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Sexta-feira. São pouco mais do que 
onze da noite e as ruas começam 

a encher. O ponto de encontro é em 
Santos, como sempre.
Há quem venha de autocarro, eléctrico, 
comboio, barco ou, até mesmo, de 
carro com os pais. Quando chegam a 
este bairro lisboeta os comportamentos 
mudam subitamente. As vozes elevam-
-se, os sorrisos discretos dão lugar a 
gargalhadas sonoras, acendem cigarros e 
vão buscar copos aos bares.
Entre cumprimentar quem vai 
aparecendo e beber uns shots nos bares, 
dizem-se piadas e põe-se a conversa 
em dia. A animação vai aumentanto ao 
longo da noite, tal como a quantidade de 
álcool ingerida.
São grupos de adolescentes e as 
noites de Sexta-feira pertencem-lhes. 
Conhecem os nomes de praticamente 
toda a variedade de shots, sabem onde 
encontrar a cerveja mais barata e os 
sítios onde passam o seu estilo musical 
preferido. 
À porta dos bares concentra-se cada 
vez mais gente, já que lá dentro torna-
-se difícil alguém movimentar-se. Nos 
passeios há quem dê uso às garrafas 
que comprou antes de vir para a 
noite, outros, sem pudor, preparam as 
mortalhas e fumam umas ganzas. E há 

também quem, simplesmente, converse 
alegremente.
Ouvem-se piropos. Sinal de que passou 
alguma jovem de mini-saia ou com 
um decote mais acentuado, o que é 
frequente. “Olha-me para esta figura”, diz 
quem passa num carro, referindo-se a 
um jovem curvado na berma da estrada 
e ao respectivo vomitado.” A esta hora já 
está tudo aluado”, ouve-se. Passa pouco 
da meia-noite.
As saídas à noite já estão planeadas e não 
variam muito. Por isso, depois da uma da 
manhã, o movimento na Rua das Janelas 
Verdes e na Avenida D. Carlos I começa 
a diminuir. O chão deixa a descoberto o 

que restou deste início de noite: pouco 
mais do que beatas, vomitados, copos de 
plástico, latas e garrafas vazias.
Às portas das discotecas estão cada vez 
mais jovens. Nas filas tentam dividir-
-se. Segundo eles, a probabilidade 
de entrarem é maior quando não se 

apresentam em grandes grupos. Restam-
-lhes então esperar impacientes pela 
continuação de uma noite que, tal como 
todas as outras, promete ser memorável.

Trazer bebidas para a noite
Carolina tem dezassete anos, mas já 
sai à noite desde os treze. Se no início 
saía esporadicamente, pouco depois, 
aos catorze, começa a colaborar 
em discotecas. Distribuía convites, 
marcados com a sua assinatura, a pessoas 
conhecidas. Quanto mais gente entrasse 
na discoteca com os seus convites, mais 
lucro Carolina tinha: “No início metia 
[nas discotecas] trinta pessoas, depois 
chegou a uma altura em que metia mais 
do que cem”, explica. Mais tarde construiu 
a sua própria equipa e foi aumentanto o 
lucro. Nas ruas movimentadas de Santos 
ainda é frequente a distribuição destes 
convites para as diferentes discotecas.
Actualmente Carolina colabora com 
uma promotora que organiza eventos 
em diversos locais, normalmente uma 
vez por mês. A intenção é diversificar 
a oferta, já que, segundo a própria, “as 
pessoas estão muito fartas da noite de 
Santos. Toda a gente começa a sair muito 
cedo, portanto também se fartam muito 
cedo.” Apesar disso os bares continuam 
cheios, tal como as ruas de Santos.

Carolina diz que começa a ser hábito 
levar-se bebidas para a noite, por sair 
mais barato: “Vejo muita gente com 
garrafinhas, litrosas, traçado, vinho...de 
tudo”. Os shots mantêm a popularidade 
por serem “baratos e subirem mais 
rápido ao cérebro.”
Cláudio Ferreira trabalha num bar de 
Santos e nota que, de facto, os shots 
continuam na moda. Cláudio diz 
que estes jovens bebem cinco ou seis 
shots por noite e depois passam para a 
imperial. Quanto ao facto de se ver cada 
vez mais gente com garrafas de álcool na 
noite, mais uma vez, o motivo prende-se 
com questões económicas, “uma garrafa 
de litro de cerveja pode custar até 1€ 
enquanto uma imperial fica a 1€, 1.50€”, 
conta.
Quando se fala em droga, Carolina diz 
que “o que se vê mais na noite são pessoas 
a fumar charros” e, embora não exista 
gente a vender de forma tão exposta 
como em outros locais, conta que, quem 
pretender comprar, basta chegar junto de 
alguém que esteja a fumar e dizer: “Olha, 
tens aí cinco euros que me arranjes? Se 
ele tiver, arranja.” 
Para Cláudio também não é novidade 
encontrar gente a fumar charros. No 
entanto, recentemente, deparou-se com 
uma situação mais grave. Foi à casa de 

«“Olha-me para esta figura”, 
diz quem passa num carro, 

referindo-se a um jovem 
curvado na berma da estrada e 

ao respectivo vomitado»

02 Maio 2009

SÃO ADOLESCENTES E COSTUMAM SAIR À NOITE À SEXTA-FEIRA. SANTOS É O LOCAL ESCOLHIDO PARA SE 
DIVERTIREM. ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS FAZEM PARTE DA NOITE DE ALGUNS DESTE JOVENS.

 Bora p’rá

night?
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banho do bar e estava lá “um miúdo 
de cerca de 16 anos” que não o queria 
deixar entrar, quando olhou “para cima 
do tampo da sanita, estavam feitos três 
riscos [de cocaína].”
André prefere não ser identificado com 
o nome verdadeiro. Começou a sair à 
noite com treze anos, tal como Carolina. 
Actualmente tem quinze e as suas noites 
de sexta-feira começam quase sempre 
nos bares de Santos. Por aqui bebe 
sobretudo bebidas brancas. Os shots 
figuram na lista. 
André diz que os pais sabem que bebe 
e fuma, só não sabem é que, por vezes, 
consome em excesso, por isso não 
costumam levantar problemas. “Só me 
chateiam a cabeça quando chego muito 
tarde a casa”, afirma. Normalmente 
acontece quando chega a casa depois das 
sete da manhã. Numa noite André gasta 
cerca de 30€, valor que varia de acordo 
com a forma de voltar para casa. Metade 
do dinheiro é gasto em álcool.

Crescer para a maturidade
Do ponto de vista da psicóloga Urbela 
Fernandes as saídas à noite dos jovens 
são uma espécie de ritual: “Sair à noite é 
um comprovativo de que já se é crescido, 
só que eles [os jovens] não são crescidos 
nessas idades. Eles estão a crescer, é a 
diferença.”
Salientanto o facto da adolescência ser 
uma etapa evolutiva em que um jovem 
cresce para a maturidade e adquire 
autonomia, a psicóloga refere que neste 
“processo os jovens não estão preparados 
por si próprios para fazerem tudo 
sozinhos”, por isso, o papel dos pais é, 
sobretudo, importante pois “deve haver 
alguém que lhes dê um bocadinho a 
noção dos limites que eles, por vezes, 
perdem.” No entanto, o papel da infância 
é determinante na passagem de jovem a 
adulto já que há uma reorganização dos 
laços afectivos e pré-existentes com os 
pais. Por isso, considera que “o grande 
desafio das famílias e dos educadores é 
estarem cada vez mais atentos às diferentes 
etapas do desenvolvimento psicológico 
que precedem a adolescência.”
Ana Matos Pires é psiquiatra no 
Hospital Santa Maria. Na sua opinião, 
um adolescente que consome de forma 
abusiva bebidas alccólicas sofre “todas 
as consequências negativas do abuso de 
álcool num adulto mais as acrescidas 
pelo facto de se estar numa fase de 

crescimento e maturação. O efeito sobre 
a normal sociabilização, por exemplo, é 
profundamente negativo.  Além disso 
o prognóstico é, regra geral e como em 
todos os consumos de tóxicos, tanto mais 
grave quanto mais precoce é o início do 
consumo.” 
No que diz respeito ao facto de uma das 
bebidas mais consumidas pelos jovens 
ser o shot, a psiquiatra afirma que “as 
piores consequências resultam, não 
tanto do facto de serem shots, mas antes 
porque o ritual da sua ingestão implica 
um consumo rápido de uma bebida 
com elevado teor alcoólico.” No entanto, 
salienta: “Nunca seria motivo para 
drama a minha filha de 15 anos beber, 
pontualmente, uma qualquer bebida 
álcoolica.”

