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Para a jovem, o medo é o resultado dos 
instintos e algo que se pode superar com 
pequenos gestos. “Pode-se pedir a iden-
tificação das pessoas com as quais se vai. 
Pedir o seguro e verificar se o condutor 
não tem acidentes. Pode-se avisar os 
amigos que se vai com tais pessoas.”
Em Portugal, não se conhecem movi-
mentos de Carsharing, mas em países 
como a Inglaterra, a Alemanha, a
 Itália e os Estados Unidos a tendência
existe desde os finais da década de 90 e é 
vulgar nas grandes cidades.
“Em Itália”, exemplifica, “são as Câmaras 
que incentivam o Carsharing ou o Car-
poling como é chamado por lá.
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ANNA ROSSI, ITALIANA, 26 ANOS, QUER PÔR OS PORTUGUESES A PARTILHAR O 
AUTOMÓVEL. PARA COMEÇAR, CRIOU UM BLOGUE ONDE SE PODEM INSCREVER 
OS INTERESSADOS NESTA NOVA TENDÊNCIA INTERNACIONAL.

[MUDANÇA NA MOBILIDADE URBANA]

À semelhança de Al Gore, que alerta 
para uma “Verdade Inconvenien-

te”, Anna Rossi não duvida de que o mo-
mento é de fazer alguma coisa pela Terra. 
A jovem vai, no entanto, mais longe. Diz 
que “temos de mudar a nossa maneira de 
agir, não nos próximos meses, mas no 
próximo segundo”.
Foi a pensar nos “custos sociais” do trân-
sito e a observar o IC19 em hora de pon-
ta que  decidiu avançar com uma ideia - 
criar uma rede (a funcionar com base em 
inscrições feitas pela Internet) em que 
pessoas com o mesmo ponto de partida 
e de chegada possam partilhar um car-
ro em vez de cada um ir “sozinho no seu 
automóvel”. “O trânsito é uma realidade 
de todos os dias. Vi que podia não ha-
ver necessidade para tanto e lancei uma 
organização em que as pessoas aceitam 
partilhar o automóvel delas com outros 
e assim contribuir para a redução de vá-
rios custos”, explica Anna. 
A iniciativa desta italiana, radicada em 
Portugal depois de frequentar a universi-
dade pelo Erasmus, o programa europeu 
de intercâmbio de estudantes,  tem diver-
sas preocupações. Uma delas é reduzir o 
nível de poluição automóvel.“Imagine 
que ter duas ou mais pessoas em muitos 
dos carros que vão para o mesmo local é 
ter menos carros a circular e, logo, me-

nos poluição”, esclarece, advertindo que 
assim se pode melhorar a qualidade de 
vida.

Uma outra vantagem que Anna Rossi  
refere ao falar de Carsharing é a parti-
lha da despesa de combustível entre as 
pessoas que usam um carro. “Se eu vou 
a Lisboa com outras pessoas, é claro que 
vamos dividir a conta de combustível”, 
exemplifica, e ressalva que se dentro de 
um grupo houver mais indivíduos com 
carro, o mais normal seja que se vá alter-
nando os automóveis.
Se é certo que com o Carsharing ganham 
o ambiente e o bolso dos condutores 
que partilham, é também certo que en-
trar numa rede de partilha de automóvel 
com desconhecidos causa algum receio. 
O ecocar19. blog.pt tem recebido muito 
mais elogios que verdadeiros candidatos, 
mas todos os dias surgem novos parti-
cipantes. O medo justifica a apreensão. 
Anna Rossi afirma também ter receio de 
quem não conhece, mas acrescenta que 
“com inteligência se pode acautelar bem.”

As autoridades criaram plataformas 
onde são disponíveis carros de vários 
formatos. As pessoas têm cartões que ad-
quirem por quantias simbólicas. A única 
obrigação é que têm de levar os carros 
com todos os lugares ocupados”, conta.
Adaptar a experiência italiana à realida-
de portuguesa parece ser o objectivo da 
jovem, que acredita que o mundo, mais 
do que “uma herança dos nossos avós”, é 
“um crédito aos nossos filhos”.

Mas para o projecto se tornar realidade, 
tem que ultrapassar algumas barreiras.“É 
possível fazer as coisas se existirem infra-
estruturas. São necessários patrocinado-
res. Eu acredito que as construtoras de 
automóveis terão interesse em fornecer 
os automóveis. É uma boa publicidade. 
As pessoas que participam no Carsha-
ring podem experimentar os carros e dar 
a sua opinião sobre os mesmos”, explica. 
Para além de convencer os patrocinado-
res, Anna Rossi terá também que con-
vencer os políticos a considerar a ideia 
uma iniciativa capaz de reduzir os custos 
sociais do trânsito. “O número de pesso-
as que chega atrasado ao trabalho é um 
custo social. O número de pessoas que 
fica doente por causa da poluição é outro 
custo social ”, alerta. E se a rede se de-
senvolver, sugere que terão de ser criadas 
nos parqueamentos zonas reservadas ao 
Carsharing. 
A iniciativa pretende ser, para já, uma 
experiência. Os aplausos que recebeu 
de outros bloggers levou outro jovem, 
Miguel Mendes, a desafia-la a transfor-
marem a ideia num fenómeno nacional. 
Se conseguirem tal feito, podem ser os 
representantes portugueses de um modo 
de vida que  se tornou moda em muitas 
cidades do mundo. 

Outros factos
Segundo o carsharing.net, a moda nas-
ceu em 1948 no seio de uma cooperativa 
de Zurique, Suiça, chamada “Sefage” em 
que os membros, não tendo meios para 
comprar cada um o seu carro, adquiri-
ram um que era partilhado por todos. 
O primeiro movimento funcionou até 
1998. Outros nasceram e morreram. 

Região % de
pessoas que
venderam o
automóvel pessoal

% de
pessoas que
deixaram de pensar
em comprar um carro

% de números de
km reduzidos

Europa

América 
do Norte

15,6% a 34%

11% a 29%

23% a 26,2%

12 a 68%

28% a 45%

7,6% a 80%

Benefícios do carsharing por regiões

Fonte: carsharing.net. Estudo da autoria de Shaheen e Cohen “Uma comparação internacional do crescimento global do carsharing”, 2006.

“Temos de mudar a nossa 
maneira de agir, não nos 
próximos meses, mas no 

próximo segundo”

“O mundo não é uma herança 
dos nossos avós, mas um 
crédito aos nossos filhos”

TEXTO Piter Pereira
FOTOGRAFIA Tiago Euzébio
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E screver fica numa terra fértil e 
febril, de ninguém. Num lugar 

encantado, onde só chega quem tem 
“vontade de ir / Para além dos primeiros 
seixos” (Alexandre Conceição, Poemas à 
mesa do café), levando consigo “um saco 
imaginário carregado de sonhos por 
cumprir” (Pedro Paulo, Viagem ao ama-
nhã). Um lugar onde o olhar se espraia 
pelas “tardes embalsamadas de dor e de 
poentes” (Júlia Perdigão, Instante), voa e 
“faz ninho ao colo do sonho” (Ana Alei-
xo, Ficarei).
Escrever fica num café de bairro, ao virar 
da “Rua dos Afectos”, a norte da Terra dos 
Lombos, entre Carcavelos e Oeiras, onde 
um grupo de quatro amigos diletantes se 
juntou um dia para conspirar…Um café 
onde as pessoas se alimentam das pa-
lavras, dos bem afamados queques, das 
torradas em pão saloio, do cozido à por-
tuguesa das quartas-feiras. Onde as foto-
grafias, postais, as cartas a nu, enlaçam 
as memórias perdidas num livro de cor-
del, compõem as paredes, emolduram os 
versos: “Nutridos de sonhos, os clientes 
do “Grilo” adoçam o café com poesia 
e ousam escrever à mesa uma prosa de 
bolos…e fantasia.” (Manuela Inácio). Os 
sorrisos afáveis, os cumprimentos fami-
liares matam a tarde e a circunstância 
das conversas de café em troca de um 
sonho.

Ana Bela Duarte, dona do café, conheceu 
os três amigos, Jorge, Alexandre e Luís, 
nos meandros da escrita e partilhou com 
eles a vontade de lançar um “desafio” 
aos seus clientes. “A nossa imaginação é 
um mundo”. Embelezou os cartazes no 
café e deu o mote para que cada pessoa 
escrevesse um poema singelo, um con-
to, uma memória e os trouxesse para o 
“Grilo”. Entre Junho e Setembro do ano 
passado, 42 autores, incluindo os pro-
motores, tiraram os textos da gaveta, a 
maioria dos quais inéditos, colaborando 
na iniciativa, que resultou, para surpresa 
dos participantes, na publicação de dois 
pequenos livros. Um de poemas, outro 
de contos e memórias, pela Apenas, uma 
editora fora dos circuitos comerciais. O 
título que os livros ganharam, “Escrever 
é um lugar tão perto”, tem muito signifi-
cado para Ana Bela, “coração e lágrima” 

do projecto: “Clientes de há 14 anos, 
mostraram-me o seu afecto, partilhan-
do um gosto que está muito perto, den-
tro de mim também. Vivemos de costas 
uns para os outros, há falta de afectos e 
nestes meses fomos mais humanos, mais 
amigos, menos carentes, mais abertos e 
simpáticos.” Por isso, já há um novo ape-
lo na calha, quem sabe para um terceiro 
livro, enriquecido desta vez com “uma 
carta ou um requerimento…”, para avi-
var os autores e despertar os que até aqui 
“se esconderam”.
Jorge Castro fala da escrita como algo “ín-
timo”, mas que “perde muita da sua razão 
de ser se não for partilhado”. Do “repto” 
que ajudou a lançar, diz que propunha “a 
cada participante que, sem grandes des-
locações ou outras incomodidades”, sal-
tasse “das pantufas de fim-de-semana” e 
descobrisse “ um mundo novo (afinal tão 
perto), logo ali ao virar da esquina”. 
A escrita é um lugar tão perto para Ale-
xandre Conceição “porque reflecte a 
nossa imagem. Um espelho. Que depois 
poderá tornar-se num jogo. De lugares. 
Algures no cosmo. É a orografia dos 
afectos e sentimentos com o seu esplen-
dor de grandezas e misérias humanas”. 
Luís Roxo é quem lhe chama “livro dos 
afectos”, embora a ideia esteja já impreg-
nada nos engenhos de todos. A iniciativa 
juntou pessoas que antes nem se conhe-
ciam num mesmo propósito: a partilha 
de silêncios e recatos. “Escrever é um 
território inexplorado pela maioria das 
pessoas, todavia tão perto da nossa mão”, 
justifica o título. A sua escrita, como 
a vida, nunca foi planeada, por isso foi 
“empurrado” para tentar publicar textos, 
mas sempre se furtou. 
Um dia, a mulher tentou publicar as car-
tas que Luís lhe escrevia e punha no cor-
reio da casa onde ambos viviam, mas ele 
não fez nada por isso.

Precisa de um “aval”: “O valor literário 
prende-se fundamentalmente com a 
avaliação dos outros, suportada não só 
pela sua sensibilidade, mas também pe-
los conhecimentos que as pessoas têm da 
forma como eu construo o que escrevo”. 
Na verdade, desconstrói, “escrevendo, 
escrevendo, escrevendo até um dia ser 
capaz de virar as palavras ao contrário, 

de transmitir um ‘sim’ com uma palavra 
que quer dizer ‘não’.” Não vê televisão 
nem lê jornais, pois não lhe interessa o 
“quotidianozinho da política, da bola e 
dessas tramas todas. Sobre a actualidade 
sou um ignorante.” Alimenta-se só das 
“leituras compulsivas”, que lhe inspiram 
a escrita, como os “inevitáveis lirismos”, 
mas diz que não vive “isolado do mun-
do”, bastam-lhe os “ecos”. 
João Baptista Coelho começou a escre-
ver aos 58 anos, quando decidiu parti-
cipar num concurso de poesia. Come-
moravam-se então os 11 anos do 25 de 
Abril e o regulamento pedia um soneto 
sobre o tema. Foi aos livros da juventude 
ver o que era um soneto e quais as suas 
regras formais e, como não gostou do 
tema, “porque a poesia não deve andar 
nas águas turvas da política”, decidiu as-
sociar o 25 de Abril aos três Reis Magos 
do dia 25 de Dezembro. O quarto Rei, 
o “Abril”, não trazia ouro, incenso ou 
mirra, mas liberdade, “Se nós a souber-
mos merecer…”, interromperam-se as 
palavras finais, como que adivinhando 
o efeito. O primeiro poema da sua vida 
recebia o primeiro prémio, o primeiro 
de uma vida de “medalhas que ficam cá”. 
Não mais esqueceu a métrica clássica da 
poesia e não se revê na escrita moderna, 
que é como um quadro futurista de onde 
“não arrancamos a beleza imediata”. 

Antes de adormecer, costuma pensar “na 
hipótese de um poema” para o dia se-
guinte e um dos seus temas recorrentes 
é o conflito social entre ricos e pobres, 
que também o aflige, como ao homem 
que viajava com os livros de poemas, 
um troféu de concurso, o retrato do fi-
lho, um tronco de árvore “ainda meni-
na” e “um saco imaginário carregado de 
sonhos por cumprir”. Amanhã, quando 
“for sol”, tudo será diferente. A escri-
ta é “um grito”, um acto de sofrimento, 
“de masoquismo” e a publicação uma 
“masturbação”. Chegou a imprimir em 
casa 150 exemplares de três “livrinhos de 
poemas” e está a preparar um quarto. O 
projecto do café “Grilo” foi, para aqueles 
que nunca tinham publicado nada, “uma 
cancela aberta para o jardim”. “Escrever 
é um lugar tão perto”? Escrever “é uma 
viagem ao pensamento: podemos ir do 
Terreiro do Paço a Cacilhas ou do Ter-
reiro do Paço à Austrália”.

“Os sorrisos afáveis, matam 
a tarde e a circuntância das 
conversas de café em troca 

de um sonho”

“Vivemos de costas uns para 
os outros, há falta de afectos 
e nestes meses fomos mais 

humanos, mais amigos”

O projecto do café “Grilo” 
foi, para aqueles que nunca 

tinham publicado nada, 
“uma cancela aberta para o 

jardim”

TEXTO Inês Henriques
FOTOGRAFIA Pedro Duarte

[CAFÉ GRILO]

À MESA DO CAFÉ GRILO SERVEM-SE POEMAS.
40 AUTORES TIRARAM OS TEXTOS DA GAVETA, 
PUBLICANDO DOIS PEQUENOS LIVROS.
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U ma ideia precede a entrada na 
porta deste prédio. O alojamento 

de alguns artistas de rua na pensão cria 
a expectativa de encontrar ali um ambi-
ente diferente, quase artístico. Mas não 
é bem assim que se vive na Pensão An-
dorinha. A presença de artistas de rua é 
um facto. A existência de um ambiente 
diferente também. Mas a expectativa de 
encontrar uma comunidade de artistas 
que tivesse feito daquele espaço o seu es-
paço criativo sai gorada. A pensão é feita 
de indivíduos e das suas circunstâncias. 
O Artur tem 48 anos e está na pensão há 
mais de seis. Não define com exactidão 
esse tempo. Para este pintor há um re-
ceio em falar sobre a pensão até porque 
para ele “não há muito que falar”. Ele e a 
mulher riem-se a cada pergunta sobre a 
Andorinha e sobre a sua vida neste lugar. 
Mas sempre em regime de reserva. Antes 
de abrirem a boca encontram-se em ol-
hares mútuos como se os usassem para 
se confirmarem.
Encontrou na pensão uma coisa que diz 
não ter encontrado noutros lugares. Algo 
que ultrapassa as condições, nem sem-

pre boas, em que lá se vive: a liberdade. 
“Quando há qualidade não há liberdade.” 
Ainda assim já não passa muito tempo 
na Pensão Andorinha e procura mais as 
casas dos familiares. 
Confessa-se incapaz de largar a pensão 
mas com o passar do tempo as circustân-
cias mudam e fica a dúvida sobre se a 
Andorinha terá para ele agora o papel 
que teve durante anos.

Quem está mesmo de partida é o An-
tónio, com quarenta e oito anos. Bilbau 
e a nova namorada esperam-no. Diz-se 
saturado da pensão mas acima de tudo 
do país e das pessoas que não são corajo-
sas nem directas. “Uns maricas.” Embora 
a porteira D. Lurdes diga que ele está na 
Pensão Andorinha há quase cinco anos, 
o António apenas contabiliza três como 
hóspede. A incerteza marca a conta-

gem do tempo, como se ele passasse de 
forma diferente para cada um dentro da 
Andorinha. Foi fotógrafo durante vários 
anos na Alemanha e, de regresso a Portu-
gal, por indicação de outros artistas que 
ali viviam, encontrou a Andorinha.
O preço baixo dos quartos e a proxim-
idade à Rua Augusta fizeram-no ficar.
Do passado da casa nada sabe. Apenas 
fala de umas quantas mortes “por over-
doses ou uma coisa assim”. De resto, 
todos falam da presença de drogas na 
pensão. Alguns enquanto situação do 
passado. Como a D. Lurdes, a porteira, 
que garante que todos os que se droga-
vam já não o fazem. Nem ela nem os 
hóspedes mais antigos admitiriam que 
tal acontecesse.
Mas não é este o retrato pintado pelo 
António. Quanto a ele ainda há quem se 
drogue diariamente na pensão. E recorda 
os tempos, não muito remotos, em que 
mais de metade da pensão se drogava. 
Agora a situação acalmou mas não é por 
isso que a pensão deixou de ser um sítio 
“onde muita gente se faz à vida durante o 
dia e durante a noite”.