O regresso a casa
A partir das cinco da manhã começa-
se a ver gente a sair das discotecas. Os 
primeiros a sairem são os que vão para 
casa com os pais ou de taxi com os 

amigos. Os outros ficam até mais tarde, 
porque muitos dos transportes públicos 
só começam a funcionar mais tarde.
Maria é das que vai com os pais. Desde 
que começou a sair à noite que é assim. 
“Prefiro que sejam os meus pais a virem 
buscar-me porque acho que isto está 
cada vez mais perigoso”, conta. Diz que já 
chegou “alegre” ao carro dos pais. Desde 
que não seja demasiado “alegre” estes 
não costumam ficar chateados com ela. 
“Até se metem comigo”, refere.
Maria combina sempre mais ou menos 
uma hora com os pais. Depois, quando 
está na discoteca, é através de mensagens 
de telemóvel que comunica com eles: 
“Vou mandando mensagens a dizer «só 
mais um bocado» ou «já estou farta»”.
Os pais de Maria costumam esperar pela 
filha perto da porta da discoteca. “Às 
vezes vamos mais cedo para assistir à 
saída [da discoteca]”, conta a mãe, Maria 
do Rosário. Consciente de que a filha 
bebe álcool, a sua principal preocupação 
é manter a relação aberta que tem com 
a filha. Diz que os diálogos depois das 

“Sair à noite é um comprovativo de 
que já se é crescido, só que eles [os 

jovens] não são crescidos nessas 
idades. Eles estão a crescer, é a 

diferença.”
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Um jovem que consome chamon (haxixe regular) está a abrir caminho para 
experiências com tipos de droga mais pesados?

Para a psiquiatra Ana Matos Pires esta “é uma velha discussão que se mantém 
inconclusiva. Quando se faz a história retrospectiva de um consumidor de heroína, 
por exemplo, acontece, em muitos casos, que o início do consumo de drogas de rua se 
deu com o haxixe, mas também é verdade que (1) a maioria começou o seu consumo 
de substâncias, efectivamente, pela nicotína - droga legal - e (2) que a grande maioria 
dos sujeitos que consome haxixe na adolescência não termina no consumo de 
heroína. O que quero dizer é que não há uma relação linear entre uma coisa e outra, 
essencialmente porque a “travessia” do ciclo de consumos depende de uma enorme 
variedade de factores, alguns extrínsecos e outros intrínsecos ao indivíduo, daí que as 
generalizações sejam complicadas e as respostas não conclusivas”.

saídas são muito importantes, até porque 
é aí que percebe como correm as noites. 
Até hoje Maria do Rosário nunca viu 
a filha embriagada. O facto de ir a 
ir buscar (e na maioria das vezes, às 
amigas também) ao final da noite, na 
sua opinião, faz toda a diferença. “Uma 
coisa é eles saberem que os pais os vão 
encontrar, em que estado vão estar ao pé 
dos pais, outra coisa é eles irem para casa 
sozinhos, de qualquer maneira”, explica.
Apesar de insistir nas conversas 
familiares sobre as consequências do 
excesso de àlcool e do consumo de 
drogas, Maria do Rosário vai continuar 
a ir buscar a filha quando ela sair à noite: 
“Primeiro para ela se sentir mais segura, 
vir de transportes não é seguro aquela 
hora. Depois para haver algum controle, 
embora seja pouco, em relação aquilo 
que ela bebe”. 
Carolina é das que prefere voltar de 
transportes públicos para casa. O 
pai, no início, ainda a ía buscar, mas 
rapidamente Carolina passou a voltar 
para casa sem as suas boleias. “Gosto 
mais de ser independente, não gosto de 
ser condicionada por uma hora”, conta. 
No entanto, acaba por dizer que o facto 
de alguém saber que os pais o vão buscar 
faz com que não se beba tanto. Até 
porque, no seu caso, os seus pais “com 
isso do álcool não são muito tolerantes.”
André volta para casa de autocarro ou de 
taxi, conforme o dinheiro que sobra da 
noite. Além de estar mais à vontade para 
beber, do que estaria se soubesse que os 
seus pais o vinham buscar, diz que assim 
evita discussões sobre a hora de saída 
das discotecas. Porém, as discussões 
acontecem quando André chega a casa 
fora das horas que tinha combinado com 
os seus pais.

Paula Cruz é mãe de João, que começou 
a sair à noite há pouco tempo, quando 
completou 15 anos. Para esta< mãe é 
importante não só ir buscar o filho à 
noite como saber por onde ele anda. “O 
meu filho vai de comboio e pensa que 
vai sozinho, mas a verdade é que eu ou 
o meu marido, ou os dois até, andamos 
ali sempre na ronda”, refere. Aquilo que 
vê nessas rondas que faz por Santos 
contribui para a sensação de que o seu 
filho “está sempre em perigo quando sai.”
Recentemente encontrou um dos amigos 
do seu filho embriagado à porta de um 
bar, acabando por levá-lo para casa. Paula 
diz que é exactamente para prevenir que 
isso aconteça com o seu filho que faz 
questão de o ir buscar ao final da noite. 
Muitas vezes até leva amigos do filho. “É 
uma maneira de o manter sobre limites, 
porque se não houver limites e algumas 
regras eu acho que ele mais facilmente 
beberia mais do que o que bebe”, explica.
E quando poderá o João voltar para casa 
sem os pais? Não será necessariamente 
quando tiver dezoito anos:”Vai 
passar muito por aquilo que eu vir da 
maturidade dele.”
A filha Beatriz para o ano, quando 
completar quinze anos, também vai 
começar a sair. Paula diz que vai actuar 
da mesma forma com a filha. No entanto, 
como a própria refere, não existem 
regras perfeitas e só no futuro é que vai 
ficar a saber se tomou as decisões certas. 
Enquanto isso, na próxima sexta-feira, 
Santos volta a encher-se de jovens.

TEXTO Pedro Gomes
FOTOGRAFIA  Núcleo Zoom



8ªCOLINAMETRÓPOLIS
MERCADO VÊ NÚMERO DE CLIENTES DIMINUIR

COMERCIANTES SENTEM-SE ABANDONADOS. CÂMARA AFIRMA DAR O APOIO NECESSÁRIO, MAS SENTE 
FALTA DE DINAMISMO. ENTRÁMOS NOS SEUS QUOTIDIANOS E FOMOS TENTAR SABER QUAIS AS CAUSAS POR 
TRÁS DESTE DESCONTENTAMENTO.

Não trocavam esta vida por nada. 
Quem o diz são as animadas 

irmãs Alice e Olinda Santos que 
trabalham no Mercado de Alvalade 
Norte há mais de vinte anos, ainda que 
a profissão de comerciante não seja 
fácil e que seja necessário dia-após-
dia ultrapassar inúmeros obstáculos. 
O dia de Alice, segundo a própria, é 
“duro”: “Levanto-me a um quarto para 
as seis da manhã. Começo a trabalhar 
às sete horas. Saio daqui por volta 
das três da tarde. Vou para o MARL 
(Mercado Abastecedor da Região de 
Lisboa) às compras, chego a casa às 
nove e meia da noite e depois ainda 
vou fazer o jantar”, desabafa. 
Entrando em funcionamento a 
partir dos finais de Julho de 1964, 
o Mercado foi construído com o 
propósito de servir a população 
de uma zona residencial de Lisboa 
em franca expansão. Embora tenha 
uma excepcional localização, esta 
superfície assistiu ao longo do tempo 
à redução gradual de consumidores. 
Já lá vão mais de nove anos desde 
que a Câmara Municipal de Lisboa 
(CML) realizou o seu último estudo 
focado nos mercados municipais, 
encontrando os factores que estavam 
por detrás dessa perda progressiva de 
clientes.

Concorrência apertada
Uma das principais causas apontadas 
pelo então referido estudo prendeu-se 
com o aumento da concorrência, em 
especial dos hiper e supermercados. 
Para Helena Margarida, de vinte e 
quatro anos, vendedora de hortaliças 
e frutas e também produtora há 
pouco tempo, a sua geração e as mais 
novas contribuem decisivamente para 
a realidade actual: “as gerações mais 
novas gostam de dar o seu passeio 
e vão às grandes superfícies, não 
ligando tanto aos mercados”. Para 
além disso, realça o facto de as grandes 
superfícies “apostarem fortemente 
em campanhas de marketing” que 
acabam por atrair público. Uma 
lógica que não é acompanhada pelos 
mercados, tendo em conta que estes 
continuam a funcionar apenas numa 
perspectiva de abastecimento e a 
exercer a sua actividade de uma forma 
relativamente estática. 

“As pessoas não têm dinheiro”
Lula, carapau, linguado e bacalhau 
são somente alguns dos peixes que 
marcam presença todos os dias na 
bancada de João Mateus. Na sua 
perspectiva, a famosa “redução do 
poder de compra” é o principal motivo 
que leva a que as receitas sejam cada 
vez mais diminutas. 
Quem acaba por confirmar esta 

constatação são os próprios clientes. 
Chama-se Maria do Carmo, frequenta 
este Mercado há cerca de cinquenta 
anos, e, carregando dois sacos 
recheados de compras, clarifica: “As 
pessoas não têm dinheiro. O bacalhau 
e a sardinha, que eram antigamente 
a comida dos pobres, são peixes tão 
caros…! A pessoa tem de ir àquilo 
que é mais barato”.

Visivelmente atarefado, Hélder Santos, 
comerciante natural da Guarda, conta 
que desde os seus treze anos tem 
vivido entre as hortaliças, os legumes e 
as frutas. Hoje, aproveita esta ocasião 
para alertar para a necessidade de 
espírito de união entre os colegas e 
para o dever da CML de incentivá-los. 
“A Câmara Municipal não tem toda 
a culpa, mas devia incentivar-nos 
mais. Os comerciantes deviam fazer 
força, deviam lutar juntos”, ressalva. 
Uma observação seguida pela colega 
Helena que trabalha na bancada ao 
lado: “Às vezes um luta, mas não é 
acompanhado e então não chega a 
lado nenhum”, lamenta. 

CML: “Damos as condições de 
trabalho”
De forma a obter uma resposta da 
autarquia lisboeta, contactámos o 
fiscal responsável do Mercado de 
Alvalade Norte, Mário Soares. Segundo 
o representante da CML naquele 
local, “a Câmara tem dado condições 
de trabalho” e frequentemente 
“organiza eventos” para dinamizar 
o espaço. Peremptoriamente, não 

deixa de frisar o apoio que têm dado 
aos comerciantes, mas que quando 
se fala em concorrência não há nada 
a fazer, pois ela tem mais condições, 
como, por exemplo, o pagamento por 
Multibanco ou ainda o pagamento 
faseado, sendo esses alguns dos 
agentes que atraem o público 
consumidor.  
Muitos comerciantes estão ainda 
optimistas quanto à recuperação do 
Mercado. Entre eles, encontram-se 
as irmãs Alice e Olinda. Apesar do 
inevitável aumento da população 
idosa, Alice vê “muita juventude” 
a percorrer o local, nomeadamente 
estudantes. E o facto de existirem 
vários infantários próximos do 
mercado ajuda a que as crianças 
estejam próximas desta realidade: 
“os meninos já sabem” onde é que os 
adultos vão e acabam por ganhar o 
hábito de frequentar a praça. Deixam 
antever que, por enquanto, o futuro 
do Mercado de Alvalade Norte está 
salvaguardado. “Uns dias melhores, 
outros dias piores”, finaliza.

TEXTO Francisco Branco
FOTOGRAFIA Núcleo  Zoom

“As pessoas não têm dinheiro. O 
bacalhau e a sardinha, que eram 

antigamente a comida dos pobres, 
são peixes tão caros…!  A pessoa 

tem de ir àquilo que é mais barato”
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ALVALADE 

PE(r)DE VIDA
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São estudantes diferentes. A sua preocupação não é estudar, mas antes aproveitar ao máximo o tempo que 
passam no estrangeiro. Os passeios, as noites e as festas são as suas aulas favoritas...

VIVER
ERASMUS

“Quando, de avião, viajaram juntas 
para Portugal, estavam longe 
de imaginar como seria o seu 

primeiro dia”

A noite no Bairro Alto estava fria mas 
não havia sinais de chuva, o céu estava 
limpo. As pessoas iam chegando aos 
poucos inseridas nos seus grupos e 
começavam a concentrar-se à frente de 
bares como o Lábios de Vinho, o Palpita-
me ou a Tasca do Chico.
Nesta mesma noite tinha sido realizado 
o jogo para a Liga dos Campeões entre o 
Sporting e o Barcelona. Era possível ver 
um pouco por todo o Bairro Alto adeptos 
da equipa catalã que vinham directos 
do Estádio de Alvalade para festejar 
uma vitória marcante. Os cachecóis 
vermelhos e azuis davam um colorido 
especial ao bairro lisboeta nessa noite.
No meio de tantos indivíduos presentes 
no Bairro, há um grupo que se demarca 
dos restantes. Este grupo tem uma 
característica muito particular: é 
constituído por espanhóis que estudam 
em universidades portuguesas ao abrigo 
do Programa Erasmus.
Nesta noite em que tiveram oportunidade 
de viver um pouco do seu país em 
Portugal, as rivalidades existentes entre 
os adeptos do Barcelona e do Real 
Madrid não importam. A equipa que 
ganhou. É por isso tempo de celebrar.
Nesse grupo está Aina, adepta fervorosa 
do Barcelona. Tem 21 anos e vive em 

Barcelona, mas encontra-se em Lisboa, 
inserida no programa Erasmus, onde 
estuda Jornalismo na Escola Superior de 
Comunicação Social. As razões porque 
veio para Portugal nesta noite não são a 
sua maior preocupação, porque o que ela 
quer neste momento é celebrar a vitória 
esmagadora do seu clube com os seus 
compatriotas...
O grupo com quem está entra numa 
exposição de arte, atraído pela música ao 
vivo. Nessa exposição era ainda oferecido 
aos visitantes bebida e comida. O grupo 
quando entra contenta-se em ficar perto 
do palco a beber  algum vinho e a ouvir 
a música. Mas os estômagos começam 
a mostrar insatisfação e os alunos de 
Erasmus decidem ir comer alguma coisa. 

Quando chegam à mesa onde estava a 
comida já só sobra um bolo com velas 
de aniversário usadas. Como o bolo 
aparentava já ter sido estreado, o grupo 
não vê problema em tirar umas fatias. 
Outras pessoas depois de verem o bolo 

ter sido cortado decidem também meter 
nos pratos umas fatias. E fatia a fatia o 
bolo fica reduzido a um quarto daquilo 
que era antes de ter sido cortado...
Estava tudo bem até que começaram a 
ouvir do palco: “Parabéns a você, nesta 
data querida. Muitas felicidades…”. 
E mesmo não conhecendo a letra da 
música, a melodia fez lembrar-lhes o 
bolo do qual tinham tirado algumas 
fatias. Sentindo que as pessoas no palco 
vão descobrir a verdade sobre o destino 
do seu bolo, alguns elementos do grupo 
começam a sair. Outros decidem ficar na 
exposição. Aina decide ficar dentro do 
recinto para gravar toda a situação.
No palco a aniversariante, ao ver o seu 
bolo desfeito por toda uma exposição, 
perguntava o que se passava. E a assistir 
a todo este espectáculo estavam várias 
pessoas que não podiam fugir à evidência 
de terem nos seus pratos o resto das fatias 
que tinham tirado do bolo.
Depois de gravar o cómico da situação, 
Aina sai a correr para se juntar aos seus 
compatriotas que entretanto tinham 
saído para ir para outro sítio. Na sua 
câmara levava um vídeo sobre uma 
situação divertida em dia de festa para 
mais tarde recordar.
  