A Tia Lurdes
Mas quando se fala no passado da Pen-
são Andorinha fala-se ao mesmo tempo 
na D. Lurdes, a viúva do antigo dono, 
porteira e também a habitante mais an-
tiga da pensão. Tia Lurdes, para os mais 
novos ou Mana para os que têm idade 
para isso. Depois da morte do marido 
há poucos anos, a pensão passou para as 
mãos do seu enteado. Mas essa relação 
de parentesco não se manifesta.

Quando se fala do enteado, a D. Lurdes 
prefere tratá-lo por patrão. Está longe 
da sua cabeça a ideia de comandar este 
negócio com as duas mãos, ainda que 
pareça dever-se a si a ordem a que as coi-
sas seguem.
De Cantanhede veio menina e moça 

“A ”qualidade” poderá vir a 
sobrepor-se à “liberdade” 
que o Artur tanto estima”

Aqui teve tempo para criar 
os três filhos e também 

de os educar através dos 
maus exemplos que viam na 

pensão

A  h i s t ó r i a  d e   u m a  p e n s ã o  e s c o n d i d a

04 JUNHO 2007
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“servir” para Lisboa. Tomar conta de 
uns miúdos tão miúdos quanto ela. En-
controu mais tarde o homem com quem 
se juntou e que passou a seguir. Ele era 
dono de várias pensões. Da Pensão An-
dorinha, e de outras por Lisboa. Mas foi 
aqui, na Rua dos Correeiros, que a D. 
Lurdes ficou mais tempo. Tem quarenta 
e três anos. Está há dezassete na Pensão 
Andorinha. Aqui teve tempo para criar 
os três filhos, tendo tempo também de os 
educar através dos maus exemplos que 
viam na pensão. Para ela não há nada de 
extraordinário em crescer num ambiente 
tão particular. “Que remédio!”
A D. Lurdes tem o seu livro de palavras 
cruzadas fechado em cima da secretária 
enquanto recebe um raspanete de um 
dos hóspedes. Uma informação errada 
que deu à polícia, não confirmando a sua 
residência na pensão. “Para a próxima 
agarro nas orelhas da Tia Lurdes e pen-
duro-a à janela!” A D. Lurdes mantém 
um sorriso condescendente. O livro de 
palavras cruzadas actua como calmante 
quando está stressada. Depois de algum 
contratempo ou apenas depois da rotina 

preenchida de acordar e tratar da pensão. 
No entanto, tempo não é coisa que lhe 
falte e não se faz rogada em falar. Sobre 
ela, sobre o sonho de abrir um lar de 
terceira idade, sobre os filhos já forma-
dos, sobre a pensão. Mesmo que revele, 
em meias palavras, não entender o inter-
esse dos outros na Pensão Andorinha. Ou 
mesmo nela. Uma nova etapa na pensão 
aproxima-se. Os hóspedes sabem-no.

A D. Lurdes também. Quando chegou 
pela primeira vez à Andorinha estava 
tudo a cair. Só depois de um ano inteiro 
de obras a pensão ficou apresentável. 
Passados dezassete anos as obras volta-
ram. A Pensão Andorinha promete dei-
xar de ser tímida. O letreiro que há já 
muito tempo está escondido dentro de 
portas vai voltar a sair à rua. Mas é difícil 
compreender que outras mudanças virão 

A  h i s t ó r i a  d e   u m a  p e n s ã o  e s c o n d i d a

TEXTO Frederico Batista
FOTOGRAFIA Sara Matos

“Isto é uma pensão dos 
pobres, não há lugar para 

gente fina”

5JUNHO 2007

com as anunciadas obras. 
A “qualidade” poderá vir a sobrepor-se 
à “liberdade” que o Artur tanto estima. 
Mesmo para os outros hóspedes, as 
condições poderão mudar. Os cerca de 
doze euros que se pagam actualmente na 
Andorinha por um quarto duplo com o 
luxo de uma varanda podem aumentar. 
Mesmo que a D. Lurdes continue a dizer, 
quando lhe perguntam sobre a selecção 
de hóspedes, que não aceita gente de bol-
sos cheios. “Isto é uma pensão dos po-
bres, não há lugar para gente fina”.
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[FÃS DO REI DO ROCK EM PORTUGAL]

SE AINDA ESTIVESSE ENTRE NÓS, ELVIS PRESLEY TERIA COMPLETADO 72 ANOS NO PASSADO DIA 8 DE 
JANEIRO. E SE PARA A GRANDE PARTE DOS PORTUGUESES O REI ESTÁ MORTO, PARA OUTRA NUNCA ESTEVE 
TÃO VIVO. O CLUBE ELVIS 100% DEDICA-SE À PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DE ELVIS NO PAÍS.
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A primeira vez que olhei para ele, 
tinha 9 anos, pensei: este homem 

é meu amigo! Ficou o meu amigo espe-
cial”. Célia Carvalho tem 36 anos, passa-
vam dois da morte de Elvis quando o seu 
primeiro contacto visual com o artista 
aconteceu. Nesse momento só pensava: 
“Eu não acredito que ele está morto, por-
que é que não ouvi falar dele mais cedo?”. 
Ao contrário do que seria de esperar, a 
admiração cresceu com o tempo e com 
a idade. Elvis não precisa de estar vivo 
para continuar a ter o efeito magnético 
que sempre teve sobre as pessoas. Pelo 
contrário, o seu desaparecimento preco-
ce mais não fez do que reavivar a chama 
de velhos fãs e criar novas gerações de 
admiradores. Vejam-se as imagens de 
Graceland em alturas comemorativas, 
como a celebração da data de nascimen-
to ou morte do cantor. Acontecimentos 
que Célia conta na primeira pessoa. Já 
foi a Memphis, Tenessee, duas vezes, a 
primeira em 1997, decorria o 20º ani-
versário da morte de Elvis, a segunda em 
2002: “Não sei o que sinto, não consigo 
explicar, só sei que me fartei de chorar. 
Vamos cantar a canção que o Elvis can-
tou para nós a vida inteira, vamos can-
tá-la para ele, vamos mostrar ao mundo 
que gostamos dele.” E todos cantam em 
uníssono “Can’t help falling in love”, o 
tema que durante anos  Elvis dedicou ao 
seu público. Célia diz que este foi um dos 
acontecimentos mais marcantes da sua 
vida: “Quando todas aquelas pessoas co-
meçaram a cantar o “Cant’t help falling 
in love... muitas delas nem sequer inglês 
sabiam falar, mas sabiam cantar o Can’t 
help falling in Love”.

Mas afinal o que teve este homem de tão 
especial para continuar a mover milhões 
de pessoas pelo mundo fora? É melhor 
recolocar a questão: o que tem este ho-
mem de tão especial? – o presente impõe-
se. Célia garante-nos que longe de ser o 
rei que todos o aclamavam – “ o próprio 
Elvis negava essa denominação: eu não 
sou o rei, o rei está no céu e dá pelo nome 
de Jesus Cristo, eu sou só um artista”- era 
um homem comum. Destaca, ainda, a 
versatilidade enquanto artista: “Ele era 
o rei do rock, mas não cantava só rock, 
ele cantava blues, ele cantava gospel. Po-
dia cantar o que quisesse, fazia-o sempre 
muito bem”. 
Estamos na casa de Célia Carvalho e José 
João Simões, dois dos sócios fundadores 
do clube Elvis 100% :“As pessoas estão à 
espera que nós sejamos uma cambada 
de maluquinhos que só pensam em El-
vis, esperam sempre que tenhamos algo 
físico que se assemelhe ao Elvis, esperam 
grandes poupas e coisas do género e de-
pois olham para nós e ficam desiludidas, 
porque somos duas pessoas normais”. 
Quem o diz é Célia. Trabalha como se-
cretária e é tradutora. É a Relações Pú-
blicas do Clube: estabelece contactos, 
organiza os eventos. 
Um pouco mais afastado, encontra-se o 
Zé João. Mais reservado do que Célia. De 
vez em quando faz um reparo ou outro. 
Quando o assunto o entusiasma mais um 
pouco atreve-se a falar. Só a meio da con-

versa é que começa a intervir. É com um 
prazer manifesto que nos vai mostrando 
a sua colecção de dvds, de vinis. É um co-
leccionador exímio. Algumas das peças 
que tem encontram-se tal como estavam 
quando adquiridas, para não perderem 
o valor de colecção. Tem à volta de 150 
livros sobre Elvis, a discografia é igual-
mente arrebatadora, à parte dos dvds e 
outros objectos que fazem referência ao 
cantor.

A ideia do clube nasceu na sala onde nos 
encontramos. Conta o mês de Janeiro de 
2001. A Célia conta: “estávamos aqui os 
quatro - eu o Zé João e outro casal nosso 
amigo que também é fã de Elvis - e tive-
mos a ideia de formar um clube de fãs de 
Elvis. Fizemos o sorteio e a mim calhou-
me o nº1! Depois juntámos a mãe da 
nossa amiga que cá estava e as meninas, 
e já éramos seis!” As meninas são as duas 
filhas do Zé João. O clube ganhou maior 
notoriedade após um artigo saído no 
Correio da Manhã no mesmo ano. De-
pois desse artigo as pessoas começaram a 
ligar: “ O nosso objectivo era chegar aos 
100 membros, o que já era muito para um 

clube de fãs de Elvis em Portugal. Houve 
uma altura em que chegámos a ser 115!” 
Actualmente são 58. O clube sobrevive 
da quotização dos sócios, que ronda o 
valor de € 14, tem uma revista bimestral 
que é base de tudo. Não tem sede fixa; os 
membros tentam encontrar-se em datas 
comemorativas, tais como o aniversário 
do nascimento de Elvis. Nestas ocasiões, 
fazem almoços onde reúnem o maior 
número de sócios possível. Nunca estão 
todos presentes. O clube tem membros 
não só em Portugal mas também no Bra-
sil, Noruega,  Roménia e Inglaterra. 
Já organizaram eventos de grande desta-
que, tais como um ciclo de cinema dedi-

cado a Elvis na Cinemateca Portuguesa, 
uma projecção de um concerto no au-
ditório do Padrão dos Descobrimentos, 
um fim-de-semana dedicado ao artista 
há dois anos na Fnac de Almada e uma 
exposição de arte na bienal de artes plás-
ticas de Lisboa. Também já foram con-
tactados por escolas, assim como por um 
grupo de teatro, que ajudaram no pro-
cesso de criação de uma peça baseada na 
vida de Elvis.
 À imagem do que o cantor fez quando 
vivo, os membros do clube pretendem 
fazer reverter as suas receitas em prol 
dos que mais precisam. Em 2002, ajuda-
ram a casa Betânia, uma instituição de 
acolhimento para jovens e adultos de-
ficientes, em Queijas. A notícia saiu no 
Jornal da Região e pouco depois foram 
contactados pela SIC, que queria fazer 
uma reportagem sobre a instituição. Ac-
tualmente, o maior ponto de divulgação 
do clube é o site na Internet.
Célia lamenta a falta de disponibilidade: 
“Gostava de ter mais tempo livre para 
me dedicar às actividades do clube, para 
sermos mais activos, mas é impossível”. 
Fazem o que podem, tendo em conta as 
restrições.
Apesar das dificuldades, o prazer que a 
Célia e o Zé João demonstram ao falar de 
Elvis e do próprio clube não se disfarça. 
Reflecte-se não só no discurso de Célia, 
mas na maneira como ambos olham para 
as imagens de um dos últimos concertos 

que o cantor deu em vida, projectadas na 
televisão. A sua figura é aquela que a ele 
se associa nos seus derradeiros anos: fato 
branco, o corpo inchado pelos medica-
mentos, cara transpirada. A voz man-
tém-se inabalável e canta, com um vigor 
que não tinha aos 20 anos, uma versão 
do tema de Sinatra My Way. Ambos se 
calam e seguem atentamente os seus mo-
vimentos . Célia comenta: “ Já não tenho 
pena dele ao vê-lo desta maneira. Só me 
apetece apertar-lhe aquelas bochechas!”

“As pessoas pessam que 
nós somos uma cambada 
de maluquinhos e que só 

pensamos em Elvis”

O clube tem membros não 
só em Portugal mas também 
no Brasil, Noruega, Roménia 

e Inglaterra

TEXTO Maria Teresa Sequeira
FOTOGRAFIA Vera Moutinho
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E m Lisboa e no Porto, dezenas de jo-
vens protestaram várias vezes con-

tra a ilegalização da União dos Jovens 
Comunistas checos. Em diversas cidades 
europeias, organizações-membros da Fe-
deração Mundial das Juventudes Demo-
cráticas (FMJD) repetiam o gesto dos 
portugueses. Foram acções coordenadas, 
numa semana de solidariedade interna-
cional que começou a 23 de Outubro de 
2006. Este é, aliás, um dos objectivos da 
estrutura mundial. Sempre sob a pers-
pectiva de que o reforço das organizações 
nacionais é o caminho fundamental para 
o reforço da acção da FMJD”. Defende-o 
Miguel Madeira, presidente da FMJD.
Este ano, a Juventude Comunista Por-
tuguesa (JCP) foi reeleita para presidir a 
Federação Mundial das Juventudes De-
mocráticas (FMJD).
No Vietname, a Assembleia-Geral apos-
tou, mais uma vez, na organização por-
tuguesa. Optou por manter o seu ante-
rior representante na direcção de uma 

das maiores federações do mundo.
Miguel Madeira ficará em Budapeste por 
mais quatro anos.
A organização surgiu em 1945. Um 
amplo movimento de organizações ju-
venis une-se numa Europa destruída 
pela guerra. Dois anos depois, em Pra-
ga, organizava-se o primeiro Festival 
Mundial das Juventudes Democráticas e 
dos Estudantes. Sob o lema “Juventude, 
une-te por uma paz firme e duradoura!”, 
milhares de membros discutiam e apre-
sentavam soluções para o fim do flagelo 
da guerra.
Mais de 60 anos depois, Miguel Madeira 
dá continuidade ao trabalho desenvol-
vido pelos seus antecessores. Na capital 
húngara, encontra-se o centro nevrálgi-
co da FMJD. Ali, discutem-se e coorde-
nam-se acções conjuntas entre as várias 
centenas de organizações-membros es-
palhados por todo o globo.
Para o presidente da organização,“a 
FMJD mantém hoje válidos os princípios 

que a fundaram”. E acredita que “a luta 
pela paz é perfeitamente actual e neces-
sária perante um conjunto de agressões, 
de guerras, de ocupações e um aumento 
claro da exploração por todo o mundo”.

Festival Mundial na Venezuela
Um dos aspectos mais conhecidos da 
actividade da FMJD é a organização do 
Festival Mundial da Juventude e dos Es-
tudantes (FMJE). O evento, realizado a 
cada quatro anos, tem a participação de 
dezenas de milhares de jovens. Em Abril 
de 2004, o programa televisivo semanal 
de Hugo Chávez, “Alô, Presidente”, abriu 
com Miguel Madeira a seu lado. Tratava-
se do anúncio de que o Festival Mundial 
da Juventude e dos Estudantes teria lugar 
em solo venezuelano em Agosto de 2005. 
Milhões de telespectadores assistiram 
em directo às explicações e à conversa 
entre o presidente da Venezuela e Miguel 
Madeira. 
A escolha do local não foi alheia ao pro-

cesso político por que passa a Venezuela. 
O presidente da FMJD considera que os 
17 mil delegados de 144 países aprende-
ram bastante com a “realidade venezue-
lana”. 
Explica que a organização do FMJE co-
meça meses antes da abertura do evento. 
Reúnem-se Comités Nacionais Prepara-
tórios que aglomeram todas as estruturas 
e jovens que queiram participar. Mas sa-
lienta que são proibidas “organizações de 
carácter fascista, racista e de extremismo 
religioso”.

Uma luta que pode levar à morte
Pouco conhecida em Portugal, a FMJD 
tem estatuto consultivo na Organiza-
ção das Nações Unidas e na UNESCO. 
Em 1987 foi galardoada com o prémio 
“Mensajeiro da paz”. As diferentes rea-
lidades culturais, sociais e políticas das 
organizações integrantes não são um 
obstáculo na luta contra a guerra. Mas 
não é um trabalho fácil. Miguel Madeira 

[MIGUEL MADEIRA]

EM COMBATE

HÁ SEIS ANOS, TROCOU LISBOA POR BUDAPESTE. MIGUEL MADEIRA É UMA DAS CARAS DA FEDERAÇÃO 
MUNDIAL DAS JUVENTUDES DEMOCRÁTICAS.
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ta por cerca de 400 jovens. No entanto, 
é uma realidade complicada dentro da 
dimensão da ofensiva no interior do pró-
prio país contra as forças comunistas, 
democráticas e progressistas. Estamos a 
procurar reforçar a intervenção da FMJD 
nos Estados Unidos.”

República Checa – “Houve um crescente 
anticomunismo, que se revelou de dife-
rentes formas. Com a criação de museus 
tentando iludir as grandes conquistas 
dos países socialistas da altura e tentan-
do pôr tudo no mesmo saco. E tentando 
criminalizar não só os comunistas e a 
sua acção mas também a sua ideologia. 
A União dos Jovens Comunistas é a nos-
sa organização-membro no país. A sua 
ilegalização não é uma questão que diga 
apenas respeito aos comunistas checos 
mas a todas as forças progressistas e de-
mocráticas.”
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destaca o que se passa em alguns países: 
a “repressão” de que são alvo algumas 
organizações ou a forma como jovens 
comunistas ucranianos foram presos 
e torturados, acusados de desenvolver 
“actos terroristas”. Na Colômbia, jovens 
dirigentes comunistas “são assassinados 
selectivamente”, afirma Miguel Madeira, 
que se mostra preocupado com a ilegali-
zação da União dos Jovens Comunistas 
checos mas deixa o alerta. “Em Portugal, 
os jovens comunistas são muitas vezes 
impedidos, ilegalmente, de pintar mu-
rais, são identificados em acções de luta 
e tenta-se chantageá-los”.

Radiografia global
Líbano – “Quando estivemos no Líbano, 
tivemos a oportunidade de ver alguma 
coisa. No centro de Beirute, apesar da 
destruição não ser tão visível, quando va-
mos para os subúrbios, isso já não acon-
tece. Estamos a falar de bairros comple-
tamente destruídos. Milhares de pessoas 

mortas, sem casa, sem abrigo. Uma situ-
ação muito difícil com constantes vio-
lações dos acordos por parte das tropas 
israelitas que continuam muitas vezes a 
sobrevoar o espaço aéreo libanês.”
“O contacto mais directo que tivemos 
foi com a nossa organização-membro 
da FMJD no Líbano, a União dos Jovens 
Democratas Libaneses, uma organização 
com ligações muito próximas ao Partido 
Comunista do Líbano. Nos ataques isra-
elitas, cinco camaradas perderam a vida 
defendendo o seu próprio pais. Con-
tactámos com os camaradas que, sendo 
membros desta organização de juven-
tude, estiveram também envolvidos em 
todas estas acções de resistência.”

Palestina – “Sentimos na pele tudo aqui-
lo que são as atrocidades, os ataques, a 
permanente ameaça das tropas ocupan-
tes israelitas em território da Palestina. 
Nós tentámos visitar algumas coisas que 
estavam combinadas e à última hora não 

nos deixavam passar pelos checkpoints. 
Claramente numa perspectiva de intimi-
dar os estrangeiros. Isso foi muito senti-
do nas movimentações que tentamos fa-
zer na Cisjordania. Não houve condições 
para irmos à Faixa de Gaza. No entanto, 
foi uma grande oportunidade o encon-
tro com o então presidente da Autorida-
de Nacional palestiniana [Iasser Arafat] 
para trocarmos algumas ideias.”

Iraque e Afeganistão – “Há que valori-
zar todas as acções de massas contra a 
guerra, em que as organizações da FMJD 
estiveram envolvidas na mobilização de 
milhões de jovens. Mas há que valorizar 
também a própria resistência iraquiana e 
afegã contra a ocupação militar estran-
geira. 

EUA – “Há uma organização-membro 
[Liga Comunista Jovem]. Tiveram uma 
participação maciça no Festival Mundial 
na Venezuela. Uma delegação compos-

Miguel Madeira tem 28 anos. Vive em 
Budapeste. Entre 1994 e 1996 foi presidente 
da Mesa da Assembleia-Geral da União de 
Alunos do Colégio de Pina Manique da Casa 
Pia de Lisboa. Entre 1999 e 2002 pertenceu à 
direcção do Casa Pia Atlético Clube. Em 2002 
assume a presidência da Federação Mundial 
das Juventudes Democráticas. Frequenta, 
neste momento, o curso de Contabilidade 
e Administração do Instituto Superior de 
Humanidades e Tecnologias da Universidade 
Lusófona. É membro do secretariado da 
Direcção Nacional da Juventude Comunista 
Portuguesa e membro do Comité Central do 
Partido Comunista Português.

PERFIL

TEXTO Bruno Carvalho
FOTOGRAFIA cedidas por Miguel Madeira
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[JOVENS DE EXTREMA-DIREITA]
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F ora da escola, desenha, pinta e pra-
tica futebol. Ouve hardcore, hatco-

re, Oi!, uma corrente derivada do punk 
e do ska, RAC, Rock’n’Roll, Psychobilly, 
algum rock e pop português. Mas Inês 
Castelo diz que precisa de mais. Quer ser 
diferente, fazer algo pelo Mundo. Quer 
deixar uma marca no meio de tanta fu-
tilidade. Deixar a sua marca. Interes-
sou-se cedo por política, tinha ainda 14 
anos. “Devo ter herdado o gosto do meu 
pai, que é militante do PS, mas segui um 
caminho totalmente diferente”. Sempre 
se sentiu ligada à Direita, ainda que, no 
início, mais próxima dos ideais do PSD. 
Mas nunca se filiou na Juventude Social 
Democrata. Foram alguns amigos que 
a ajudaram a dar o salto para o mundo 
nacionalista: “Comecei a participar em 
almoços e jantares-convívio, acções de 
propaganda, a fazer amizades, até me in-
tegrar completamente na família nacio-
nalista”. Aos 17 anos, faz parte da Frente 
Nacional e da Juventude Nacionalista. 
Considera-se moderada. Acredita na 
existência de diferentes raças: cada uma 
com as suas características específicas 
mas nenhuma superior ou inferior. Mas 
ainda assim abraça o patriotismo, o na-
cionalismo e a Europa das Nações. Gos-
tava que se cantasse o hino nacional nas 
escolas e censura a falta de valores nos 
jovens, as suas atitudes. Censura os valo-
res transmitidos pela sociedade moder-
na: “Consumismo desenfreado, egoísmo, 
produtos de televisão que se tornam 
moda”. Mas aponta também o dedo aos 
adultos que outrora foram fortes críticos 
de Salazar e que se venderam “ao confor-
mismo” e pouco fazem para mudar o que 
está mal. Agora, para Inês, é esse o papel 
dos jovens. Lutar para mudar: “É para 
isso que existe a Juventude Nacionalista”. 
Inês acredita no papel decisivo das mu-
lheres no nacional-socialismo. “Nós, 
mulheres arianas, somos bravas, luta-
doras e audazes. Temos um papel igual 
ao do homem”. Rapou a cabeça, mas 
mantém o cabelo comprido na franja e 
na parte de trás da nuca, como usam as 
skingirls. Sente-se discriminada na esco-
la, no grupo de amigos. A mãe mandou-
a para o psicólogo. Mas desistiu e evita 
falar no assunto. O pai não se importa. 
“Ainda hoje pensa que é da idade e que 
há-de passar”.

“Espero ser como o Hitler”
As portas abrem-se. Rasgam-se os bilhe-
tes e a sala começa a encher. A banda de 
hardcore solta os primeiros acordes. Os 
corpos começam a mover-se. Dão pe-
quenos saltos. Abanam a cabeça. Ponta-
peiam o ar. A baixa luz, apenas o palco se 
revela em tons amarelados. Na penum-
bra, o movimento acelera a cada música. 
Furiosos corpos mexem-se chutando os 
outros que os rodeiam. Empurram quem 
se cruza no seu caminho. Perdido no 
meio do mosh, João Vicente confunde-se 
com outros troncos, outras pernas. Ati-
ra o blusão preto com emblemas para o 
canto e a tshirt branca revela uma palavra 
desenhada a letras azuis: Skinheads. 
“Ser skinhead é um modo de vida. É ter 
uma atitude firme, lutar pelos nossos ob-
jectivos, apesar dos contratempos”, expli-
ca João Vicente. Ouve hardcore porque 
o ajuda na sua maneira de viver. Aos 14 
anos deu, em História, a 2ª Guerra Mun-
dial. Procurou saber mais. Leu o Mein 
Kampf, do Hitler, viu documentários, 
procurou opiniões. Acredita que conse-

guiu chegar ao outro lado, ver o que mui-
tos não conseguem ver. Considera que o 
problema dos outros é verem o naciona-
lismo centrado só numa questão. Mas 
aponta os imigrantes como um ponto-
chave. João acredita que os portugueses 
querem trabalhar. Quanto à 2ª geração 
de imigrantes, João não a considera tão 
portuguesa como ele, apesar de terem 
nascido no mesmo país. “Não é um pa-
pel a dizer «nacionalidade portuguesa» 
que vai dizer que são portugueses. Se eu 
puser uma cadela a parir num estábulo 
não vai nascer um cavalo, não vai”.
Recorda, com um olhar vago, os brancos 
que morrem na Cova da Moura. A hie-
rarquia é um problema. Regras. Faltam 
regras. “Se eu mandasse, empregava os 
portugueses todos, punha-os nos lugares 
dos imigrantes e a partir daí podia ficar 
cá quem seguisse as regras”. João diz não 
se considerar adepto da violência. É apo-
logista de que se use o método necessá-
rio. “Se a violência for precisa, então terá 
de ser usada”. Já foi preso devido a vio-
lência, por confrontos com imigrantes. 
“No entanto, continuo a exercer se for 
necessário porque cá dentro ninguém 
me censura.
Para mim está certo e vou continuar 
a usar, não vejo a violência como algo 
mau”. Cabeça rapada. Blusão com em-
blemas. Lê-se Rock against Communism. 
Vê-se a bandeira de Portugal, o emblema 
da sua cidade ao peito, uma bota skin. 
Na rua, sente os olhares reprovadores de 
quem passa. Em casa, pesam-lhe os olhos 
da mãe. Aos 18 anos, faz parte da Fren-
te Nacional, associação que congrega os 
grupos ultra-nacionalistas, e sente-se di-
ferente: na maneira de vestir, de pensar 
e de actuar. “Espero ser como o Hitler 
quando chegou ao poder. Preocupou-se 
em educar a juventude, eu também me 
educo a mim”. 

Vasco, o “careca”
Aos saltos no meio do mosh, o boné que 
lhe costuma esconder a cabeça quase ra-
pada há muito caiu no chão. Extravasa 
as emoções contidas no dia-a-dia. No 
intervalo de uma música, dirige-se à mãe 
que se encontra com a sua tia ao fundo 
da sala e pede-lhe para guardar a cami-
sola. Quando o som recomeça e as luzes 
se apagam, está no seu mundo. Ali, pode 
ser simplesmente ele, indiferente aos ar-
ranhões pelo corpo. No final da música 
sorri e conversa com o João Vicente e o 
irmão, ambos skinheads, e com o pesso-
al do hardcore. Sempre teve amigos fora 
do nacional-socialismo, sempre se deu 
bem com toda a gente. Mas foi dentro do 
movimento que encontrou a verdadeira 
amizade. “Somos todos uma família, é 
uma união totalmente diferente”. Afir-
mou-se nacional-socialista há 4 anos. 
Escolheu essa altura porque já se sabia 
defender, se lhe perguntasse o porquê 
já podia dar a justificação. E porquê? 
Recorda que o aumento de imigrantes 
vindos do Brasil, da Ucrânia, da China o 
começou a revoltar. Na televisão, nos al-
moços de família, o assunto era sempre à 
volta do mesmo. “Comecei a procurar na 
Internet, algo relacionado com este as-
sunto e foi então que cheguei à extrema-
direita”. Chats, fóruns, trocas de ideias 
online. Recolheu os prós e os contras. 
Sentiu-se identificado. Entrou em gru-
pos políticos, começou a discutir ideias, 
a organizar manifestações, conferências, 
a espalhar propaganda. A mãe sempre 

acompanhou a integração. “Ao princípio 
muito alarmada com os problemas que 
eu podia vir a ter”, lembra. Do pai sem-
pre escondeu. Quando foi preso devido 
a um confronto com imigrantes no Cais 
do Sodré não houve volta a dar. Vieram 
os avisos, as preocupações, os conselhos. 
“Agora já não me dão tanto na cabeça”, 
afirma soltando uma gargalhada. Vasco 
diz que a sociedade está mais evoluída 
do que há 30 ou 40 anos e considera que 
a mulher partilha dos mesmos direitos 
que os homens. Mas afirma que cada 
um tem papéis diferentes. “Mulher que 
é mulher é para tomar conta da família 
e da casa, mas não significa que lá vá fi-
car trancada 24h por dia”. Defende uma 
Europa e um Portugal brancos. “Não têm 
todos de ser louros, ou castanhos, têm de 
ser todos brancos, ou seja, não há pretos, 
não há chineses. Cada um está no seu lu-
gar”, explica gesticulando. Não vai lutar 
sistematicamente para que isso aconteça. 
Reconhece que é difícil. Sorri. Afinal, 
tem consciência da utopia. Afecta-o a 
violência que se passa nas ruas. Mas re-
conhece que o seu movimento também 
a provoca. Sabe que os “carecas geram 
mau ambiente”. Para si, as pessoas identi-
ficam os “carecas” como aqueles que não 
gostam de pretos e quererem matá-los a 
todos. Vasco diz que não. Que não tem 
nada a ver. “Nós estamos no nosso país, 
um país que há mais de 500 anos é bran-
co. Quem é que está a mais? Eles”. 

TEXTO Tânia Mendes
FOTOGRAFIA Sara Matos

INSURGEM-SE CONTRA A CRESCENTE IMIGRAÇÃO, QUE DIZEM PROVOCAR INSEGURANÇA E AUMENTO DO DESEMPREGO. ESPALHAM 
MANIFESTAÇÕES E IDOLATRAM HITLER. INÊS, JOÃO E VASCO REIVINDICAM OS VALORES DA “SUA” NAÇÃO QUE DIZEM ESQUECIDOS.
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O estaleiro moribundo dorme en-
costado ao Bairro 6 de Maio, na 

Venda Nova. Lá dentro, as silhuetas das 
máquinas, projectadas pelo fogo, dan-
çam nas paredes. Cá fora, junto ao por-
tão, Domingos remexe as brasas do assa-
dor, que tanto serve para cozinhar como 
para aquecer. Nesta noite, fria e húmida, 
faz as vezes de aquecedor. O seu aspecto 
cansado não esconde os longos meses 
em que esteve, com os seus colegas, à 
porta da empresa. No entanto, a convic-
ção da sua voz não engana. “Lutaremos 
até ao fim”.
Esta é a primeira noite em que vigiam 
os portões. À tarde, um camião entrou 
nas instalações da MB Pereira da Costa. 
O transporte de máquinas para o ca-
mião fê-los desconfiar. Algo de estranho 
se passava. A constatação de que a ma-
quinaria da empresa estaria a ser vendi-
da confirmou o pior. Preparam-se para 
desmantelar parte das suas ferramentas 
de trabalho.
Domingos explica que, há poucos dias, 
Luís Moreira, o administrador da em-
presa, ameaçou contratar capangas “para 
retirar as máquinas pela força”. O camião 
não augura, por isso, nada de bom. “Esta 
pode ser uma noite complicada. Quan-
tos mais formos, melhor”, defende o ope-
rário da construção civil.
Meses antes, a falência bateu à porta da 
MB Pereira da Costa de forma repenti-
na. Ao lado de Domingos, Manuel Afon-
so, dirigente sindical, aquece as mãos e 
explica que a empresa ficou sob gestão 
judicial. “O tribunal geriu-a, com o Esta-
do como principal credor. Depois pô-la 
em hasta pública.” Foi então que o em-
presário Luís Moreira assinalou a com-
pra da MB Pereira da Costa. Mas quan-
do ninguém esperava, os problemas 
agravaram-se. Luís Moreira não assinou 
a escritura e assumiu a gestão da empre-
sa. Pouco depois, começaram as quezí-
lias laborais. Em Agosto, a decisão que 
levou ao despedimento de 90 operários 
da construção civil revoltou os trabalha-
dores.
Começa a chegar cada vez mais gente. 
Há um misto de alegria e de companhei-
rismo. Estão cerca de 70 pessoas. Apesar 
da situação crítica de muitos, a confian-
ça é visível. Sucedem-se as conversas, as 
piadas e os jogos. Na barraca joga-se do-
minó. Os jogadores têm público. Há que 
passar o tempo. Uma tenda de jardim, 
guarda-sóis, oleados, e até faixas rei-
vindicativas, compõem a barraca. Com 
alguma imaginação, uma espécie de 
T0. O mobiliário é escasso: duas mesas 
de plástico, bancos e cadeiras. Não fal-
ta a televisão, o fogão de campismo e os 
mantimentos. E os garrafões de vinho, 

A MB PEREIRA DA COSTA DEDICA-SE, HÁ MAIS DE 40 ANOS, À CONSTRUÇÃO. 
AS SUAS INSTALAÇÕES ASSISTIRAM À MORTE LENTA DA ZONA INDUSTRIAL DA 
AMADORA. E AGORA, NAS MUDANÇAS DE TURNO, JÁ NÃO SE OUVE A AZÁFAMA DE 
OUTROS TEMPOS. SÓ A DOS QUE LUTAM CONTRA A MORTE DO QUE RESTA.
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[A LUTA DE OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL]
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claro. É habitual que um familiar ou que 
um cidadão solidário entre na barraca 
para deixar comida oferecida aos traba-
lhadores.
Cá fora, vários grupos conversam entre 
si. Domingos mantém-se junto ao fogo. 
Conversa com Gonçalo. Domingos Car-
valho tinha 24 anos quando começou a 
trabalhar na MB Pereira da Costa. Hoje, 
com 54 anos, não compreende a decisão 
do empresário Luís Moreira. “Mentiu 
para nos despedir. Disse que não quería-
mos trabalhar, que não queríamos fazer 
nada”. O operário da construção civil que 
fugiu de casa aos 15 anos para escapar à 
PIDE enfrenta uma nova batalha. Decla-
ra que se irão bater pelos seus direitos. 
“Nós estamos aqui para não deixarmos 
sair as máquinas e o restante material da 
empresa”, afirma apontando para o inte-
rior do estaleiro. “É a única forma de re-
cebermos o dinheiro a que temos direito. 
Há meses que não recebemos um tostão”. 
Gonçalo Rosa Serralho acena a cabeça 
confirmando as palavras do colega. Não 
aparenta os seus 53 anos. De um modo 
geral, os trabalhadores parecem mais 
velhos. O trabalho duro encontra-se es-
tampado no rosto e nas mãos de cada 
um. Cicatrizes de uma vida dedicada à 
MB Pereira da Costa. Gonçalo trabalhou 
32 anos na empresa como marteleiro. 
Habituado a lidar com o martelo com-
pressor, não esperava que isto aconteces-
se. “Com esta idade e o camandro…vai 
ser difícil arranjar trabalho.” O homem 
que tantas casas ajudou a levantar não 
consegue pagar a sua. “Estou a pagar a 
renda da casa à Câmara Municipal e o 
camandro…Não sei como vai ser”. Do-
mingos mostra-se preocupado e alerta: 
“Há aí situações muito complicadas. Há 
pessoal já a passar fome. Se não forem os 
familiares e amigos a auxiliar o pessoal, 
não é possível sobrevivermos”. E abana 
a cabeça em sinal negativo. “Não é pos-
sível”. 
Também junto à rede, um grupo de jo-
vens conversa. O tema é o administrador 
da empresa, Luís Moreira. Um deles ex-
plica que o empresário é também o prin-
cipal patrocinador da equipa de futsal do 
Sport Lisboa e Benfica. “Como é possível 
que o cabrão despeça 90 trabalhadores, 
ande a vender máquinas da empresa e 
tenha dinheiro para patrocinar o Ben-
fica?”. Com a voz exaltada, acrescenta: 
“Ele é um patrão à século XIX, chegou 
a ameaçar o Serpa. Disse que lhe dava 
dois tiros”. O alvo referido está ali perto. 
O Presidente do Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil do Sul, João 
Serpa, conversa com Manuel Afonso, o 
delegado sindical da MB Pereira da Costa.