Um primeiro dia cheio de Emoções

Mas para quem está em Erasmus não é 
preciso esperar por um dia especial para 
se encontrar em situações divertidas ou 
bizarras. De facto algumas das situações 
que se vivem quando se está num país 
que não é o nosso podem ser muito 
complicadas.
Karin e Kathrin são duas alemãs que 
vieram estudar para Portugal. Antes de 
virem para Lisboa, onde frequentam 
o curso de Relações Internacionais no 
Instituto de Superior de Ciências Sociais e 
Políticas, as duas já se conheciam porque 
estudavam na  cidade de Passau. Karin 
tem 22 anos, frequenta o curso de Estudo 
de Políticas e Gestão do Espaço Público 
e apresenta algumas características 
que rapidamente associamos  com os 
alemães. É muito branca, alta e, mesmo 
quando fala inglês, costuma carregar 
a letra “r”. Kathrin também tem a pele 
muito branca, e no seu inglês  o sotaque 
alemão também está presente, mas a sua 
altura é semelhante à da imagem que 
costumamos ter da mulher portuguesa. 
Na Alemanha Kathrin frequenta o curso 
de Estudos Europeus.
No entanto estas duas jovens têm uma 
característica que não associamos a 
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pessoas provenientes da Alemanha. 
As duas estudantes odeiam cerveja! 
Independentemente do país de origem 
deste “néctar” de cevada que tão bela 
fama tem em terras germânicas.
Quando, de avião, viajaram juntas para 
Portugal estavam longe de imaginar 
como seria o seu primeiro dia. Assim que 
puseram os pés em território português 
sentiram-se terrivelmente perdidas. Mas 
sabiam bem o que fazer. Na Alemanha 
tinham alugado um quarto num hotel 
para passarem as primeiras noites em 
Lisboa enquanto procuravam casa, e era 
esse o seu destino prioritário.
Acostumadas aos transportes públicos 
no seu país, as duas jovens não tiveram 
problemas em apanhar um autocarro, 
apesar das bagagens pesadas que traziam.
Vindas de um país com temperaturas 
mais baixas do que aquelas que se 
fazem sentir em Portugal, rapidamente 
começaram a sentir-se cheias de calor. 
Isto associado ao factor novidade que as 
rodeava enquanto viajavam de autocarro 
fez com que se esquecessem que estavam 
sujeitas a alguns perigos da vida urbana, 
como os assaltos.
Assim, quando Kathrin vai procurar 
o seu telemóvel ao bolso, já este tinha 
sido levado por um carteirista mais 
habilidoso. Apesar desta ocorrência, 
as duas alemãs continuavam mais 
preocupadas em encontrar o tal hotel.
Mas este primeiro dia seria inesquecível 
e incrivelmente bizarro por um outro 
acontecimento…
Depois de terem encontrado o tal hotel 
que tinham alugado decidiram ir às 
compras. Como na Alemanha iam 
com frequência ao IKEA, decidiram 
fazer o mesmo em Portugal, até porque 
precisavam de comprar alguns objectos 
para dormirem por cá, como almofadas, 
lençóis, etc..
Quando chegaram a Alfragide já passava 
das nove e meia da noite. E mais tarde era, 
quando estavam a efectuar o pagamento, 
e as jovens sabiam isso. Estavam bem 
conscientes de que se demorassem 
muito tempo perdiam o último 
autocarro que as podia levar à estação 
de metro. Ao efectuarem o pagamento 
das compras os seus cartões multibanco 
não funcionaram, mas felizmente para 
elas tinham consigo algum dinheiro 
que lhes permitiu pagar a maior parte 
das compras. Para trás ficaram alguns 
objectos que podiam ser comprados a 
qualquer altura num supermercado.
Mas o grande problema dessa noite foi 
quando saíram do IKEA e repararam 
que já tinha passado o último autocarro. 
Sozinhas num país que não conheciam, 
carregadas de compras e sem saber muito 
bem o que fazer, as duas jovens tiveram 
um ataque de pânico. Além disso, 
estavam sem dinheiro para apanhar 
um táxi, uma vez que o dinheiro que 
possuíam tinha sido gasto nas compras 
e os seus cartões de multibanco não 
funcionavam.
Nestas condições as duas jovens não 
demoraram muito a ficar extremamente 
preocupadas e desorientadas. Mas 
para sua sorte conseguiram parar um 
autocarro que passava pela paragem. 

Esse autocarro já tinha acabado o 
serviço para aquele dia e dirigia-se 
para o terminal. A partir daí a grande 
dificuldade foi explicar em inglês ao 
condutor do autocarro o que se tinha 
passado. O inglês do condutor não era 

muito fluente, mas após algum tempo ele 
percebeu o que se passava, e num acto 
que ainda hoje merece grandes elogios 
das duas alemãs, não se importou de levar 
as duas jovens para a estação de metro 
mais próxima.  Durante a curta viagem 
elas sentiam-se como se viajassem num 
autocarro particular por Lisboa. Para 
as alemãs a viagem durou pouco mais 
de 5 minutos, mas a recordação de um 
dia terem tido direito a um autocarro 

particular quando estavam à beira do 
desespero ficará por muito mais tempo 
nas suas memórias.

Histórias da Noite
 
As noites preenchem a imaginação 
dos estudantes que desejam realizar o 
programa Erasmus. As festas são sempre 
comentadas como algo espectacular, 
onde se dança e bebe até quase de manhã. 
Para quem está em Erasmus em Lisboa 
há dois tipos de festas; as melhores são 
aquelas organizadas na casa de alguns 
estudantes, mas também há as festas 
organizadas pelo site Erasmus Lisboa.
Festas da casa do Marvão e da Rua 1º de 
Dezembro são verdadeiras referências 
entre os estudantes de Erasmus. Todos 
querem ir a essas festas e elas acabam por 
encher até um ponto em que os donos 
proíbem mais pessoas de entrar. Nestas 
festas, até nas varandas reina a confusão.
Na casa da Rua 1º de Dezembro às vezes 
acontecem problemas com os vizinhos 
por causa do barulho, mas isso não 
tem sido um grande drama. Na casa 
do Marvão existe a particularidade de 
ter como vizinha uma idosa que tem 

problemas auditivos… E isso permite 
que a casa tenha música em “altos 
berros” toda a noite sem que os vizinhos 
se queixem.
Mas há noites mais calmas. Aina, Karin e 
Kathrin vivem no mesmo apartamento. 
Às segundas-feiras à noite costumam 
ter um programa bem mais calmo que 
passa pela ida aos concertos no Casino 
de Lisboa. Com entrada livre, são muitos 
os alunos de Erasmus que aproveitam 
estas oportunidades para ficarem a 
conhecer melhor a música e os grupos 
portugueses.
Embora a noite seja mais calma do que 
uma ida às festas, ela não deixa de ser 
menos animada por isso. Quando os 
concertos acabam, a música está longe 
de parar para as três jovens, que admitem 
que costumam continuar o “concerto” 
nas carruagens do metro. 
Numa dessas noites Karin e Kathrin 
foram surpreendidas ao ponto de 
passarem um dos momentos mais 
embaraçosos das suas vidas. Vinham 

do casino,  e começaram a cantar uma 
música germânica em coro. A música 
era sobre um daqueles temas infantis 
que se ensinam às crianças. “A canção 
em particular que cantávamos é virada 
para as raparigas e diz que elas podem 
fazer qualquer coisa que queiram desde 
que se esforcem.” explica Karin.
Pensando que ninguém ia entender 
a letra da música as germânicas 
entusiasmaram-se e começaram a cantar 
“alto e bom som”. Mas para surpresa das 
duas quando iam para sair do metro 
uma senhora colocou a mão no ombro 
de Karin e disse-lhe em alemão:
- Tens um gosto musical muito bom !
As duas jovens não tardaram a ficar 
vermelhas da vergonha.
Outro episódio bizarro no metro com as 
duas alemãs aconteceu entre o final da 
tarde e princípio de noite.

As duas iam de metro e saíram em 

direcção ao ascensor na paragem 
dos Restauradores. Como ainda 

era relativamente cedo não havia 
preocupações especiais sobre um 
potencial risco de assalto.
Quando vão a entrar no ascensor 
Kathrin sente um puxão na mochila que 
levava às costas. Volta-se e dá com um 
rapaz jovem com uma mão dentro da sua 
mochila. Mas antes que tivesse tempo de 
acabar de dizer a conhecida expressão 
inglesa “What the F…?” o rapaz já tinha 
desaparecido. Na memória de Kathrin 
fica a cara de surpreendido do rapaz ao 
ter sido apanhado com a “boca na botija”.
Para Karin os portugueses conseguem 
ser irritantes por serem um povo muito 
relaxado, um povo que tem tendência 
para não levar as regras a sério. Mas ao 
mesmo tempo para ela isso permite uma 
das coisas que mais gosta em Lisboa:
São quatro da manhã e o Bairro Alto está 
a fechar. No chão fica o lixo de uma noite 
de excessos. As pessoas que se mantêm 
na rua a essa hora podem dividir-se em 
dois tipos: os muito bêbados, e aqueles 
que esperam pelas seis da manhã, altura 
em que os transportes públicos permitem 
viajar para a margem sul.
A essa hora a fome costuma apertar 
para os últimos resistentes da noite 
no Bairro. Karin surpreende-se com 
o facto de a esta hora, longe do Bairro, 
mas perto do Chiado, estarem abertas 
algumas pastelarias que vendem os bolos 
acabados de fazer.
Para Karin isto é uma experiência nova, 
uma vez que algo assim na Alemanha 
seria “impensável”, porque lá as pessoas 
seguem as regras à letra e não têm o 
hábito do facilitismo. Cá ela sente que 
quando vai comer às pastelarias às 
“tantas da madrugada” está a fazer algo 
ilegal.
A noite cerrada, a iluminação 

intermitente e o silêncio contribuem 
para o ambiente de ilegalidade a fazer-
lhe lembrar as trocas comerciais feitas 
entre gangsters americanos vestidos com 
as suas gabardinas a meio da noite. Mas 
apesar do frio que se faz sentir aquele 
bolo de madrugada aquece a alma de 
Karin e de todos os que a costumam 
acompanhar.
Por mais que se fale nas vantagens ao 
nível do ensino no programa Erasmus, 
este vale essencialmente pela experiência 
extracurricular que permite aos 
estudantes adquirirem. É verdade que 
estes estudantes também são avaliados.
Mas para eles o mais importante é a 
experiência que vivem.
“Aprender” um país é sempre uma 
oportunidade única, e os episódios 
aqui contados, garantem as alunas 
de Erasmus, são algo que nunca vão 
esquecer. A experiência de viver longe 
dos seus países é uma vivência marcante 
que recomendam, porque, mais do que 
aprender, Erasmus é viver.

“ Mas apesar do frio que se faz 
sentir aquele bolo de madrugada 

aquece a alma de Karin e de todos 
os que a costumam acompanhar.”

“ Volta-se e dá com um rapaz com 
uma mão dentro da sua mochila.”

“Assim quando Kathrin vai 
procurar o seu telemóvel ao bolso
 já este tinha sido levado por um 

carteirista mais habilidoso”

TEXTO João Santos Filipe
FOTOGRAFIAS cedidas por Aina Bujosa
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Procura-me numa dessas noites 
quentes de Verão. Chega-te a 

mim. Dá-me a tua mão. Baila comigo. 
Interessa-te conhecer o fascinante 
mundo da dança? Estranhamente 
sentindo frio na minha alma, acabei de 
te convidar para dançar.
Consegues ouvir? É o som estimulante da 
música que nos pede uma sequência de 
passos, de movimentos corporais, mais 
ou menos rítmicos e que nos levará para 
além daquilo que o ser humano conhece. 
Reconheço nesse teu olhar a ansiedade 
de libertar o fogo que te consome por 
não me teres tocado desde o último dia 
de Agosto do ano passado. Liberta-te. 
Não precisas de falar, a linguagem do 
dançarino é muda.
Sinto, toco, cheiro a tua pele transpirada 
após este primeiro cha-cha-cha, nome 
tirado do barulho feito por nós próprios, 
aqui na imensa pista que é a nossa vida. 
É gratificante ver o lindo sorriso que 
transportas ao levantares a tua esbelta 
perna direita de forma a obedeceres às 
regras da salsa. E a dança é mesmo isso. 
É a força que me faz seguir em frente, 
um embrenhado de sensações que me 
faz sentir vivo.
Não estou cansado. A noite ainda é uma 
criança. E tu? Pela forma como estás a 
interpretar este tango, depreendo que a 

resposta é não. O fato vermelho e a rosa 
negra que dele se apodera não deixam 
margem para dúvidas qual o papel que 
estás a representar e qual a essência desta 
dança mítica argentina. Neste momento 
não encontro melhores palavras que 
aquelas oportunamente proferidas por 
José Limón: «os bailarinos são um misto 
de soldado, gladiador e matador. Eles 
possuem a disciplinada coragem dos 
primeiros, a audácia bruta dos segundos 
e a “finesse” dos últimos». É, por isso, 
realmente incrível como te olvidaste de 
todos os problemas que tens vivido.  A 
dança tem esta capacidade de me piscar 
o olho e de me oferecer constantemente 
uma nova vida. 
Os nossos pés deslizam, agora, pelo 
chão, mas é impossível estar com atenção 
aos passos exigidos por esta rumba. O 
embalo sensual da dança é reforçado 
pela tua elegância invejável. Será por 
isso que sinto um medo absurdo, mas 
desconcertante? Há ali inegavelmente 
um elemento de insinuação e fuga. 
A dança também é isto. A dança faz-
me lutar por aquilo de que mais gosto, 
aconselha-me a trabalhar e a me esforçar 
por aquilo que efectivamente desejo. 
Aliás, é a partir desta matéria que um 
bom dançarino é feito.
O tempo passa tão rapidamente que não 

reparei que saímos de uma boémia rua 
de Buenos Aires para a arena de uma 
praça de toiros algures em Espanha. 
Quente, quente, este pasodoble. Como se 
fosses a minha capa e eu o teu toureiro. É 
contagiante observar esse teu lado latino, 
esse lado que tão poucas vezes mostras. 
E a dança também tem esta virtude de 
revelar quem verdadeiramente somos, 
ela representa a vida. É verdade. Já 
Maurice Béjart dizia: «a dança representa 
a vida porque a vida é um ritmo, o do 
coração. A dança é inseparável do 
ritmo. Ela interpreta a nossa existência 
na medida em que representa todos os 
ritmos e todas as pulsações humanas». 
Se a dança é vida, tu e eu somos a sua 
personificação.
Curioso este antagonismo da dança. 
Se por um lado mostra quem és, por 
outro incorpora em ti um mistério 
indecifrável. Talvez seja por isso que não 
se saiba qual a raíz da própria palavra 
“dança”. Talvez apenas provenha do 
sânscrito “tan”, significando tensão e 
representando a celebração da vida. 
Do meu dicionário sei que é regressiva 
de “dançar” e que esta tem origem nas 
francesas “Danser” e “Dansier”. Curioso? 
Curiosos são os Champs Élysées que 
anseiam pela nossa valsa, acompanhada 
pelo som daquela orquestra com a qual 

todos nós sonhamos actuar. Repetitivo 
ou não, a dança é mesmo isso. É o sonho 
de realizarmos aquilo que nesta curta 
passagem não podemos realizar. Temos 
de aproveitar. Dança comigo, vem ser 
feliz.
Não, não te afastes. A dança não é isso. 
Aproxima-te. Quero sentir o samba do 
teu corpo, mergulhado nesta grande 
praia que é a tua alma. São refrescantes 
estas ondas criativas que agitam o teu 
mar. Não me surpreendes, uma vez que 
também é da criatividade que a dança 
vive.
Olha para ti! Aí no horizonte do teu 
mar nasce o sol. Gostaste de conhecer o 
fascinante mundo da dança? Reparando 
na força deste teu abraço, percebo qual 
é a resposta. A dança é saudade. Estou 
seguro de que me irás procurar numa 
dessas noites quentes de Verão.

TEXTO Francisco Branco

Era um nome, só um nome e nada 
mais do que um nome. Eram letras, 

só letras e nada mais do que letras. 
Música de lembranças embrulhadas 
naquela melancolia country a escapar 
furtivamente do rádio que não me 
lembro de ter ligado. Acordar com aquele 
frenesim que mal deixa pegar na caneta 
como deve ser. Linhas que se soltam, as 
folhas que vão ficando inscritas. Passam 
as horas, a cabeça lateja mas as mãos 
não param. A caneta cai uma, duas, três, 
quatro vezes. Apanho a caneta uma, duas, 
três, quatro vezes. Infinitos parágrafos 
depois , finalmente me permito a uma 
pausa para respirar e reler o que  sei já 
de cor. Cada vez que o leio é uma virgula 
que parece a mais, é um ponto final que 
falta. É uma palavra que substituo por 
outra, é uma palavra que desaparece 
por completo. Corrijo. Volto ao ponto 
de partida. Corrijo outra vez. Imagens a 
surgir no pensamento e a procura pelas 
palavras certas, perfeitas, certeiras. Por 

isso é que é melhor escrever à mão. Por 
isso é que gosto de escrever à mão.Fio 
inquebrável entre o que penso e o que 
escrevo. Tudo a direito. Sem curvas. Sem 
pausas. Sem erros. Sim, porque os erros 
só os vejo depois. Espera, afinal não são 
erros. ‘Recursos estílisticos’ chamam-lhe 
os peritos. Queremos acreditar que são 
‘recursos estilisticos’. São erros. Ponto 
final. Preferimos chamar-lhes antes o 
nosso próprio estilo. Escrevem-se mais 
palavras, mais linhas, mais frases, mais 
folhas enquanto o frenesim durar e 
empurrar a vontade. Fugiu tudo para 
dentro da folha anteriormente tão alva e 
a agora tão escura e riscada. Lê-se. Relê-
se. Se houver um assomo de confiança: 
deixa-se ler a outros olhos que não os do 
criador. Não se pensa. Não se explica. Só 
se escreve.