O frente-a-frente
A noite já vai avançada quando a cava-
queira é interrompida. Um silêncio des-
confiado impõe-se. Primeiro, um vulto 
numa esquina. Mais abaixo, outro. Ao 
longe, na estrada distinguem-se três ho-
mens. Noutra ponta, dois. A luz trémula 
dos candeeiros não ajuda mas dá para 
perceber. Estão a cercar as vias de acesso 
ao estaleiro. 
Rapidamente se percebe que o porteiro 
está a destrancar as portas de ferro. É, 
portanto, uma acção planeada. Um gru-
po de trabalhadores segura nas portas e 
nos cadeados. Conseguem impedir os 
objectivos do porteiro. “Vai-te embora, 
lacaio! És um vendido!”, gritam furiosos. 
Uma mulher dá o alerta: “Vêm aí os ca-
pangas, vêm aí os capangas!”

Todos se empenham agora em formar 
uma massa humana em frente à entra-
da. São cerca de 40 pessoas. Soam gritos 
de todos os lados: “Ladrões, fora daqui! 
Deixem-nos em paz!” Os “capangas” 
aproximam-se cautelosamente. A tensão 
é visível no rosto dos trabalhadores e da 
gente solidária. Os sorrisos de há pouco 
desvaneceram-se no ar grave de quem 
sabe que tudo pode acontecer. Todos 
consideram que dentro daquele estalei-
ro está a salvaguarda dos seus postos de 
trabalho e dos salários em atraso. Alguns 
tentam ligar para a polícia, outros para 
a comunicação social. “A polícia tem de 
impedir isto. É um roubo. E os jornalis-
tas têm de denunciar o que aqui se pas-

sa”, afirmam.
Os homens contratados pelo adminis-
trador da empresa chocam então com 
a massa de gente que guarda a entrada. 
Agridem e empurram. É gente forte, 
provavelmente seguranças de discoteca. 
Os operários respondem desorganiza-
damente. Alguns dos “capangas” conse-
guem furar e chegam ao portão. Como o 
primeiro plano falhara e o portão conti-
nuava trancado, tentaram erguer as por-
tas de metal e retirá-las das calhas. Tal e 
qual. Sob a força bruta, as portas deram 
de si e a entrada ficou totalmente livre 
perante os protestos dos trabalhadores.
A gente desesperada sente perder a 
pouca esperança que tinha. “Isto é uma 
vergonha! Trabalhámos durante anos 
para esse filho da puta nos tratar desta 
forma!”, reagiu um dos operários. À pas-
sagem de um carro-patrulha da PSP, há 
quem corra para o alcançar. Mas os dois 
polícias seguem sem parar. 
Os trabalhadores mantêm-se agora em 
frente à entrada para impedir que o ca-
mião passe. Os ânimos exaltados mate-
rializam-se numa chuva de insultos aos 
homens contratados. Um operário está 
fora de si e ameaça pegar na sua caça-
deira. “Larguem-me! Basta! Vou dar um 
tiro nesses cabrões!”, grita enquanto se 
debate com três colegas que o prendem. 
“Por favor, dois tiros nos joelhos desses 

patifes. Não dói nada!”
No escuro vêem-se as sereias dos car-
ros-patrulha da PSP. Surpreendente. 
Os “capangas” começam a fugir. Saltam 
uma das paredes do estaleiro e lançam-
se para o Bairro 6 de Maio. As ruas labi-
rínticas, onde muitas vezes nem a polícia 
ousa entrar, compõem um gueto de difí-
cil acesso. É então que soa a voz de um 
agente: “Parem imediatamente!” Dois 
dos homens contratados são alcançados 
pela polícia. 
Entretanto, chegara uma carrinha com 
agentes do Serviço de Intervenção Rá-
pida da PSP. Dispuseram-se em frente 
à tão disputada entrada. Gera-se agora 
uma discussão acesa. Os dois homens 

explicam à polícia que foram “agredidos 
e empurrados para dentro das instala-
ções”. Os trabalhadores acusam-nos de 
mentirem e de serem capangas a soldo 
do patrão. Os dois homens negam tudo. 
Acabam detidos. Revistados, são-lhes 
apreendidos bastões extensíveis e armas 
de fogo.
Ânimos apaziguados. Os operários le-
vantam as portas de ferro e encaixam-
nas nas calhas. Observam o porteiro. 
Para eles, passou para o outro lado da 
barricada. Chamam-lhe “lacaio”. E nem 
Joaquim Augusto, um dos porteiros des-
pedidos, consegue explicar. “Eu traba-
lhei 7 anos com ele e nunca pensei que 

fosse assim. Passou-se para o outro lado 
porque não precisa. Não compreendo.”
A tranquilidade regressou ao estaleiro. 
Torna o dominó, a ceia, a conversa, o 
cigarro, o assador e a sesta. A presença 
policial é o único indício de que algo se 
passou. Mas os trabalhadores sabem que 
é uma tranquilidade aparente. A partir 
de hoje, vigiarão também de noite. Sa-
bem que a vitória não será fácil. E não 
admitem a derrota. José Carlos Ribeiro, 
um dos operários, apresenta a sua solu-
ção. Mas que podia ser a de todos estes 
trabalhadores. “Uma revolução. Se o 
povo lutar não há quem lhe possa fazer 
frente.” E acrescenta, sorrindo: “Sou pe-
queno mas sou de raça lixada.”

No dia 13 de Março de 2007, uma representante da Justiça entrou no estaleiro da MB Pereira da 
Costa para fazer cumprir a providência cautelar apresentada pelo empresário Luís Moreira. Os 
trabalhadores bloquearam a entrada para impedir a saída de camiões com material. Através da 
força, a polícia tentou romper a barreira. Após alguns momentos de exaltação, houve negociações 
entre os operários e os agentes da autoridade. No caso de se acabar com o bloqueio, abrindo 
caminho a dois camiões, havia a garantia de que no dia seguinte seriam selados os portões 
com a manutenção do material da empresa dentro do estaleiro. Após a saída dos dois veículos 
pesados, saem também alguns automóveis com dirigentes da empresa ladeados por um forte 
dispositivo policial. A confusão instala-se rapidamente. Há insultos e empurrões. A polícia agride 
alguns trabalhadores enquanto agentes à civil prendem um sindicalista de forma violenta. No 
dia seguinte, a empresa não foi selada e os camiões continuaram a sair.

TEXTO Bruno Carvalho
FOTOGRAFIA Rui Côrte-Real

Nota: O presente relato refere-se a acontecimentos que tiveram lugar na noite de 8 para 9 de Novembro de 2006.
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Vêm de fora, de malas e bagagens 
e instalam-se na cidade.
São diferentes, são parte de 
Lisboa. Estão integrados, quase 
integrados. Estão por todo o 
lado, não estão em lado ne-
nhum. São de outro Mundo, são 
Lisboetas. 

Há um restaurante na baixa de  
Lisboa onde a comida se coz-

inha à nossa frente. E há uma família de 
olhos rasgados para nos receber. Entre 
uma e outra descida do elevador de Santa 
Justa, lá vem mais um grupo de turistas 
que procura um sítio para comer. Deita-
se um olhar em redor e de frente para a 
Rua Augusta, encontra-se o “Wok” Ori-
ental. O espaço que anteriormente dava 
lugar a uma pastelaria, alberga agora um 
restaurante chinês fora do comum.
O restaurante que An Lin Yang abriu em 
Dezembro de 2006 segue um formato de 
restauração já existente em vários países 
europeus: um self-service de comida 
variada onde cada cliente observa a pre-
paração da sua comida. 
Através de amplas janelas, qualquer ol-

har mais curioso lança uma espreitadela 
para este novo restaurante. O preçário 
está afixado nos vidros, as cores são 
claras, o ambiente é calmo e tranquiliza-
dor mas invulgarmente não paira no ar o 
odor forte da comida oriental.
A ambiguidade do local aumenta e a cu-
riosidade obriga-nos a entrar. Lá dentro 
está uma família chinesa que  recebe o 
recém-chegado como se fosse um dos 
seus.
Energético e portador de tiques frené-
ticos está o Sr. An Lin Yang, o dono 
do restaurante. Depois de uma viagem 
atribulada pela Rússia, Roménia e Fran-
ça, An Lin chegou a Portugal e por cá de-
cidiu ficar. A simpatia dos portugueses 
e a temperatura amena foram determi-
nantes nesta decisão. Consigo veio uma 

enorme familía: seis irmãos, os seus pais 
e muitos sobrinhos.
Descobriu o “Wòk Oriental” quando o 
seu irmão mais novo esteve em Espanha 
e An Lin o foi visitar com um amigo 
português e o seu cozinheiro. Assim que 
chegou a Portugal viu as fotos que tinha 
tirado e apostou na ideia.
Contrariando os moldes da iniciativa 
chinesa em Portugal, An Lin Yang é 
pioneiro neste tipo de restauração onde 
acaba por conjugar a cozinha chinesa, 
japonesa, brasileira, vegetariana e portu-
guesa à mesma mesa.

A expressão “Wòk” significa “tacho” e 
simboliza o acto de o cliente poder par-
ticipar na preparação da sua refeição. 

Quando se apercebe da opinião que o seu  
restaurante provoca nas pessoas, não se 
espanta; também ele estranhou quando 
viu pela primeira vez um cozinheiro pre-
parar a comida à frente de todos os clien-
tes, mas achou-a “muito suave e boa”.
Diariamente, dezenas de trabalhadores 
da zona vêm até ali para almoçar.
Depois de superada a estranheza do res-
taurante, e com os preços em conta, a 
clientela de An Lin tem aumentado con-
sideravelmente. Entre jovens, turistas e 
funcionários públicos ou de escritórios, 
a clientela portuguesa foi a mais difícil 
de conquistar, porque muitos turistas 
já conhecem o novo formato de outros 
países europeus.
O objectivo de An Lin Yang é desmisti-
ficar a ideia do chinês que come tudo. A 
compra diária de peixe fresco na praça 
demonstra uma preocupação clara com 
a higiene e frescura dos seus alimentos. 
Este não é o seu único negócio pois ini-
ciou a sua actividade com um restaurante 
chinês nos Armazéns do Chiado. An Lin 

Yang relembra diversas vezes o impacto 
que a fiscalização aos restaurantes chi-
neses teve na quantidade de clientes que 
iam até ao seu restaurante. Segundo o 
empresário, as imagens que passaram na 
televisão ficaram na cabeça das pessoas 
e era preciso construir algo diferente 
e mostrar que a comida que apresenta 
pode ser “limpinha e fresquinha”. E isso 
tornou-se quase uma obsessão para An 
Lin, porque o difícil “é fazer as pessoas 
entrar, depois toda a gente acha tudo 
muito bom”.
Os pequeninos olhos de An Lin cinti-
lam enquanto fala do seu restaurante. 
Entre uma história e outra sobre os seus  
desejos futuros, que aliás são muitos, o 
pequeno Afonso dá-lhe um puxão co-
brando a atenção do pai dedicado. Os 
filhos são frutos portugueses e o nome 
de cada um demonstra o desejo de per-
manecer definitivamente em Portugal: 
Joana, a mais velha, é a única menina até 
agora, João, o do meio, é parecido com o 

“O restaurante junta co-
zinha chinesa, japonesa, 
brasileira, vegetariana e 

portuguesa”

TEXTO Eliana Silva
FOTOGRAFIA Sara Matos
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[RESTAURANTE CHINÊS]

pai, e Afonso, o mais pequeno, é o bebé 
que fala português. Até a história de 
amor entre An Lin e a sua esposa nasceu 
sob sol português; entre várias passagens 
na estação da Amadora, os dois trocaram 
olhares durante muito tempo e surgiu o 
romance. 
A concessão da nacionalidade portu-
guesa é o seu motivo mais recente para 
festejar. Para An Lin, “todos os dias são 
segunda-feira”, o que significa que nunca 
fecha, nem mesmo com a chegada do 
Ano do Porco, em que houve festa até ao 
amanhecer.

“Wok”
Oriental
A BAIXA LISBOETA TEM AGORA UM FORMATO DE RES-
TAURAÇÃO, NO MÍNIMO, DIFERENTE. ENTRE, ESCOLHA 
OS INGREDIENTES E ASSISTA À SUA PREPARAÇÃO.
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[CRÓNICA ILUSTRADA]

TEXTO E ILUSTRAÇÃO Aisha Rahim
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O CONSUMO EM PORTUGAL
O consumo de drogas leves tem registado um relevante aumento nas sociedades contemporâneas 
e tornou-se numa das mais lucrativas actividades económicas ao nível mundial. O negócio da droga 
introduziu-se na economia portuguesa e tem vindo a aumentar significativamente nos últimos 
anos, assim como o consumo em camadas etárias abaixo dos 20 anos. Apesar da existência de 
múltiplos organismos do Estado dispostos a contrariar esta tendência, certo é que o fenómeno 
do consumo de drogas e o seu tráfico tem impacto sobre a acção da justiça, sobre as actividades 
da polícia nacional, e sob as estruturas e funcionamento da sociedade actual. Estatísticas anuais 
revelam que o consumo de drogas tem aumentado, incluindo no interior das escolas, o que se 
revela inquietante, e o que aponta os jovens como os principais consumidores de drogas de tipo 
ilícito. Neste âmbito, têm grande relevância as análise efectuadas através do Inquérito Nacional 
em Meio Escolar (INME) e do Inquérito Escolar Internacional (ESPAD). Os dados de ambos os 
inquéritos, realizados em anos anteriores, declaram um aumento crescente das experiências, 
onde subsiste um  maior consumo continuado de quase todas as drogas ilícitas, sendo a cannabis 
a mais consumida. 

transportadas. Há quem quem ape-
nas consuma as que vêm em frascos de 
champô. “Isso é uma parvoíce, até por-
que as que vêm em frascos de champô 
absorvem o sabor e são muito piores”.
Todos os sacrifícios compensam quando 
o lucro se aproxima dos 12.000 euros. A 
ambição ultrapassa o terror. A segurança 
e a firmeza nascem. “A <bolota> é mais 
rara que as outras drogas leves. Há meses 
em que é quase impossível arranjar e há 
quem dê muito dinheiro por uma. O lu-
cro é enorme. Vale mesmo a pena”. 

A LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS
LEVES E AS SUAS IMPLICAÇÕES NO 
TRÁFICO
“Se concordo com a legalização das 

drogas? Óbvio que não.” Carolina é ra-
dical. Responde peremptoriamente sem 
pensar nos dependentes de químicos e 
naqueles que consomem o que ela, sem 
inquietações, traz para Portugal. “Não 
quero sequer saber disso. Só consome 
quem quer.” Com medo que a voz lá de 
dentro se ouça, cala os pensamentos da 
sua consciência e diz não ter problemas 
com aquilo que faz. Não fala. Apenas 
pensa em surdina durante largos minu-
tos. “Não sei. Não faço ideia. Não que-
ro que sejam legais porque isso afasta o 
dinheiro, acho que é isso”. E precisa des-
se dinheiro para sobreviver? “Não, mas 
dá-me jeito. Estou habituada a ele. Sei 
lá”. Se pensam no assunto, esquecem-no 
em instantes e disfarçam a culpa. Se têm 

remorsos e a sua moral afectada, fecham 
os olhos e seguem em frente como se a 
estrada não tivesse contracurvas. Trafi-
cam como se fossem peças de tabuleiro. 
Como se a meta fosse o único objectivo. 

“Não sou uma criminosa e não vou dei-
xar de traficar. Faço-o para alimentar os 
meus vícios. Eu também consumo, por 
isso se mato os outros também me mato 
a mim”. A saúde. A dependência. O po-
der dos traficantes. São temas que enfia 
no bolso enquanto fuma um cigarro. 
“Não quero falar mais sobre isso”. 
Só as suas proezas conta com perícia e 
aí alarga-se na história e descreve os 
pormenores. No que mexe com a vida 
humana, não toca. Um “sei lá” é a fraca 
resposta e deixa em suspenso as questões 
frequentes e os verdadeiros motivos que 
a levam a corromper a lei.
A consciência pesa quando confronta-
dos com a realidade dos nossos dias. As 
notas volumosas que compram momen-
tos materiais de felicidade, não limpam 
a agonia, nem atenuam as voltas do es-
tômago. Os “sei lás” e os “silêncios” mar-
cam personalidades falsas, cuja força e a 
coragem se revelam apenas em processos 
obscuros. Como se a cumplicidade no 
crime, fosse digna de verdadeiros heróis. 