TEXTO Sara Simões

CRóNICAS
Frenesim

Dança
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Não é frequente em Lisboa 
depararmo-nos a cada virar de 

esquina com a cultura árabe, mas na 
Calçada da Estrela ela parece reivindicar 
um espaço. Ocupa alguns metros 
quadrados, chama-se “Mel das Arábias” 
e é uma loja especializada em doçaria 
árabe. Neste espaço podemos tomar 
um chá ou degustar um doce árabe 
tendo como música ambiente melodias 
orientais. Esta loja nasce pelas mãos 
de uma portuguesa e de um egípcio – 
Suzana e Said Yadem – que se conhecem 
na Alemanha e decidem viver em 
Portugal. “Queríamos criar uma ponte 
entre as duas culturas”, conta Susana 
sobre o objectivo da loja que abriram ao 
público em Agosto de 2008. 

Quanto à aceitação deste tipo de doçaria, 
Susana diz que os clientes se dividem em 
três tipos: os que já conhecem aqueles 
produtos de viagens a outros países, 

os portugueses curiosos que gostam 
de experimentar uma coisa nova e o 
português tradicional que experimenta 
uma vez e não volta mais. Como 

justificação, Susana aponta a falta de 
mistura de culturas que ainda se sente em 
Lisboa dizendo ainda que  o português 
não é uma pessoa capaz de conviver 
muito bem com aquilo que é dos outros, 
sobretudo com a culinária”. 
A doçaria árabe tem por base sobretudo 
mel e frutos secos e a sua confecção é 
exigente. Susana salienta que, por vezes, 
aparecem no mercado produtos sem 
qualidade, o que faz com que as pessoas 
fiquem com uma ideia errada acerca da 
verdadeira doçaria árabe. 
Dois dos doces típicos deste tipo de 
doçaria são a Baklawa e o Lokum. A 

Baklawa consiste num folhado feito 
com massa muito fina, tem várias 
camadas com frutos secos triturados e 
mel. É um doce tradicional, associado 
a festividades, muito consumido em 
particular na altura do Ramadão.  
O Lokum é um doce mais usual no 
Médio Oriente, é uma espécie de goma 
feita à base de amido de milho e é 
misturado com frutas e frutos secos e 
tem consistências muito diferentes, como 
nos diz Susana “é um acompanhamento 
típico para o chá”. 
A variedade é uma das garantias deste 
espaço. Para cumprir este requisito os 
doces são importados dos mais diversos 
países: Síria, Líbano, Jordânia, Turquia. 
Antes de escolherem novos doces para a 
loja Susana e Said provam-nos indo até 
ao país em questão ou pedindo amostras.
A hipótese de abrir mais lojas de doçaria 
árabe em Portugal está em aberto. Susana 
adianta o Porto, uma vez que têm muitas 
encomendas na zona norte do país. 
Contudo, a zona sul não fica fora da rota 
dos apreciadores deste tipo de doçaria
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TEXTO E FOTOGRAFIA Cátia Carvalho

Doces
Árabes

na capital

“Queríamos criar uma ponte 
entre as duas culturas”

“Aparecem no mercado 
produtos sem qualidade e 

as pessoas ao provarem-nos 
ficam com uma ideia errada 

da verdadeira doçaria árabe”
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Geraldine
Há quem coleccione selos ou pacotes 

de açúcar, o que à partida não 
levanta grandes questões de espaço. 
Também há quem coleccione peças dos 
anos 50, 60 ou 70, como é o caso de Liz 
e Eduardo. Aqui a questão do espaço 
já se torna mais relevante, quando os 
objectos não se resumem a livros, malas, 
máquinas fotográficas ou outros de 
pequenas dimensões. Não é fácil ter em 
casa sofás, móveis, quadros ou mesmo 
roupas destas décadas.  
Quando surgiu a oportunidade de terem 
aquele espaço, nos Anjos, em Lisboa, 
decidiram reunir ali os vários artigos, 
ampliar a colecção e pô-los os dispor dos 
mais variados projectos. 
“O nosso objectivo é com estes adereços 
criar ambientes que se possam utilizar 
para vários fins, para propostas de todos 
os tipos: concertos, sessões de vídeo ou 
fotografia. Quem vem pode compor as 
suas cenas, utilizar todas as coisas à sua 

ao espaço e às suas actividades, as peças 
estão disponíveis para venda ou aluguer 
(usualmente para peças de teatro ou 
programas de televisão). 
O serviço de roupa é outra das 
características. Trabalham com uma 
designer de moda que sugere recriações. 
“ O cliente vem com uma peça que já não 
goste e a designer mostra como a pode 
desconstruir e fazer novas peças. Não é 
um serviço de restauro mas de criação de 
algo novo”, esclarece Liz. 
É um espaço recente, mas com pernas 
para andar. O próximo passo é fazer 
com que deixe de ser particular e se 

transforme numa associação cultural. 
Não se encontra por acaso, funciona 
numa lógica de amigo traz amigo e conta 
a outro amigo. 
Quem lá vai não deixa de voltar e acaba 
por não resistir à tentação de perguntar 
quem é afinal Geraldine. Pois bem, 
Geraldine é a placa que está na montra 
e que o Eduardo [o outro membro do 
projecto] encontrou numa roulotte num 
campo de morangos em Inglaterra e 
trouxe para Portugal. Sempre achou que 
ainda ia dar nome a alguma coisa.

vontade”, explica Liz, uma das mentoras 
deste projecto. 
A Geraldine funciona à base de 
propostas. Qualquer pessoa as pode 
fazer e variam entre festas de aniversário 
e ciclos de cinema. Os únicos critérios 

são que a actividade se adeque ao espírito 
do espaço e proporcione um ambiente 
tranquilo, familiar.
À sexta à noite mesmo que não haja nada 
de particular, os visitantes podem sempre 
contar com a presença do Dj Rui Viena, 
que liga o computador à aparelhagem e 
passa música para quem quiser ficar a 
desfrutar do espaço com uma bebida. 
Além de serem utilizadas para dar vida 

TEXTO E FOTOGRAFIA Márcia Vieira

“O nosso objectivo é com 
estes adereços criar ambi-

entes que se possam utilizar 
para vários fins, para pro-
postas de todos os tipos”

A porta fechada deixa-te indeciso. O 
letreiro é discreto mas confirma-

se: É o bar que procuras. Bem, resolves 
entrar e sentar-te já que ali vieste. Dás 
por ti à procura do empregado que teima 
em não aparecer. Enquanto isso um 
grupo de jovens estrangeiros conversa 
descontraidamente. Também reparas 
noutros dois jovens que jogam xadrez, 
num senhor que lê um livro, numa 
rapariga que foi atrás do balcão fazer um 
chá para si. Então e o empregado, onde 
anda? Eu não tenho a noite toda, pensas.
 – Quero beber uma imperial.
 – Bom, se sabe tirar, tira. Se não sabe, 
aprende.
– E onde é que eu pago?
– Está aí uma caixa. Põe aí dentro, faz o 
troco.
É este o diálogo, mais vírgula, menos 
vírgula, que o Mané do Café, o dono do 
Tejo Bar, tem com as pessoas que por 
lá passam. Italianos, ingleses, franceses, 
espanhóis, portugueses. No primeiro ano 

após ter aberto o espaço ainda teve de 
lidar com os falsos marialva que tiravam 
algum dinheiro ou que não pagavam. 
“Em compensação, havia outros que 
tomavam uma imperial e deixavam 
uma nota de 10 contos. Um pagava pelo 
outro”, lembra Mané.
A confiança nas pessoas é o lema da casa. 
Quem a visita diz que é um ambiente 
familiar: “Tu não conheces ninguém de 
lado nenhum mas quando estás aqui 
com muita gente é como se conhecesses 
as pessoas há imenso tempo e toda a 
gente conversa”.