Se pensam no assunto, 
esquecem-no em instantes e

 disfarçam a culpa.

TEXTO Susana Velho
FOTOGRAFIA Pedro Peralta

PUBLICIDADE

Como se a soberba limpasse as existên-
cias perdidas. 

Nota: Os nomes utilizados na reportagem não cor-
respondem à realidade.

ineo+ 351
A cor do sucesso

Ainda imprime a p/b?
É altura de dar vida aos seus documentos de negócios. 
O novo ineo+351 produz 35 páginas por minuto em
p/b ou cor - sem custos adicionais! Além de 
impressora, ele é também digitalizador, copiador 
e fax... naturalmente a cores

> Reinvente o seu negócio  
    
           www.develop.pt         

DEVELOP
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JOVENS.INSEGUROS.ALIMENTADOS 
POR ESTIMULANTES QUE OS FAZEM 
DAR DUAS OU TRÊS  GARGALHADAS. OS 
TRAFICANTES ESCONDEM-SE. AS «BO-
LOTAS» SÃO UMA DAS FORMAS COMO 
SE TRAFICA O HAXIXE E SÓ EXISTEM EM 
MARROCOS, NAS MISTERIOSAS MON-
TANHAS. O PROCESSO. A VIAGEM. 
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deve aproximar-se da meia dúzia. “Cada 
vez que cá estamos vemos no máximo 
duas pessoas. É uma coisa estranha”. Ba-
tem à porta de uma das casas antigas. Um 
homem com cerca de 70 anos abre a por-
ta e sorri com os seus poucos dentes. En-
tram, dizem que querem 500 e esperam 
pacientemente. O velho começa a mexer 
uma massa escura e caramelizada. Mexe, 
incessantemente, como se fosse um bolo 
de chocolate. A «plasticina» quente co-
meça a ganhar vida. Tira um pedaço e 
dá-lhe forma. Enrola. Amassa. Um com-
primido pequeno surge. Não maior que 
um supositório e com a forma de uma 
bolota. Repete o processo mais 499 ve-
zes. Depois enrola-as em plásticos bem 
apertados para que não se desmanchem. 
A prática aperfeiçoa o ritmo. “É chato es-
tar ali à espera, mas faz parte. Tem que 
ser assim”. Pagam 6 euros por cada uma e 
o velho diz que podem começar a comer. 
“Normalmente as pessoas julgam que 
as bolotas são comidas para fugirmos à 
polícia. Óbvio que esse é um dos moti-
vos, mas comemos principalmente por-
que nos obrigam. A polícia marroquina 
não faz nada e sabe que este tráfico exis-
te, mas o melhor é sair das montanhas 

L isboa. Sexta-feira. Oito da noite. En-
contram-se na rua habitual. Pouco 

movimentada. Com poucas luzes, para 
que não se revelem as figuras. Paulo olha 
para o relógio apenas como um ritual. 
Arregaça as mangas e senta-se no carro 
preto. Chegam os outros dois, entram e 
dizem “boa noite”. A chave roda na igni-
ção e o barulho do motor ecoa devido ao 
silêncio dos ocupantes. Ninguém quebra 
o gelo durante os primeiros minutos, 
porque a viagem de cinco horas é sufi-
ciente para se conhecerem uns aos ou-
tros. Paulo tem 35 anos e uma história de 
vida vulgar. Licenciou-se, trabalha numa 
empresa perto de sua casa e o seu salário 
cobre as despesas essenciais. Ninguém 
desconfia do que faz nos tempos-livres. 
Ninguém conhece este seu lado retraído, 
quase impenetrável, que apenas liberta 
por entre palavras prudentes. Começou 
a traficar haxixe há cerca de 4 anos. “Uns 
amigos meus já o faziam e convidaram-
me para experimentar. O risco, o medo, 
a emoção do momento são coisas que 
não se explicam. Acho que se torna num 
vício”. Vê todo o caminho, processo, con-
versas, com uma sobriedade singular. 
Explica os seus passos e gestos como um 
relatório, sem aparentar qualquer medo. 
O passaporte já tem alguns carimbos. 
Faz pelo menos uma viagem por ano e, 
usualmente, nas épocas festivas para que 
a polícia não desconfie. Chegam a Mar-
rocos algumas horas depois de saírem de 
Lisboa. Param junto a uma cabine telefó-
nica e Paulo sai do carro. 
Liga para o número que lhe deu o “che-
fe” e vinte minutos depois chegam do 

BMW X5. Um dá indicações e o outro 
espera na retaguarda. Seguem os três por 
um caminho que mal se vê e é, por essa 
altura, que começam a tremer. As mãos 
suam, o corpo gela. “Tenho sempre al-
gum receio. Não sei porquê, mas são 
minutos terríveis. Podem deixar-nos ali. 
Bater-nos e fugir com o dinheiro. É das 
únicas alturas em que tenho medo.” Che-
gam ao destino uma hora e meia depois. 
O caminho é longo e demasiado escuro 
para o conseguirem decorar. “A viagem é 
sempre feita de noite. É uma das condi-
ções do «gajo» que controla a operação.”. 
Entram numa vivenda onde só distin-
guem as janelas acesas. Paulo pára o car-
ro e os três saem em silêncio. O condutor 
de um dos X5 agarra na chave e diz-lhe 
em espanhol para entrar dentro da casa. 
Paulo confia o seu veículo e sai com os 
dois «colegas». O carro é levado para um 
anexo à parte, onde existe uma espécie de 
fábrica. Por precaução ou segredo, certo 
é que são sempre afastados do coração 
do negócio. “Eu sei que é ali que abaste-
cem o carro. Abrem o chassi e metem lá 
dentro o que foi combinado.”. Ficam na 
vivenda durante dois dias. “Dormimos, 
comemos e esperamos. É mais ou menos 
isso”. Podem ser enganados a qualquer 
momento. Nunca sabem quanto haxixe 
vem no carro, porque não o vêem, mas 
o dinheiro que dão em troca é contado 
nota a nota. “É uma relação de confiança 
e até hoje nunca ficámos mal”. Trazem 
cerca de 3000 euros de «bolotas», espa-
lhadas no interior do carro. Quando lhes 
dão a indicação, pagam, sentam-se nos 

devidos lugares e saem sem uma única 
palavra. Sem hesitações. Paulo prefere 
esta forma de transporte por ser mais 
discreta e “uma boa maneira de fugir à 
polícia”. Sabe o perigo que é transportar 
drogas ilegais, mas considera que o lucro 
e a adrenalina pagam todos os medos. 
“Trazemos muito mais desta maneira e 
mesmo que nos mandem parar na fron-
teira não dão por nada. 
Os cães não conseguem cheirar o que 
está dentro do chassi”. Quando chegam a 
Portugal o carro é colocado numa oficina 
«especial». Descarregam e contam quan

tas trouxeram. Depois dividem entre os 
30 do grupo e cada um abastece deter-
minada zona. “A principal prioridade é 
despachá-las. Nem que só me paguem 
um mês ou dois depois”. Ninguém falha 
o pagamento e o lucro é, normalmente, 
de 400 ou 500%. “Vale mesmo a pena. É 
dinheiro sujo, mas não deixo de dormir 
por causa disso.” 

O TRÁFICO POR INGESTÃO
Prancha de surf. Fato. Sacos-cama e ten-
das de campismo. O cenário está mon-
tado e a carrinha abastecida. Carolina, 
Pedro, João e Tiago. Vinte e poucos anos, 
poucas também as dificuldades na vida. 
Arriscam-se por prazer. Pelos carros 
bons. Pelas noitadas. Pelas roupas de 
marca. O dinheiro é a chave da questão. 
A resposta para os medos. O incentivo 
dos menos corajosos. Carolina tem ideias 
transparentes. Trafica porque quer e por-
que assim decidiu. Não esconde nada. 
Não treme diante dos medos e não ofus-
ca aquilo que é. “Se como bolotas, como. 
É assim e pronto. Claro que pouca gen-
te sabe, mas não tenho qualquer pudor 
com isso”. Nunca dizem para onde vão, 
nem quando vão. Limitam-se a seguir 
viagem e quando regressam informam 
os compradores que têm «bolotas» para 
vender. Fazem-no cerca de três vezes por 
ano e a polícia já desconfia do passapor-
te com demasiados «Marrocos» escritos. 
Os guias esperam-nos quando chegam às 
ruas marroquinas. Vivem apenas disso. 
Acompanham as pessoas às montanhas 
ou às casas de quem vende. “Aquilo lá é 
como vender pão cá. 
Toda a gente tem acesso. Toda a gente 
sabe onde comprar”. Escolhem um ao 
acaso e é ele quem os conduz até às mon-
tanhas. Seguem por estradas poeirentas e 
com um calor infernal.

“Aquilo lá é como vender pão cá. 
Toda a gente tem acesso. Toda a 

gente sabe onde comprar”

Depois de uma hora de caminho, param 
a carrinha, saem e começam a subir. O 
guia vai mais à frente. Distanciado. Si-
lencioso. Carolina fica ofegante depois 
de uma hora de caminho íngreme e flo-
resta densa, onde nenhum carro passa. 
Quando alcançam o cimo, a cratera de 
um vulcão abre-se. O guia aponta e sen-
ta-se à espera. As árvores e plantações de 
cannabis abundam. À noite é impossível 
chegar ou sair de lá. Avistam-se apenas 
casas de pedra e o número de habitantes 

Carolina tem ideias transparentes. 
Trafica porque quer e porque

 assim decidiu.

 Trazem cerca de 3000 euros 
de «bolotas», espalhadas no 

interior do carro.
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sem vestígios”. Um dia inteiro quase não 
chega. Guia. Acordo. Fabricação. Inges-
tão. A parte mais dura fica sempre para 
o fim. Lentamente tomam os primeiros 
“comprimidos”. O azeite ajuda a escorre-
gar e as primeiras quase não se sentem. 
“É como tomar um comprimido grande. 
As últimas é que custam mais porque o 
estômago está cheio de azeite e o chei-
ro já é insuportável”. Uma a uma vão se 
esgotando. Tiago e Pedro comem 150.
Carolina e João 100.

Os estômagos estão já treinados e supor-
tam a carga sem dificuldade. “Agora não 
me custa nada, mas na primeira vez só 
consegui 30. Fazia doer, davam-me vó-
mitos. Foi mais complicado”. A ideia de 
trazer droga dentro de si não a assusta 
nem retrai. Encara-o como um despor-
to arriscado, mas pago e rentável. “O 
dinheiro dá-me jeito. Não me sinto má 
pessoa por isso”. Os amigos têm a mesma 
opinião e só balançam quando se fala da 

O QUE SÃO «BOLOTAS>>?
As denominadas «bolotas» em Portugal fa¬zem parte de um conjunto de drogas ilegais 
consideradas de tipo leve. Estas drogas causam “dependência psíquica”.
A «bolota» é um composto resinado da planta Cannabis Sativa. Esta planta é originária da zona 
do Mar Negro e do Mar Cáspio e é utilizada há 12 000 anos como fonte de fibras para vestuário 
e cordoaria. Dá origem aos Canabinóides, vulgarmente comercializados em forma de charro, 
chamon, liamba, erva, choco¬late, tablete, taco, curro, ganza, hax, hash, maconha, óleo (óleo de 
haxixe), boi ou cânhamo. Neste grupo de drogas psicadélicas, alucinogéneas ou depressoras, 
encontra-se a «bolota», um concentrado mais puro e logo mais rico em Tetrahidrocarbonol, a 
substância psicoactiva presente na Cannabis e responsável pela produção de adrenalina. 

fronteira. “Desde que fomos mandados 
parar uma vez, que tenho algum receio. 
Nesse dia não tínhamos comido nada, 
mas se tivéssemos estávamos mesmo 
lixados”, confessa João. Foi já há algum 
tempo atrás. Os carimbos nos passapor-
tes já lançavam suspeitas e foram manda-
dos parar pela polícia na fronteira espa-
nhola. “Tivemos uma sorte que nem sei 
explicar. Só tínhamos ido os três nesse 
fim-de-semana. O Pedro ficou lá com a 
namorada e nós íamos voltar na semana 
a seguir para os trazer e só aí é que íamos 
comer. Apesar de ter sido no Verão, que 
é quando somos menos apertados, eles 
mandaram-nos parar”. Ficaram retidos 
dois dias na esquadra. Separados. Despi-
dos. A levar socos no estômago e a tomar 
laxantes. Depois das infinitas perguntas, 
as histórias de ambos coincidiram e a 
polícia deixou-os seguir, apesar de terem 
três bolotas com eles. “Trazemos sempre 
duas ou três para disfarçar. Assim po-
demos dizer que só temos aquelas para 
consumo próprio e dá menos nas vistas”. 
Pagaram uma multa e regressaram a Por-
tugal. “Só nesse momento é que me aper-
cebi do risco que realmente é.” No entan-
to, nem depois disso se esconderam ou 

pararam. Fazem-no com mais contenção. 
Evitam ir tantas vezes, mas a motivação 
mantém-se e o gosto pela aventura é ina-
balável. A fronteira espanhola é, então, o 
único momento de apreensão. 
“A polícia marroquina sabe quem são os 
vendedores, sabe onde é que se vende e 
que muita gente vai lá buscar. Não fazem 
nada porque isto dá riqueza ao país. É 
bom para nós e bom para eles”, assegu-
ra Carolina. Na noite em que chegam a 
Portugal combinam e vão para a praia. 

Depois de tomados os laxantes, defecam 
na areia todas as «bolotas» ingeridas. La-
vam-nas com a água do mar misturada 
com a areia e colocam-nas em sacos de 
plástico. Fazem-no isolados ou em con-
junto. Sem qualquer vestígio de timidez. 
“É um ritual normal. Ninguém tem nojo. 
É um trabalho e pronto”. Dizem fazer 
mais confusão senti-las nos intestinos 
que expeli-las. “Só faz impressão carre-
gar na barriga e senti-la rija”.
Há quem recuse pela forma como são 

Ficaram retidos dois dias na 
esquadra. (...) A levar socos nos 

estômago e a tomar laxantes
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RUI CARDOSO MARTINS

Tenho três grandes
glórias literárias:

‘Penso eu de que’,
‘Este homem não é do Norte’

e ‘Anyway’

A AFIRMAR-SE COMO ESCRITOR, 
NA LINHA DOS RUSSOS E LOBO 
ANTUNES, QUE ADMIRA,
RUI CARDOSO MARTINS ATRIBUI 
AS SUAS ‘GLÓRIAS LITERÁRIAS’ 
AOS TRABALHOS DE HUMOR QUE 
TEM FEITO NAS PRODUÇÕES
FICTÍCIAS.
TRABALHOU COMO GUIONISTA 
PARA HERMAN JOSÉ, CONVERSA 
DA TRETA E ESTÁ HÁ DEZ ANOS NO 
CONTRA-INFORMAÇÃO. AGORA, 
A VERDADEIRA GLÓRIA ESPREITA 
ATRAVÉS DO SEU PRIMEIRO
ROMANCE, E SE EU GOSTASSE 
MUITO DE MORRER.
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[DE JORNALISTA A HUMORISTA, GUIONISTA E ESCRITOR]
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Como é o processo criativo, sendo um 
programa diário?
Reunimo-nos de manhã, lemos os jor-
nais diários, escolhemos as personagens 
e o tema. Depois, ou criamos uma situa-
ção que as pessoas reconheçam, baseada 
num filme ou numa canção, ou simples-
mente imaginamos o que eles estão a 
dizer nos bastidores. E como temos boa 
memória lembramo-nos do que eles dis-
seram há um ano e jogamos com isso. E 
com vários tipos de humor: sátira, bur-
lesco, absurdo…
Tudo isto é cimentado pela nossa inde-
pendência, mesmo em relação a clubes 
de futebol de que somos adeptos. Eu sou 
benfiquista, muitas vezes vou ver jogos 
lá fora, e já transformei o balneário num 
infantário.
Começamos a escrever um texto às 
10h30 e às 13h00 está pronto para gra-
var. No dia seguinte, ou dois dias depois, 
está no ar. Se houver um acontecimento 
urgente, como a demissão do primeiro-
ministro, grava-se para o próprio dia.
 

Não é cansativo um trabalho em que 
tem de ser obrigatoriamente criativo?
Para mim é, porque faço muita coisa ao 
mesmo tempo. Mas em relação ao Con-
tra-Informação, ao fim de dez anos já sa-
bemos se vai sair bem ou mal. E depois é 
uma equipa de três pessoas [Rui Cardoso 
Martins, José Pina e Eduardo Madeira] e 
trabalhamos sempre em dupla. 

Ainda que o seu nome esteja mais asso-
ciado ao Contra-Informação, durante 
os últimos 16 anos foi o autor da cró-
nica Levante-se o réu. Como surgiu a 
ideia de contar histórias passadas em 
tribunais?
Eu era estagiário no Público e fui cobrir o 
julgamento de uns anarquistas acusados 
de terem queimado a bandeira nacional. 
O Vicente Jorge Silva [na altura, director 
do Público] gostou muito da reportagem 
e disse que seria bom retomar um género 
jornalístico esquecido, as crónicas de tri-
bunal. Confesso que na altura não sabia 
o que era, só depois soube que a Alice 
Vieira e mais algumas pessoas já o ha-
viam feito. Foi logo um sucesso e ganhei 
dois prémios Gazeta. Depois as histórias 
começaram a repetir-se e andei aflito até 
encontrar um tribunal criminal mais 
rico, no Palácio da Justiça. Assisto desde 
coisas simples, como roubo de telemó-
veis, até casos arrepiantes. À minha fren-
te já esteve a ser julgada uma senhora por 
negligência na morte de duas crianças 
bebés. Ela saiu de casa para trabalhar, as 
crianças ficaram à guarda de um senhor 
que se embebedou, elas deitaram fogo à 
casa e morreram intoxicadas. É sempre 
um registo trágico-cómico. 

Em termos éticos, como funciona a ex-
posição do nome das pessoas?
É minha opção não pôr, o que me inte-
ressa é o caso e o exemplo. Já aconteceu 
pôr de propósito o nome de um senhor 
que, por ter o mesmo nome de outro, es-
tava a ser acusado de tentar matar uma 
mulher com uma faca. Pôr o nome ser-
viu para mostrar ao patrão e aos amigos 

“Há três anos, o Lobo An-
tunes teve a delicadeza de 
chegar ao pé de mim para 
dizer que devia escrever”

RUI CARDOSO MARTINS
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D epois de uma manhã a assistir a 
um caso num dos tribunais do Pa-

lácio da Justiça, em Lisboa, na pesquisa 
para a crónica Levante-se o réu, publica-
da na revista Pública (que entretanto foi 
substituída por A nuvem de calças), Rui 
Cardoso Martins chega com ar de que 
o dia já vai longo e que só um whisky o 
pode reanimar.
De Portalegre para Lisboa, onde che-
gou com 17 anos, Rui Cardoso Martins 
trouxe a vontade de fazer jornalismo e 
humor. Na Universidade Nova de Lis-
boa conheceu Nuno Artur Silva, actual 
director criativo das Produções Fictícias, 
e começaram desde cedo a exercitar a 
sátira: “Fazíamos teatro em associações. 
Uma das peças era O Subsídio, a história 
de um homem que só gostava de televi-
são e recebeu um subsídio para fazer te-
atro. Eu era o funcionário do Ministério 
da Cultura que o obrigava a fazer a peça, 
ou ia preso. Uma cena Kafkiana.” 
Com o final da faculdade a coincidir 
com o nascimento do jornal Público, o 
humor ficou parado por uns anos. Mas 
não esquecido. 

Como é passar do jornalismo, uma es-
crita factual e supostamente séria, para 
a ficção, o guionismo e o humor.
Eu tenho esses dois lados. Fiz muita re-
portagem mas sempre tive o outro lado, 
que não considero mais superficial, acho 
que o humor não é aligeirar, é aprofun-
dar. Em 1996, o Joaquim Furtado, que 
era director da RTP, falou comigo sobre a 
hipótese de fazer os bonecos que tinham 
sido um fracasso [na SIC]. Aceitei porque 
estava cansado do jornalismo diário.

Cansado?!
O Público foi maravilhoso nos últimos 
anos, havia uma reportagem no mundo 
e lá íamos nós. Fui no [navio] Lusitânia 
Expresso para Timor, fazia reportagens 
de um mês na Austrália. Hoje é ridículo! 
Dá-me vontade de rir ter estado 15 dias 
hospedado no Hilton de Sidney a fazer 
reportagens para um jornal português, 
mas ao mesmo tempo ia para Sarajevo 
em guerra fugir de balas e dormir com 
17 graus negativos. 
A certa altura comecei a ficar cansado do 
trabalho diário, de ficar até tarde à espe-
ra de breves [notícias de pequena dimen-
são]. Um dia aparece o Contra-Informa-
ção e tomei uma decisão muito arrisca-
da, muita gente disse que estava maluco 
por sair do quadro do jornal Público para 
escrever para bonecos, e que ia durar três 
meses. Dura há dez anos. 

Pegam apenas nos temas da actualidade 
ou sabem informações de bastidores?
No outro dia fiz uma coisa dizendo que 
o Luís Filipe Menezes quer ser primeiro-
ministro em 2009 e isto não me chegou 
por nenhum jornal, foi-me dito por uma 
fonte. Conheço muitos jornalistas que 
me vão contando coisas e às vezes somos 
nós próprios que as adivinhamos, mas a 
matéria fundamental é o que está publi-
cado. 

que não era ele, porque acabam sempre 
por ficar dúvidas.

Ainda assim, resolveu pôr fim a Le-
vante-se o réu e começou a publicar 
A nuvem de calças. Estava cansado do 
formato?
Nem eu estava cansado de a escrever, 
nem as pessoas de a ler, mas com a mu-
dança do Público pediram-se algo dife-
rente. Estas crónicas não são tão jorna-
lísticas, são mais livres. São histórias de 
pessoas que conheci ou pura ficção. 
A nuvem de calças é o título de um po-
ema do russo Maiakovski, um poema 
muito bonito de amor e revolução onde 
ele diz “não serei homem, serei nuvem 
de calças”

Enquanto argumentista, escreveu o guião 

“Dá-me vontade de rir ter 
estado 15 dias hospedado 
no Hilton de Sidney a fazer 
reportagens para um jornal 

português”
do filme Zona J. Já disse que não gostou 
do resultado final.
Gostei, mas quanto mais penso nisso 
mais me convenço de que o guião era 
mais profundo. A relação de amor da-
quele casal não me chegou a convencer, 
o que eu vi era mais ligeiro, mais racial. 
Acho que ficou um bocadinho telenove-
lesco por várias circunstâncias e por al-
gumas buchas que o realizador [Leonel 
Vieira] lá pôs. Uma vez cheguei às filma-
gens e vi as actrizes a falar no Leonardo 
Dicaprio sem eu o ter escrito…
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O seu romance, E se eu Gostasse Muito 
de Morrer, é precisamente isso.
É claro no livro que vou buscar essa du-
alidade. Também gosto de Shakespeare, 
Camões, Philip Roth, António Lobo An-
tunes…

Como se consegue convencer Lobo 
Antunes a apresentar o primeiro livro 
de um autor desconhecido do grande 
público?
Foi ele que se ofereceu. Há três anos, o 
Lobo Antunes teve a delicadeza de che-
gar ao pé de mim para dizer que gosta-
va das minhas crónicas e que eu devia 
escrever. E disse que a primeira pessoa 
que o tinha chamado a atenção para isso 
tinha sido o José Cardoso Pires. Fiquei 
logo encravado!
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“Eu tive colegas que se 
mataram, é um problema 
inexplicável, um mistério, 

uma loucura”

TEXTO Irina Melo
FOTOGRAFIA Sara Matos

Há tanto livro, e tanto livro mau, que 
mais um era a pior coisa que me podia 
acontecer. Eu trabalhei muito e quando 
acabei ele ofereceu-se para o ler, depois 
telefonou-me a dizer que tinha gostado 
muito e ofereceu-se para o apresentar. 

O fenómeno do suicídio no Alentejo, 
onde nasceu, atravessa todo o livro.
Eu tive colegas que se mataram, é um 
problema inexplicável, um mistério, uma 
loucura. Resolvi pegá-lo com violência 
mas também com um lado cómico neste 
vale de lágrimas.

Aborda variadas situações sempre rela-
cionadas com a morte, desde suicídios 
de jovens alentejanos com um exem-

…porque enquanto nas séries televisi-
vas quem controla o processo é o guio-
nista, no cinema é o realizador.
É um bocado assim, mas depende do 
poder que se ganha. Hoje não permitiria 
que escrevessem coisas nos meus diálo-
gos sem a minha autorização. O que o 
filme tem de muito bom é as conversas 
sobre assaltos entre os jovens. 

Foi no âmbito do jornalismo que conhe-
ceu alguns desses jovem e ficou a saber 
como funciona esse submundo?
Eu tinha feito várias reportagens no bair-
ro da Bela Vista, em Setúbal, que também 
é problemático. Entrava com os jovens lá 
para dentro, ganhava a confiança deles e 
falava-se de tudo, não havia preconcei-
tos. A cena do assalto, que aparece no 

filme, fui eu que pedi para me explica-
rem. Um deles até foi actor, o Mariana, 
que deu origem à personagem Filomena. 
Um dos meus pontos de honra foi tê-lo 
ajudado a sair daquela vida. 

Também escreveu a Conversa da Treta.
Já existia uma peça de teatro escrita en-
tre o José Fanha e os dois actores. Eu e 
outros dois argumentistas das produções 
fictícias [Filipe Homem Fonseca e Edu-
ardo Madeira] começámos a escrever 
para a rádio, foi um grande sucesso, pas-
sou para a SIC e depois deu uma peça de 
teatro – A Treta Contínua.
Eu tenho três grandes glórias literárias: 
‘Penso eu de que’ [Contra-Informação], 
‘Este homem não é do Norte’ [Herman 

Enciclopédia] e ‘Anyway’ [Conversa da 
Treta].

Muito do que faz parece ir buscar à sua 
experiência. Na rua anda sempre com 
um olhar sociológico?
Eu sou do Alentejo onde as alcunhas e 
a maneira de falar é muito específica, o 
Filipe é dos Anjos/intendente, conhece 
toda a malandragem de Lisboa, e o Edu-
ardo veio da Guiné como retornado e foi 
parar à margem sul do Tejo, onde existe 
um mundo suburbano muito típico. 
Mas a Conversa da Treta não é criação 
nossa mas dos actores, o José Pedro Go-
mes e o António Feio. Limitámo-nos a 
dar algumas características às persona-
gens e matéria de conversa durante me-
ses a fio. 
Os humoristas, e os escritores em geral, 
têm de ter muito ouvido para essas coi-
sas senão não escreviam nada que não 
fosse reconhecível por uma massa maior 
de pessoas que se revê ou que reconhece 
tipos sociais. Um dos nossos trabalhos é 
ouvir. 

Costuma ler autores de técnicas de 
guionismo e humor?
Nunca li. Alguns dos meus colegas ensi-
nam essas técnicas, eu tenho muita des-
confiança disso. Se alguém chegar ao pé 
de mim e pedir indicações, dou, mas sou 
incapaz de chegar a uma aula e explicar 
como se constrói um guião. Para apren-
der a escrever leio escritores, não profes-
sores de escrita criativa.

Quais são os seus escritores favoritos?
Os russos em geral, Tolstoi e Dostoievski. 
Há uma certa noção do absurdo, da 
alma, da contradição das pessoas, uma 
junção entre o humorístico e o trágico 
que eu sempre achei que eles fazem ma-
ravilhosamente.

plar de Werther, de Goethe, no bolso 
até um massacre em Moçambique du-
rante a guerra colonial que um bispo 
português preferiu calar. Tem a noção 
de que choca?
Escrevi o livro da única maneira que 
consegui. Choca algumas pessoas, até 
pela linguagem e pelos casos que lá se 
contam, alguns investiguei, outros são 
biográficos, memórias que tenho de coi-
sas que aconteceram no Alentejo. Mas ao 
mesmo tempo tem coisas muito cómicas, 
gente tão engraçada! 

Quem?
Por exemplo, um tipo que vai a um con-
certo de jazz, no meio do Alentejo, com 
uns belíssimos músicos que vêm de Nova 
Iorque, e sai a meio. As pessoas pergun-
tam se não gostou. E ele: “Não gostei? 
Aquilo tem excesso de qualidade, aqueles 
homens enervam-me porque tocam bem 
de mais”. No fundo é um livro romântico, 
uma história de amor falhada. Às vezes 
não há essa interpretação, as mulheres 
têm percebido melhor.

“Há tanto livro, e tanto livro 
mau, que mais um era a pior 

coisa que me podia
acontecer”

[DE JORNALISTA A HUMORISTA, GUIONISTA E ESCRITOR]
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N o primeiro andar do número 61 
da Avenida Dom Carlos I, em Lis-

boa, encontra-se o espaço que há mais de 
um século abre as suas portas à cultura. 
A Sociedade de Instrução Guilherme 
Cossoul (SIGC). No mesmo local têm 
encontro marcado o teatro, a música, a 
dança, o cinema, a literatura e as artes vi-
suais. Os diferentes ofícios espalham-se 
pelas divisões e extravasam-nas.

Soam as pancadas de Molière. O espec-
táculo vai começar. 
O teatro assume maior destaque no que 
toca a periodicidade. De quinta a sába-
do, espalhadas em diversos horários, são 
levadas a cena as peças em cartaz, geral-
mente três. Uma infantil, de manhã ou à 
tarde, e uma à noite. O AltaCena é o gru-
po de teatro amador, fundado em 1999, 
que tem vindo, pelas mãos dos encena-
dores José Boavida e Hermínio Chaves 
Fernandes, a alimentar a tradição teatral 
do espaço. O departamento de teatro 

desenvolve ainda cursos de iniciação 
teatral, workshops e oficinas de aperfei-
çoamento de movimento, voz, sapateado 
e mímica. Sempre que possível promo-
vem-se deslocações a outros pontos do 
país e ao estrangeiro e recebem-se outras 
companhias – amadoras e profissionais. 
Também espectáculos de dança passam 
pelos palcos da Cossoul.

Abre-se o livro. As letras invadem o espaço.
A par da representação, desenvolvem-se 
inúmeros projectos literários. O departa-
mento literário da Guilherme Cossoul já 
editou, desde o seu nascimento em 1995, 
mais de 90 títulos entre poesia, ensaio, 
conto e teatro. Os livros não são vendi-
dos, mas sim distribuídos gratuitamen-
te pelos associados, escritores e escolas. 
Este sector encarrega-se também da re-
alização de ateliers de escrita e drama-
turgia, fomentando a já intrínseca rede 
de ligações entre as demais artes que se 
concentram neste espaço.

[GUILHERME COSSUL]

“POR GOSTO. E POR UM 
POUCO MAIS DE CULTURA”

ABRE-SE O PANO. FOLHEIA-SE UM LIVRO. APRECIAM-SE 
AS TELAS. SABOREIA-SE UM CAFÉ. OUVEM-SE UNS 
ACORDES. ENSINA-SE E APRENDE-SE.

O foco de luz ilumina as cores e as for-
mas. 
A galeria da SIGC funciona diariamente, 
excepto aos domingos, das 19 às 22 ho-
ras. Nas paredes da pequena sala jovens 
criadores mostram as suas obras na área 
do design, pintura, gravura, desenho e 
escultura. As exposições não têm quais-
quer fins comerciais, destinam-se apenas 
à troca de conhecimentos e ao enriqueci-
mento de novos e potenciais artistas.

Sente-se o cheiro do café, ouve-se o 
burburinho das conversas.
E como conviver e bem conversar é tam-
bém uma arte, a sociedade dispõe ainda 
de um bar. Um bar “à antiga”, como se 
lê num dos cartazes, “sem Multibanco e 
sem serviço de mesa”. Mais um espaço 
de discussão, de partilha e paixão pela 
cultura, onde se realizam diversos cafés-
concerto, sessões de debate. Ou onde, 
pura e simplesmente, se bebe um copo.

Assumindo-se como uma espécie de 
mecenas, a organização está aberta a 
propostas externas para os mais variados 
propósitos. Peças de teatro, concertos, 
debates, produções visuais ou sessões de 
stand-up comedy têm um lugar na Cos-

soul. O espaço é público, já que a cultura 
também o é. “A SIGC é uma associação 
sem fins lucrativos que ajuda a desenvol-
ver as artes em geral. Numa época em que 
poucos dão atenção ao estado da cultura 
em Portugal”, afirma Pedro Alpiarça, um 
dos actores do AltaCena.
Associe-se ou visite. Por gosto ou por 
curiosidade. 

Para mais informação sobre a programação:
www.guilhermecossoul.net

TEXTO Maria Ana Jorge
FOTOGRAFIA Sara Matos



8ªCOLINAAGENDA

024 JUNHO 2007

DE SANTA JUSTA SÓ RESTA O NOME, A CONCEIÇÃO NOVA DEU LUGAR À CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS E ATÉ OS 
ARMAZÉNS DO CHIADO SUBSTITUÍRAM UMA IGREJA E UM CONVENTO. O TERRAMOTO DE 1755 MUDOU LISBOA. 
VÁRIAS DAS IGREJAS RECONSTRUÍDAS MUDARAM DE FUNÇÕES. JOAQUIM DE CASTRO LOPES, CONSERVADOR 
DAS IGREJAS DA BAIXA-CHIADO,  É A PESSOA CERTA PARA DESVENDAR OS MISTÉRIOS DAS IGREJAS DA BAIXA 
QUE AINDA RESISTEM.

[DESCOBRIR LISBOA]
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Un bout de France à Lisbonne
Poussez para entrar. Fala-se francês, mas os mármores dos altares são de fabrico ital-
iano. Já o orgão, peça de destaque nesta igreja, é mesmo de origem francesa (Aristide 
Cavaillé-Coll foi o seu autor), mas, aquando da realização do VIII Festival Interna-
cional de Órgão de Lisboa, em 2005, as notas que se ouviam eram obra do composi-
tor português Luís de Freitas Branco. Fora as ditas excepções, tudo o mais (cerimó-
nias, placas, folhetos informativos, quadros e imagens) é realmente francês, não fosse 
este o espaço de culto da comunidade francófona residente em Lisboa. Para além da 
vocação religiosa, a igreja de São Luís dos Franceses teve em tempos um hospital a 
funcionar no piso superior, onde os franceses mais desfavorecidos recebiam auxílio 
médico. Mandada construir pelo Rei de França, em 1552, esta igreja que se situa 
perto do Coliseu, estava na posse da Coroa francesa, e é actualmente propriedade do 
Estado francês.