O recorde da casa sem fechar é de 48 
horas. Sérgio ajuda na gerência há 8 anos 
e todos os dias para ele são diferentes: “Há 
dias fracos, há dias bons, mas acho que 
todos os dias a gente aproveita um pouco 
da arte dos outros”. E acrescenta: “Dizem 
que isto aqui é um bar. Isto não é um 
bar, é uma galeria-bar”. Tem exposições 
de fotografia, pintura, objectos e é raro o 

dia em que não há música. Ao contrário 
de outros sítios que têm um programa 
para cada noite, aqui as coisas acontecem 
ao sabor do improviso: “Não há um dia 
só para uma coisa. É espontâneo. Esta 
noite podes estar a ler poemas, como a 
seguir podes estar a cantar ou a dançar. 
Houve dias aqui em que a gente desviou 
as mesas, isto é pequenino, e toda a gente 
dançava”.
Procuram não estragar este ambiente, 
onde se pode conversar, brincar uns 

com os outros, jogar monopólio, cartas, 
dominó, ler poesia, ouvir música ao 
mesmo tempo. Por este motivo não 
fazem publicidade ao bar. A única coisa 
que adiantam é que fica em Alfama, perto 

de uma igreja. “É engraçado porque há 
vizinhos aqui ao lado que não conhecem, 
é impressionante”, diz Mané.
Por cima não mora ninguém. A festa 
continua e por vezes vai até às 7h ou 
às 8h da manhã, desde que não haja 
muito barulho. Hoje é um pouco mais 
cedo e embora ainda exista quem não 
se importasse de ficar por ali, como o 
Sérgio – “ Pera aí, pera aí! Pára, pára, 
pára. Um fadinho só, antes desse. Bis, 
tribis, quadris!” – começa a ser hora de 
fechar. Afinal não há dia em que se faça 
folga.

TEXTO Mafalda Rebelo

loja
da 

A

“Há dias fracos, há dias 
bons, mas acho que todos 

os dias a gente aproveita um 
pouco da arte dos outros”

“HÁ UM BAR ONDE A GENTE PODE TREPAR NA MESA E RECITAR UM POEMA, DANçAR FLAMENCO, CANTAR A 
MÚSICA QUE QUER”, CONTA MANÉ. “TEM VIOLÃO, TEM ISTO, TEM AQUILO”. TRÊS GUITARRAS – UMA DELAS 
PORTUGUESA, UM BAIXO, UM óRGÃO, UM JAMBÉ, UM CAVAQUINHO. QUALQUER PESSOA QUE ENTRE PODE 
PEGAR E TOCAR. 

Tejo Bar.
Empregado Não Se Precisa.
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Favela
Cultura da

Começam os preparativos na rua 
estreita em frente à livraria Folha 

Seca. Monta-se a tenda e a mesa de mistura 
para o DJ. É ele a dar o sinal de partida. 
Ao som das rimas do hip-hop contam-se 
histórias das cidades modernas. Histórias 
do dia-a-dia, das pessoas que nelas vivem.
No emaranhado de ruelas do centro do 
Rio de Janeiro que fazem lembrar a baixa 
pombalina lisboeta, começam a chegar os 
fotógrafos, os homenageados da noite. É 
o lançamento do livro “Viva Favela”, uma 
compilação de cerca de 50 fotografias 
recolhidas desde 2001 pelos fotógrafos do 
portal Viva Rio. Cada um, na sua favela, 
procurou retratar a realidade humana 
e cultural destas comunidades de baixa 
renda que fazem parte do rosto do Rio 
de Janeiro. Através do portal Viva Rio 
(www.vivario.org.br), uma instituição que 
conta já com 15 anos, tenta-se combater a 
exclusão digital e reduzir as desigualdades 
sociais.

O lançamento do livro procura alargar 
o universo das pessoas que queiram 
conhecer o outro lado da vida nas favelas. 
O objectivo de Walter Mesquita, fotógrafo 
na comunidade da Baixada Fluminense, 
foi “mostrar ao mundo que as favelas são 
vida, alegria, trabalho e não só o lado 
negro que passa nos media”. Da mesma 
opinião é o fotógrafo Rodrigues, morador 
no Complexo Favela do Alemão que fica 
na zona norte: “Pretendi transmitir a 
realidade e o registo da verdade. E hoje 
dedico este livro às pessoas que abriram as 
portas de suas casas e ficaram em frente às 
minhas lentes”.
Numa esquina paralela à rua onde 

decorre o evento, começam a ensaiar as 
modelos do projecto “Lente dos Sonhos”, 
criado por outro fotógrafo: Tony Barros. 
Tudo começou na favela da Cidade de 
Deus e a iniciativa espalhou-se a outras 
comunidades, com o propósito de abrir 
portas aos jovens que queiram entrar no 
mundo da moda. Fernanda e Rosiane com 
16 e 17 anos, respectivamente, salientam 
que esse foi um objectivo cumprido. 
“É muito importante para nós, que 
frequentemente levamos com um não nas 
agências de modelos”, salienta Fernanda, 
enquanto outra jovem pressiona o dedo na 
laca para cima do cabelo da modelo. Cabe 
ao fotógrafo Tony Barros orientar estes 
rapazes e raparigas e prepará-los para o 
mundo competitivo da moda. Rosiane 
conseguiu realizar o sonho antigo de ser 
modelo, assim que Tony fez o seu book de 
apresentação. “De outra maneira, eu não 
teria condições”, diz Rosiane.

É visível o orgulho de Tony Barros nestes 
jovens e no trabalho que eles têm vindo a 
desenvolver em conjunto. “Recentemente 
abrimos também a vertente de estilismo, 
porque havia essa necessidade de 
confeccionar as roupas para os desfiles”. 
De facto, os desfiles do projecto “Lente 
dos Sonhos” estão a ser cada vez mais 
reconhecidos internacionalmente já que 
no ano passado, Tony e as suas modelos 
foram convidados para estarem presentes 

na semana de moda em Paris. “Algumas 
modelos já estão mesmo a fazer carreira 
internacional”, acrescenta Tony Barros.
Entretanto, o DJ está pronto para cumprir 
os pedidos. Ouve-se uma música de 

Valete, um rapper português, mesmo 
antes de se dar início ao desfile do “Lente 
dos Sonhos. Ao som da música alta, quem 
abre o desfile é Fernandinha de 7 anos que 
desfila como profissional, indiferente às 
pessoas atentas que rodeiam a passerelle. 
Segundo Elton, modelo, autor e produtor 
das roupas do desfile, o objectivo foi 
“representar as várias etnias e mostrar que 
os negros da periferia também têm lugar 
na moda”.
Logo a seguir avançam os b-boys do 
Gang de Break Consciente da Rocinha. 
Foram as rimas de “Pé”, um dos líderes do 
grupo, que deram o mote para os passos 
engenhosos dos dançarinos. “Queremos 
falar de todos os elementos da cultura hip-
hop, da nossa vida, da realidade. Através 
das nossas rimas queremos difundir 
informação à comunidade”, diz “Pé”.

Ao som das rimas do hip-
hop contam-se histórias 
das cidades modernas

[O objectivo] foi “mostrar ao 
mundo que as favelas são 

vida, alegria, trabalho e não 
só o lado negro que passa 

nos media”.

010 MAIO 2009

“VIVA FAVELA” É UMA COMPILAçÃO DE 50 FOTOGRAFIAS QUE PRETENDEM MOSTRAR O OUTRO LADO DAS 
FAVELAS.
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O P I N I Ã O