Com o Carmo Mesmo Ali ao Lado
À primeira vista, poderá passar despercebida a quem passeia pelo Largo do Carmo. 
As atenções centram-se no Convento do Carmo. Mas mesmo ali ao lado está um es-
paço digno de visita: o antigo hospital da Ordem Terceira de Nª Srª do Carmo, e que 
agora funciona como capela. Ao entrar, o contacto visual é imediato: a imagem de Nª 
Srª do Carmo, ao cimo da escadaria de mármore, parece dar as boas-vindas a todos 
os visitantes. Já no interior da capela, no altar lateral, as atenções viram-se para uma 
reluzente urna de prata. Lá dentro, estão depositados os restos mortais  de D. Nuno 
Álvares Pereira. À esquerda da escadaria, dá-se de caras com um conjunto curioso 
de expressivas imagens religiosas (desalojadas do Convento do Carmo após o ter-
ramoto) que, por detrás de uma vitrine semelhante à de um museu, parecem reviver 
episódios bíblicos. Muitas destas imagens chegam mesmo a andar nas ruas de Lisboa 
na procissão, durante a Semana Santa.

As vizinhas
Passando no Largo do Chiado,  o duelo parece iminente. Frente-a-frente, a Igreja de 
Nossa Senhora do Loreto e a Igreja da Encarnação. Os fiéis dividem-se, mas nem 
sempre de forma equlibrada. Nos dias de semana é a Igreja do Loreto que recebe 
mais visitas. Isto acontece porque, como explica Joaquim de Castro Lopes, “o Loreto 
é tradicionalmente na cidade de Lisboa, o sítio onde as pessoas mais se confessam, 
porque tem a todas as horas padres a confessar. As pessoas já fizeram daquela igreja a 
sua igreja da confissão.” Ao fim de semana sai vitoriosa a Igreja da Encarnação devido 
às cerimónias litúrgicas que lá decorrem. 
Esta estranha proximidade entre igrejas era comum na Lisboa medieval, mas deixa de 
o ser na Lisboa Pombalina, sendo este o único caso.

“A Igreja da confissão”
À porta, o símbolo do Vaticano deixa transparecer a ideia de importância. O padre 
responsável desta igreja é sempre nomeado pelo Papa. No interior, a bandeira de Itália 
chama as atenções no altar principal. Logo se percebe que é um espaço de culto da 
comunidade italiana, pertença do Estado do Vaticano. São muitos os quadros e már-
mores de Génova, e é com naturalidade que se repara que os altares são todos dedica-
dos a santos padroeiros de cidades italianas (como S. João Batista, de Génova, Turim 
e Florença, ou São Carlos Borromeu, de Milão). O charme de Itália paira no ar. Talvez, 
por isso, a missa aqui celebrada em domingos passados, pelas 13 horas, fosse consid-
erada a mais chique da cidade, sendo frequentada pelas senhoras da alta sociedade. 
Até Eça de Queirós se terá inspirado com esta atmosfera, havendo várias referências a 
esta igreja, em obras da sua autoria.

“O maior tecto de tela corrida da Europa”
Quem lá entra não consegue deixar de reparar: as pinturas existentes impressionam. 
São claramente mais recentes do que a igreja (como se pode ver através de pormeno-
res como os rostos das figuras ou as asas dos anjos), o que dá um belo contraste arqui-
tectónico. O tecto todo em tela corrida é uma obra singular: segundo Castro Lopes, é 
mesmo o maior do género em Portugal e provavelmente na Europa. Não terá sido por 
acaso que, recentemente, a  World Monuments Fund apoiou as obras de restauração da 
Igreja de Nossa Senhora da Encarnação.
Foi mandada construir pela Condessa de Pontével (freguesia do concelho do Car-
taxo), no século XVIII, no local onde em tempos existiu uma pequena ermida. A 
Condessa quis construir esta obra porque, por um lado, queria oferecer à freguesia da 
Encarnação o seu próprio espaço de culto e, por outro, pretendia que ali fosse o seu 
panteão de família, como veio a acontecer.
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O Tesouro
Não fosse Napoleão Bonaparte e suas tropas e o espólio do Tesouro da Sé seria ai-
nda maior. O seu valor é incalculável e apenas dez por cento está exposto: relicários, 
imagens, pinturas, cofres, paramentos, o trono do Cardeal Patriarca e o “sonho de 
D. João V”: a Custódia. Feita em ouro maciço e ornamentada com mais de quatro 
mil pedras preciosas, pesando cerca de 17 quilos, a imponente Custódia apresenta 
quadros biblícos com minuciosos pormenores. O dispositivo de segurança é grande. 
“Nem no Vaticano eles têm uma Custódia assim”, afirma com orgulho Casimira, uma 
guia de origem polaca, conhecedora da história e simbolismo do Tesouro. Não será de 
estranhar que a sua saída do cofre seja praticamente impossível. Casimira conta que, 
em 1992, a peça foi solicitada pela organização da Exposição Mundial de Sevilha, não 
tendo saído pois nenhuma seguradora quis assumir o risco. Por sua vez, Joaquim Cas-
tro Lopes declara não ter conhecimento desta proposta, mas fala de outras igualmente 
declinadas, como a Europália em Bruxelas ou uma Exposição do Barroco Português 
em Washington.  “A Custódia nunca sai dali. A última vez que saiu foi em 1940 [ano 
em que se celebrava o Império Português] até à varanda da Sé para uma benção dada 
pelo cardeal Cerejeira”.
As preciosidades cativam os ladrões e as tentativas de assalto sucedem-se. No ano 
passado, um brasileiro, trabalhador numas obras da Sé, e dois cúmplices planearam 
aquele que, caso tivesse ocorrido, seria, tanto para Casimira como para Joaquim, “o 
assalto do século a nível mundial”. Os assaltantes consultaram vários antiquários para 
obterem informações sobre o valor da Custódia, tendo-se involutariamente denun-
ciado e feito com que a Polícia Judiciária estivesse à sua espera e os apanhasse em 
flagrante delito. A intenção destes homens era tirar as pedras preciosas e deitar a parte 
em ouro ao rio Tejo. No dia seguinte, tinham já passagem marcada para o Brasil, onde 
iriam vender o material do roubo.

Nem tudo o que parece é
Um automóvel a entrar para dentro de uma igreja!? O espanto é justificável, mas o 
cenário é habitual para quem diariamente passa no Largo de São Julião. A fachada 
da antiga igreja de S. Julião (onde foi baptizado o único Papa português - João XXI) 
conta hoje com novos adereços: um semáforo, um sinal de proibição de estacionar e 
uma porta automática. É um parque de estacionamento do Banco de Portugal! 
Não se pense que esta conversão foi feita de ânimo leve. Foi longo o período de dis-
cussão. Em 1910 o Banco de Portugal decide comprar a Igreja e até 1923 decorrem 
as negociações com a Confraria de S. Julião. Só dez anos volvidos a igreja viria a 
ser vendida, continuando aberta ao culto até 1934. No entanto, houve imposições: a 
conservação do espaço exterior, que obrigava a uma compatibilidade com a sua uti-
lização; e a numeração de todas as pedras para uma possível reconstrução. Aceites as 
exigências, o banco pagou dez milhões de escudos, indeminizando os inquilinos do 
prédio anexo e financiando a construção de novas igrejas.
Em breve, esta antiga igreja vai voltar a mudar de funções. Castro Lopes adiantou ao 
8ª Colina que, segundo informações do Banco de Portugal, “eles querem deixar de 
usar a capela como parque de estacionamento, e vão usá-la como pólo cultural ou 
espaço museológico”.

[DESCOBRIR LISBOA]

TEXTO Raquel Sales Amaral e Sérgio Mendonça
FOTOGRAFIA Tânia Araújo

O Claustro 
“É dos claustros mais bonitos do nosso país”, opina Joaquim Castro Lopes. O terra-
moto de 1755 e consequente incêndio deixaram o Claustro em mau estado...tal como 
se encontra hoje. Capitéis, colunas, imagens sagradas e  túmulos. De tudo um pouco 
se encontra nas capelas lá existentes. A informação sobre estes elementos é escassa e 
muitos parecem estar quase ao abandono.   
As fortes chuvas que se fizeram sentir nos anos noventa levaram a um desabamento 
das terras do jardim, desvendando os vestígios de uma antiga cidade romana e árabe. 
Temporariamente a aguardar por obras... mas a falta de fundos do Estado Português 
faz com que “tudo o que é provisório se torne permanente”, conforme lamenta o con-
servador das igrejas da Baixa. 
Para o futuro esperam-se mudanças. Joaquim Castro Lopes adianta que há duas hipó-
teses em estudo: “enterrar tudo, depois de devidamente estudado e impermeabilizado” 
para que se possa estudar no futuro, ou construir “uma plataforma com possibilidade 
de visita” deixando, definitivamente, de existir o jardim do Claustro

A Mistura
Merecedora de um largo com o seu nome, a  Sé de Lisboa é considerada um dos mais 
nobres edifícios do património lisboeta e um dos mais importantes exemplares da 
arquitectura episcopal portuguesa. Inicialmente concebida em estilo românico, foi 
ampliada nos séculos XIV e XVII, o que lhe adicionou os estilos gótico e barroco, 
originando uma mistura que ainda hoje pode ser admirada.
As portas estão abertas para todos, mas o acesso ao Claustro e ao Tesouro está condi-
cionado ao pagamento de entrada em cada um dos espaços, no valor de  €2,5 para o 
público em geral ou de €1,25 para estudantes. 
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Esta é a história trágica de um homem que achava que era outro homem. Esta é a história de Mário 
Branco que achava que era Marlon Brando. 

a recordação do cheiro a flores e taba-
co, do cabelo castanho claro e de uma 
boca sempre pintada de vermelho em 
constante sintonia com as unhas. Lem-
brava-se de que cantarolava a toda hora 
– Summertime and the living is easy fish 
are jumping and the cotton is high... O 
pai, esse, nunca se separava de um ar 
de malandro – Mário quase se arrisca-
va a apostar que tinha nascido com ele 
– sempre de chiclete na boca e pronto 
para armar confusão.
Sabia também que não nascera em ter-
ritório português, os pais eram america-
nos, luso-descendentes – daí o seu nome 
– e viajaram para Portugal para fugirem 
da polícia devido a umas trafulhices que 
Mr. Branco arranjara por terras do Un-
cle Sam (não sabia ao certo o que tinha 
acontecido, tinha conhecimento, apenas, 
de que era algo relacionado com armas, 
animais de capoeira, bebida, drogas e 
balões de ar quente).
O que também permanece uma incóg-

E sta é a história trágica de um ho-
mem que achava que era outro 

homem. Esta é a história de Mário Bran-
co que achava que era Marlon Brando. 
Mário Branco passeava-se pelas ruas de 
Lisboa com jeans de operário, t-shirt 
branca suadinha e montava-se no 28 
como se em New Orleans estivesse e a 
sua vida fosse um eléctrico de nome de-
sejo. Mário Branco não sabia muito so-
bre mulheres, apenas disse um dia que 
se fosse uma não gostava de morrer sem 
que alguém lhe dedicasse o Something 
dos Beatles, e acho que esse foi o pen-
samento mais feminino que alguém já 
teve – muito bem para um homem que 
pouco sabia sobre mulheres. Este senhor 
nada fazia da vida, os seus rendimentos 
provinham de uns dinheiros oriundos de 
uma pequena fortuna herdada de paren-
tes afastados que só o tinham a ele. Os 
seus pais tinham morrido num acidente 
de carro há uns bons anos atrás, Mário 
era ainda uma criança. Da mãe ficou-lhe 

nita até hoje é a história por detrás da 
obsessão que Mário Branco desenvolveu 
pela estrela de cinema em questão. Os 
mais românticos dizem que foi conde-
nado pelo nome que sua mãe lhe dera, 
mas para nós mortais e realistas, parece-
nos demasiado improvável que alguém 
nasça condenado pelos ditames do seu 
próprio nome. O que é certo é que quan-
do tinha 10 anos foi apanhado no Cais 
do Sodré a tentar organizar motins entre 
os trabalhadores, ao mesmo tempo que 
se esforçava por convencê-los de que o 
seu trabalho era controlado por uma 
rede de mafiosos. Anos mais tarde deci-
diu que era rebelde e organizou com um 
grupo de colegas do liceu um gang que 
se amotinava nas ruas da cidade em mo-
tocicletas e armava confusão da grande 
por onde quer que passasse, sem motivos 
aparentes. Estes são só alguns exemplos 
do tipo de comportamento desviante que 
o nosso protagonista manifestou durante 
a sua adolescência (deixamos de parte al-

guns incidentes que ocorreram durante a 
sua infância, como o caso dos pacotes de 
manteiga que desapareciam do frigorífi-
co sem que ninguém soubesse onde iam 
parar).
As suas raízes norte-americanas ajuda-
ram a puxar pela sua faceta de badboy 
à americana (Mário não tinha perfil de 
um anti-herói à europeia, os seus co-
nhecimentos de francês eram escassos 
para dar um Belmondo credível). Mas, 
mesmo assim, podia ter escolhido outro, 
ora vejamos: James Dean seria uma boa 
aposta, mas soa demasiado american boy. 
Em Brando existe uma feição latina, que 
combinava na perfeição com a descen-
dência de Branco. Temos ainda Bogart 
(para não sair dos clássicos), mas este, 
lá está: demasiado clássico, demasiado 
amargurado pelo whisky. Entre Jazz e 
Rock’n Roll, Mário ficava-se pelo último. 
De qualquer maneira creio que não vale 
a pena tentar descortinar as suas moti-
vações...vamos aceitar simplesmente a 
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sua loucura como algo de naturalmente 
inevitável.
Como não podia deixar de ser Mário era 
um conquistador. Deixou descendentes 
espalhados por Portugal e alguns países 
vizinhos. Nunca teve amigos a sério, sim-
plesmente pessoas com quem se dava, 
com quem assaltava alguns bares e as-
sustava virgens em ruelas mais ou menos 
desertas. No seu círculo era o herói: foi 
o primeiro a dar um beijo nos lábios de 
uma rapariga, foi o primeiro a despir-lhe 
as cuequinhas de algodão, foi o primeiro 
com uma arma na mão, o primeiro a ir 
para a cadeia...o primeiro a morrer.
Encontramo-nos no momento preciso 
que me fez começar a escrever esta his-
tória. A morte de Mário Branco. Como 
tudo na sua vida está envolta em mistério 
com pormenores nebulosos e sem sinais 
de abertas. Cada um tem a sua versão. 
Os que estavam presentes recusam-se a 
falar sobre o assunto, como se estivessem 
sob efeito de alguma maldição. Os que 
não estiveram presentes têm cada qual a 
sua história que contam à sua maneira, 
como se da mais irrefutável realidade se 
tratasse. Todos querem fazer parte deste 
enredo. 
Quem vos fala é alguém que esteve pre-
sente no momento que alterou a vida de 
todos os que privavam com Mário para 
sempre, por isso se tiverem de acreditar 
em alguém acreditem em mim...isto é o 
mais próximo da verdade que consegui-
rão. Desde já tirem da cabeça essa his-
tória de que o herói tem de morrer por 
uma miúda, não foi o que aconteceu. Eu 
era ainda uma criança quando tudo se 
passou, doze anos, franzina, dona de um 
corpo que se deslocava em movimentos 
mecânicos à volta dos meus próprios 
pés. Mas lembro-me de tudo como se ti-
vesse acontecido há cinco minutos atrás. 
Na altura tinha por Mário a paixão bruta 
que qualquer adolescente de doze anos 
podia ter por um homem como ele. Era 
filha do dono de uma daquelas tascas 
vagabundas que Mário costumava fre-
quentar na zona do Cais do Sodré onde 
todos os bares têm nomes de cidades. E 
fiquei caídinha por Mário quando uma 
vez, numa daquelas máquinas que nos 
presenteiam com brindes rascas quando 
em troca lhes oferecemos uns tostões, 
Mário me presenteou com um coração-
zinho de pechisbeque que lhe saíra como 
brinde. A partir desse momento jurei a 
mim mesma que nunca ia amar nenhum 
outro homem na minha vida. Para ele 
aquilo não foi nada, para mim foi uma 
espécie de antevisão do Festival da Eu-
rovisão ou dos Jogos sem Fronteiras. O 
coração que Mário me pendurou ao pei-
to foi a troca possível pelo meu próprio 
coração que a partir daquele momento 
só a ele pertencia.
Mas se quero falar da hora exacta da 
morte do herói tenho de vos falar de algo 
que aconteceu umas horas antes...
Era uma daquelas noites em que o calor 
abafa todas as tentativas de respiração 
que possamos desejar ter. No céu pre-
núncios de trovoada e azar. Um cão tei-
mava em fazer-se notar, e não tardou a 
consegui-lo, e todos os cães da vizinhan-
ça se lançaram numa sinfonia de uivos 
que dava para ouvir para lá deste sistema 
solar. O lugar: uma daquelas tascas de 
beira de estrada que percorrem escas-
samente essas terras alentejana onde o 
nada é a paisagem dominante. Lá dentro: 
Mário Branco e um bando dos seus rapa-
zes. O protagonista saiu para apanhar ar 

com uma garrafa de cerveja na mão. En-
costou-se à sua mota enquanto pensava 
em coisas que nunca irão ser reveladas. 
Do outro lado da estrada uma mulher 
fez-lhe um sinal. Aproximou-se. Quando 
lhe viu a cara percebeu que não era bem 
uma mulher ainda. Os olhos e a postura 
desengonçada denunciaram-na:
- ‘Tás sozinho, ‘mor?
Mário não respondeu. Ficou de olhos 
postos primeiro no fio de ouro que ela 
trazia ao peito, depois no próprio pei-
to. Ela insistiu. Devia ter uns 17 anos. 
Voltou a insistir, mas ele continuou so-
mente a olhá-la. Como ele não lhe ligou 
ela começou a trautear qualquer coisa, 
não cantou, pois o seu inglês de bordel 
impedia-lhe a percepção das letras cor-
rectamente, mas tinha aquela música na 
cabeça desde cedo e ainda não a conse-
guira calar. Limitava-se a sussurrar uma 
melodia adulterada quase imperceptí-
vel que Mário mais tarde reconheceu 
– Summertime, and the living is easy fish 
are jumping and the cotton is high...
- Arranjas-me um cigarro?
Ele acordou e acendeu na sua boca um 
cigarro que lhe colocou nos lábios (pri-
meiro e único beijo). Ela sorriu. Tinha o 
sorriso de uma menina que põe um ci-
garro na boca pela primeira vez. Foram 
interrompidos pela chegada do resto do 
pessoal que se encontrava lá dentro:
- Mário, ‘tá no ir?
Ele voltou-se para a rapariga e disse-lhe 
que tinha de ir embora, perguntou-lhe se 
ela queria boleia para algum lado.
- Para onde vais?
- Lisboa.
A rapariga nada tinha a perder e, para 
além do mais tinha gostado dele.
- Vou contigo.
Ela ainda não largara a personagem, mas 
não fazia mal, porque ele também não 
era muito real. Aos dois sabia bem a ima-
gem da puta e do malandro. Ele pensou 
que ela não era particularmente atraente, 
mas ao mesmo tempo era a mulher mais 
bonita que alguma vez carregara no pen-
dura. Ela pensou que nunca se sentira 
tão bem em toda a sua vida. Ambos se 
deram conta de que há muito tempo não 
estavam tão próximos de alguém.
Se me perguntarem, não sei dizer ao cer-
to se foi amor aquilo que Mário sentiu, 
mas tenho a certeza de que, seja o que 
for, Mário pressentiu de alguma forma 
o que lhe ia acontecer naquela noite e 
predispôs-se a ter sentimentos profun-
dos por aquela mulher, para não morrer 
sem os ter sentido. Só isso. Esse é o papel 
desta mulher nesta história: preencher o 
vácuo sentimental na vida do intocável.
Quando chegaram a Lisboa dirigiram-
se para o local habitual, Mário vinha de 
mãos dadas com a prostituta e entraram 
para dentro do bar do meu pai. Eu es-
tava a dormir no meu quarto que ficava 
por cima do bar e acordei com o barulho 
das motas a chegarem. Vi tudo da minha 
janela. Enquanto Mário estava lá dentro, 
alguns dos rapazes deixaram-se ficar pela 
rua: uns atiravam pedras aos poucos car-
ros que passavam, outros entretinham-
se com passatempos bem mais nobres, 
como concursos de cuspo. Quando um 
dos carros que passava foi atingido por 
um calhau de forma muito pouco sub-
til, o motorista saiu para fora do carro 
e procurou o autor da brincadeira. Não 
foi preciso muito para que a confusão 
se instalasse na rua com gritos, berros e 
pancadaria. O autor do arremesso sacou 
da navalha que guardava no bolso das 

Summertime and the livin’ is 
easy Fish are jumping and the 
cotton is high Oh your daddy’s 
rich and your ma is good 
looking So hush little baby don’t 
you cry One of these mornings 
You’re goin’ to rise up singing 
Then you’ll spread your wings 
And you’ll take the sky But till 
that morning There’s a nothing’ 
can harm you With daddy and 
mammy standing by...

calças e sem pensar esfaqueou o homem 
num golpe certeiro e mortal. Em pâni-
co e sem saberem ao certo o que fazer, 
desertaram todos, cada qual para seu 
lado. Mário e algumas das pessoas que 
se encontravam dentro do bar, vieram à 
rua alarmados pelos gritos e pelo rugir 
dos motores para encontrarem o homem 
morto caído no chão. Mário baixou-se 
para tentar perceber se ainda respirava 
e nesse momento chegou a polícia. Es-
cusado será dizer que todos os polícias 
daquela ronda já o conheciam de outros 
episódios. Um homem fardado aproxi-
mou-se dele e disse:
- É desta que te apanho, filho da mãe!
Mário disse-lhe que nada tinha que ver 
com aquilo. Como é óbvio o homem não 
acreditou:
- Mãos em cima da cabeça, parece que 
ultrapassaste todos os limites desta vez, 
seu bêbado, alucinado de merda!
As últimas palavras de Mário foram:
“ Ouve, meu, fazendo uso das palavras de 
Tom Waits, eu não tenho problemas com 
a bebida, só quando não tenho uma por 
perto. Bêbado és tu e a tua mãe é uma ca-
dela vadia.” E foi desta forma que levou o 
tiro que o fez mirrar até ficar sem vida.
Antes de morrer chamou a miúda que 
trouxera consigo para Lisboa e pediu-lhe 
para não sair dali – ela permaneceu de 
joelhos com a cabeça dele no seu colo. 
Ele morreu virgem dela.
Enquanto a chuva caía e ajudava a limpar 
o sangue que escorria pela rua, uma mú-
sica soou, vinda da janela do meu quarto 
que mantinha acesa a única luz que ilu-
minava o prédio e deixava sair o seu cla-
rão lá para fora...

TEXTO Maria Teresa Sequeira
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A emoção precede a razão e senti-me honrado e orgulhoso (não sei se por esta ordem) quando me anunciaram que o Colectivo 
da Oitava tinha decidido escolher-me para Provedor do Leitor da 8.ª Colina. 

No momento seguinte, a razão deu-me aqui uma cotovelada nos rins que me fez pensar: não está certo, é uma escolha simpática 
– mas não é boa escolha.
Há duas maneiras de escolher um provedor num órgão de informação: ou alguém totalmente de fora, com um estatuto indiscutível 
para o exercício de uma magistratura de influência – ou alguém completamente da casa, igual aos da casa, mas cooptado por estes 
para estar atento ao serviço que é prestado ao público, conhecendo as limitações e os processos de produção da informação.
Não sou de fora – porque sou da casa.
Não sou completamente da casa – porque, em meu entender, não sendo o 8.ª Colina um jornal escolar, é um jornal dos estudantes. 
Assim sendo, deveria, em meu entender, ser um estudante, um elemento da Redacção a ser cooptado para este exercício de 
distanciamento comprometido que é o trabalho de um provedor.
Acontece  que   ser um jornal dos estudantes tem as vantagens e inconvenientes de um rio: as águas correm – é a vantagem: não 
estagnam, renovam-se – e vão-se embora, para outros rios, para os mares – com o inconveniente de não se tirar partido do que 
há de bom em alguma continuidade.
Será talvez por isso que me escolheram para provedor. Seja.
Não serei um provedor de fora, do alto da colina. Tentarei pensar esta minha tarefa pela cabeça dos que produzem o Oitava de 
ponta a ponta. 
Então, e o leitor? Claro, o leitor há-de estar presente. Mas a maior injúria que eu faria aos meus colegas da Redacção seria sequer 
sugerir que não são eles os primeiros a pensar no serviço que prestam ao leitor. E que não são eles a pensar primeiro no leitor.
Serei, pois, um provedor aos pés da colina. E olhem que não há aqui qualquer espécie de humildade ou modéstia. É o meu orgulho, 
quase fanfarrão, de me afirmar membro do Colectivo da Oitava.
Vamos nessa!

Oscar Mascarenhas
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Há dois anos, um sismo de grande intensidade, de origem vulcânica, fez nascer uma nova colina em Lisboa. A 8ª Colina tornou-
se a mais alta da cidade. Do seu cume puderam avistar-se fenómenos nunca antes suspeitados e tornou-se num observatório 
privilegiado e insubstituível.
Mas agora aconteceu algo terrível. O Vesúvio entrou em erupção. A primeira labareda consiste num novo design do 8ª, que vai 
ofuscar os lisboetas. Uma equipa de visionários trabalhou noite e dia, durante meses, para que este espectáculo de pirotecnia 
gráfica acontecesse.
Depois, a boca negra do vulcão começou a cuspir os jactos de lava que são as novas secções. Antes de mais, Metrópolis, uma 
verdadeira enxurrada incandescente que vai cobrir a cidade inteira. Nada escapará. A Sociedade ver-se-á seriamente afectada, a 
Cultura nunca mais será a mesma, a Economia ficará virada do avesso, o Desporto mudará para sempre, a Ciência e Tecnologia 
levarão um choque demolidor e o Ambiente sofrerá um impacto irreversível.
Outra fumarola intoxicante é a secção Lisboetas, homenagem-plágio ao realizador Sérgio Tréfaut, que vai procurar os novos 
habitantes da cidade, de outras etnias e culturas. Outros vapores sulfurosos são as novas secções de Agenda, que estenderá a sua 
nuvem inquietante não só sobre o que podemos ver e ouvir, mas também sobre o que podemos fazer, e de Política, sob cujo fluido 
venenoso nada ficará de pé. As secções On e Opinião farão eco dos gritos e gemidos de uma cidade debaixo do vulcão.
Uma torrente em brasa é o dossier de Investigação, que promete ser letal, e um geiser de gás estonteante é a secção Letras, a que 
poucos sobreviverão.
Mas o pior está para vir. A 8ª Colina vai ser lançada na ciberesfera. O projecto online está em acelerada preparação e permitirá 
erupções de grande acidez corrosiva e elevada frequência. O conceito está definido e será materializado em breve. Ou melhor, 
desmaterializado.
O 8ª Colina está portanto activo. Não escondemos que surgiram dificuldades. O clima tem sofrido alterações, pouco propícias às 
ideias e aos projectos mais criativos (talvez por acção dos gazes de estufa). Mas a força do vulcão é indomável.
Lisboa estará preparada para o abalo?

Paulo Moura
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a escolha do curso que estás a acabar 
terá sido a boa, vieste à procura de uma 
resposta:
 - As aulas estão a acabar e não consigo 
encontrar uma saída. Estudei jornalismo 
mas o emprego que encontro é na caixa 
do supermercado ou, talvez, numa loja 
da Zara.
Pois. Não sei dar uma resposta imediata 
à tua inquietação mas quero, com 
convicção, incitar-te, a que forces a 
esperança, e a que comeces já a aplicar 
o que aprendeste: envolve-te em 
reportagens que estão por fazer, estuda as 
matérias, pesquisa, trata de as produzir, 
mostra-as (a internet está ao alcance de 
todos, podes experimentar o podcast 
ou o videocast), trata de convencer que 
sabes contar bem.
Mas nunca - nunca! - deixes de aperfeiçoar 
a tua qualidade. Lê, lê muito. Enriquece 
o teu vocabulário. Uma versão poética 
da criação do mundo conta que Adão, 
quando deambulava como príncipe 
solitário pelo paraíso, sentiu necessidade 
de nomear cada coisa que via com uma 
palavra distinta e assim, ao nomeá-
las, criou o mundo. A alma primária 
de tudo está nas palavras que flutuam 
no universo e que o nosso pensamento 
trata de ordenar. Entra na cozinha 
das palavras que é o conhecimento do 
idioma. Vais encontrar substantivos que 
se desgastam, como a palavra paciência 
que, sabes, muitas vezes está quase a 
esgotar-se. Vais encontrar palavras que 
libertam aromas e sabores, por exemplo 
maracujá. Outras, como clepsidra, são 
um relógio de água que te faz pensar num 
poema. Há as palavras que nos fazem dar 
um passo atrás, como nauseabundo, mas 
que têm sonoridade bonita e traduzem 
com clareza o que denominam. Gosto 
da ressonância de desassossego, que não 
nos deixa ceder à desesperança. E há 

M inha cara: 
Sei que muitas vezes te 

perguntas, às vezes com ânsia, onde é 
que vais encontrar quem te acolha com 
o conhecimento que aprendeste, quem 
te permita desenvolver o que estudaste e 
que, é claro, te dê recompensa, ou seja, 
onde é que vais encontrar quem queira o 
teu trabalho e o pague? Ouves dizer que 
as redacções estão em aperto de dinheiro, 
por isso fechadas a novas admissões, 
e sabes que aquele colega que antes 
tinha celebrado contigo a oferta de um 
estágio numa redacção, depois contou-te 
decepção, falou-te da falta de tempo do 
orientador, contou-te as tantas vezes que 
escreveu uma notícia sem que depois 
alguém a lesse, ouvisse e discutisse. 
Também sabes que anda por aí a moda 
do “jornalismo cidadão” carregado com 
a força do testemunho de qualquer 
pessoa posto em linha. Não és dada 
a equívocos, sabes que a moda não é 
bastante para absorver e desqualificar o 
que sempre foi o jornalismo. Mas a tua 
incerteza fervilha quando vês que os 
grupos de media andam em grande afã 
para tentarem instalar um novo modelo 
de negócio. Telefonas a uma amiga.
 - Será que estamos preparadas para isto? 
Será que o que aprendemos serve para 
irmos na vaga da frente do jornalismo 
na era da globalização digital? E que 
informação e que comunicação é esta?
O jornalismo, para ti, antes de ser um 
emprego, mais do que ser o emprego 
de que precisas, é uma paixão que te faz 
mergulhares nele. Interrogas-te sobre a 
estética, e também a ética, imposta por 
estas novas tecnologias. 
Estás cheia de vontade de arregaçar as 
mangas, de dares prova da tua capacidade, 
de mostrares que tens talento e que usas 
a imaginação. Mas, outro dia, roída de 
incertezas, quase a vacilares sobre se 

POST - SCRIPTUM
Quanto às novas tecnologias? Um enorme jornalista, Ryszard Kapuscinsky, explicou que “as 
novas tecnologias servem para facilitar imenso o teu trabalho, mas não tomam o teu lugar”. 
Um jornalismo feito apenas diante de um computador não é verdadeiro jornalismo e tem o 
risco de passar o telecomando para as mãos de não se sabe quem. O verdadeiro jornalismo 
precisa da rua, vai pela estrada fora, e também precisa dos livros que ajudam a compreender. 
Um grande arquitecto, Mies Van Der Rohe, argumenta que deus está nos detalhes. Também o 
grande jornalismo assenta na capacidade para fazer entender as grandes coisas que estão nos 
pequenos detalhes. 

vocábulos cristalinos, como o sal, que 
dão sabor a tudo.
Aqui fica uma proposta: enquanto vais 
procurando os amanhãs, não deixes 
nunca de enriquecer o teu conhecimento 
de palavras e significados. Descobre-lhes 
a graça, a harmonia, o ritmo, o som, a 
estética. Envolve-te com elas. Aplica-te 
a descobrires qual poderá ser a melhor 
forma de as combinares dentro de cada 
uma das frases que dão corpo ao teu 
relato. Fixa-te em como podes melhor 
abrir a frase, e melhor a fechar. Interessa-
te pelo aspecto visual da tua escrita, letra 
a letra, palavra a palavra. E cozinha tudo 
isso com a mão mais sábia e certeira de 
tempero de sal.

Sena Santos

[A ESCOLHA DO GÉNERO VEM DA EVIDENTE MAIORIA]
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Começamos com uma sugestão a todos os inconscientes que são contra a pedofilia: 
ouçam a música Clair de Gilbert O’Sullivan. Atenção à letra e atenção, acima de tudo, 
ao riso de criança no final. Deixa-nos sem palavras. 

Quem também nos deixa sem palavras são aqueles “artistas polivalentes” que andam 
a rastejar com cães pelas ruas do Chiado, lançando aqui e acolá uma outra pulga. 
Quase nunca dos seus cães.

“Ó amigo, dê uma moedinha p’ró músico!” – é uma das frases mais ouvidas quando se 
passa por estes indivíduos que cospem fogo, atiram fogo ao ar, tocam tamborzinhos 
com uma variedade rítmica só comparável à de um idoso com Parkinson e, ainda por 
cima, ousam falar com os transeuntes.

Onde há fumo há fogo. Onde há um cheiro incrível a petróleo lá estão eles. O que até 
é positivo se tivermos em conta que aquelas peles já não sentem água há uns bons me-
ses. E depois estranham e ainda têm o à vontade de fazer referências, em tom jocoso, 
ao odor perfumado dos restantes mortais. “Vocês cheiram bem!” – disseram-nos uma 
vez em tom violento por não lhes arranjarmos “uns troquinhos”, “um cigarrinho”, ou 
um vale de desconto para a Lúcia Piloto. Imaginem estas criaturas a entrar no cabelei-
reiro: “Impossível atendê-lo neste momento. Só temos um lavatório disponível e para 
o seu caso são precisos dois: “um para lhe lavar o cabelo, outro para eu vomitar.”

E depois, espalham-se em locais estratégicos – em frente à H&M, por exemplo – com 
intenção de nos fazer pesar a consciência por termos ido comprar um vestidinho 
cocktail, um pretinho básico ou uma simples tanga transparente e não lhes termos 
dado dinheiro. Dinheiro este que vão usar para comprar mais petróleo que irá ser 
posteriormente transformado em fogo. Para eles: “não vem que não tem, não vem de 
garfo que hoje é dia de sopa.”

Uma geração já teve direito de assistir ao seu incêndio do Chiado. Estes indivíduos 
vão dar-nos a oportunidade de termos o nosso.

E agora, só para acabar, e porque gostávamos de terminar desta forma um texto e este 
poderá ser o único que vamos publicar na vida: E quem nunca dançou um slow ao 
som de uma música de Brian Adams que atire a primeira pedra.

Frederico Batista e Maria Teresa Sequeira
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ILUSTRAÇÃO Filipe Teixeira
TEXTO Sérgio Mendonça

Pai, porque é que 
acabaram com a Feira 
Popular?

Não sei ao certo, filho! 
Talvez para criar uma 
zona de prédios.

Eu ouvi dizer foi que se 
montou um circo à volta 
da Feira Popular…