No próximo dia 7 de Junho, quando 
os portugueses forem chamados 

a escolher os seus representantes no 
Parlamento Europeu, teme-se que a 
abstenção atinja, mais uma vez, valores 
acima dos 50%. Nas eleições de 2004 a 
taxa de participação dos portugueses 
rondou os 39%.
Numa altura em que se fala, e muito, na 
importância da União Europeia definir 
uma estratégia coesa para o futuro, impera 
saber quais as razões que justificam o 
afastamento dos portugueses da União.
Acredito que a causa deste desinteresse 
português pode ser atribuída 
essencialmente a dois actores políticos: 
os meios de comunicação social e os 
políticos.
Os meios de comunicação social são, 
em qualquer parte do mundo chamado 
ocidental, a principal fonte de informação 
de qualquer cidadão. No caso de Portugal, 
em concreto, a televisão é o meio que 
atinge mais importância. Neste sentido, 
não pode deixar de ser preocupante a 
desinformação sobre a UE. Nos telejornais 
poucas são as notícias que nos contam 
o que é decidido em Estrasburgo. E as 
notícias que nos chegam acabam por ser 
muitas vezes de difícil compreensão, dada 
a falta de conhecimento da população 
sobre o modo de funcionamento das 
instituições europeias. Quando existe 
uma estação televisiva, com dois 
canais, financiada pelo dinheiro dos 
contribuintes não se justifica que só haja 
um programa mensal, com a duração de 
30 minutos, sobre a UE nesses mesmos 
canais.
Em segundo lugar, acredito que os 
políticos também assumem especial 
importância neste fenómeno. Durante as 
eleições todos os partidos se apressam a 
apresentar os seus programas e os seus 
deputados para as eleições... mas quando 
os resultados são apresentados chega 
uma vez mais o vazio. A não ser que haja 
um escândalo como o dos aviões da CIA, 
que trouxe para o centro da discussão a 
eurodeputada Ana Gomes, é difícil para 
os portugueses saber quais as actividades 
que os seus eurodeputados andam a 

realizar.
Por último, embora com menos 
responsabilidade, há que também 
apontar o dedo aos portugueses. É 
verdade que a informação nem sempre 
foi de fácil acesso, e que para muita gente 
com idade mais avançada, continua a 
ser extremamente difícil aceder a um 
computador. Mas, para grande parte 
da população, com a generalização da 
Internet, deixa de haver dificuldade 
em aceder à informação. Perante esta 
situação são os portugueses que, quando 
os meios de comunicação social falham,  
têm de procurar ter acesso à informação. 
Porque por mais que esta questão passe 
ao lado da maioria dos nossos média, 
algumas decisões do Parlamento Europeu 
têm mais impacto na nossa política 
interna que algumas decisões da nossa 
Assembleia da República.
O problema do desinteresse já há muito 
foi identificado, mas acredito que daqui 
a 5 anos os nossos políticos voltarão a 
apontar as elevadas abstenções como um 
dos problemas das eleições europeias. 
Até lá o problema será uma vez mais 
esquecido, porque, para a maioria desses 
políticos e dos meios de comunicação 
social, a União só interessa quando 
Portugal está na presidência desta, ou 
quando há lugares para preencher com 
políticos...

TEXTO João Filipe

Na companhia dos canapés e do 
característico chopp que não falta em 
nenhum convívio brasileiro, as pessoas 
folheiam o livro “Viva Favela” repleto 
de imagens reais que falam por si. Vão 

desde crianças a brincar numa piscina de 
plástico às mães que arrastam os filhos 
pela mão, passando até pela simplicidade 
de uma imagem de uma mulher a fumar 
um cigarro à janela. São fotografias 
que retratam a realidade das lentes dos 
fotógrafos que durante anos viveram e 
experienciaram a vida do dia-a-dia dos 
moradores das favelas do Rio de Janeiro.

TEXTO Carlota Kreye

As eleições 
europeias
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“É muito importante para 
nós que frequentemente 
levamos com um não nas 

agências de modelos”, sa-
lienta Fernanda
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Alta Velocidade  pode colocar

   Sud-Expresso

O Sud-Expresso Lisboa-Paris, que 
diariamente junta estas duas 

cidades, que arrastam por razões diversas 
o peso da imigração, ainda continua, 30 
anos depois do início do maior fluxo 
migratório de Portugal para França, o 
seu vaivém ferroviário. Na última viagem 
que realizei no final de 2008 constatei, 
mais uma vez, que pouco ou nada tinha 
mudado. Até Hendaya, o comboio 
continua com as mesmas poucas 
condições e as carruagens, remendadas 
aqui e acolá, ainda são as mesmas que 
trouxeram Mário Soares no regresso a 28 
Abril 1974. Este comboio foi, e ainda é 
de algum modo, uma ligação importante 
entre Lisboa e o resto da Europa. Sai 
todos os dias, ininterruptamente, às 16 
horas e 04 minutos e chega às 07h00 
da manhã do outro dia a Hendaya, em 
Espanha, onde o panorama e o conforto 
mudam radicalmente para o TVG, com 
ligação directa a Paris e outras cidade 
gaulesas. Um comboio mítico onde se vão 
vendo pessoas, ao longo das carruagens, 
carregando as eternas sandes, bacalhaus 
e outros farnéis, que lhes vão matando o 
apetite nesta sempre eterna viagem entre 
a necessidade e a saudade. Para tentar 
perceber o que implica o projecto do 

comboio de alta velocidade (TGV) no 
futuro do Sud-Expresso falámos com 
a CP, Comboios de Portugal, que após 
algumas relutâncias acedeu a responder 
às nossas dúvidas. 

Memórias de vida no Sud-Expresso.
Quase sobre a hora da partida estou 
sozinho no compartimento quando 
entra o senhor António M. de Alpiarça, 
76 anos, e a esposa, os dois reformados 
e de regresso a Paris para passar as festas 
com filha e com os netos. Mal o comboio 
saiu de Santa Apolónia, iniciámos uma 

conversa, sem compromisso, sobre 
isto e sobre aquilo. O bom que este 
comboio tem é o convívio que por vezes 
se instala entre passageiros, apesar do 
desconforto recorrente, do barulho dos 
eixos da carruagem, das casas de banho 
rapidamente tornadas sujas e com pouco 
papel. Mas enfim… o prazer de trocar 
impressões com pessoas acabadas de 
conhecer ou até de beber um café bem 
quente no bar fazem esquecer, por 
breves momentos, que a CP consegue 
praticar no restaurante um preço único 
de 20 Euros por pessoa, com direito a 

bebida e digestivo. Aqui não há direito 
a escolher se se pretende comer caro 
ou barato. Duas horas depois, junta-se 
a nós Maria, quarentona, rotineira do 
percurso. Apanha quatro vezes por mês 
o Sud-Expresso, já conhece todas as 
equipas de empregados da CP e, segundo 
ela, a que estava de serviço nesse dia era 
de poucas simpatias. Suposta empresária 
de sucesso, começou por dizer que 
percebia de computadores e trabalhava 
em qualquer coisa ligada aos bancos, isto 
para rematar que a crise financeira era 
grande, sim, mas que, no final de 2009, as 
coisas iam começar a melhorar bastante! 
E a caminho de Espanha lá se gerou a 
conversa sobre o tema de preocupação da 
maioria das pessoas deste final de 2008. 
Confesso que nesta altura não estava 
muito bem a perceber a sua profissão: é 
que por vezes a constante ida e volta entre 
dois países acaba por baralhar a mente de 
algumas pessoas. Já no fim da viagem, 
confessou-me que tinha “vingado” no 
imobiliário, vendendo apartamentos a 
emigrantes, que vive em Paris e que vem 
regularmente a Portugal para não deixar 
morrer o negócio. Traços de vida de um 
Sud-Expresso que guarda na memória 
das suas carruagens ecos de centenas de 

“Atrazo do comboio expresso de Madrid”

“Valença d´Alcantara, 30, à 1,45´: O comboio expresso de Madrid 
para Lisboa chegou aqui com duas horas de atrazo, perdendo o com-
boio portuguez. Os passageiros e o correio ficaram retidos todo o dia e 
só  chegarão amanhã a Lisboa quinze horas mais tarde. O bufete de Va-
lencia está sem provisões nem conforto algum contra o frio intenso.
O comboio deve chegar a Lisboa, se não houver outro atrazo, à 5, 36´ da man-
hã” 

In Diário de Notícias, 31 Dezembro 1899
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conversas e confidências nas décadas 
de percursos diários. Já em Hendaya, 
quando passei das carruagens da CP 
para o Comboio de Alta Velocidade, o 
TGV francês que leva os passageiros até à 
cidade-luz, a qualidade dos assentos, das 
casas de banho e do wagon-restaurante 
também subiu drasticamente. Este é um 
outro mundo ferroviário, distingue um 
país que apostou fortemente neste tipo 
de transporte de outro, Portugal, onde o 
fecho de linhas e estações tem sido uma 
constante. Será que o projecto do TGV 
vai pôr o nosso país ao nível de outros 
nessa matéria? 

Alta Velocidade versus Sud-Expresso.
O que vai ser o projecto de Alta 
Velocidade em Portugal? O Parlamento 
Europeu e o Conselho da União Europeia 
atribuíram a classificação de interesse 
comunitário ao Programa Português da 
Rede Ferroviária de Alta Velocidade. 
O Eixo Lisboa-Madrid foi considerado 
um dos cinco projectos europeus mais 
prioritários. Objectivo: a integração de 
Portugal no espaço ibérico e europeu 
como motor de desenvolvimento regional 
e uma alavanca para a competitividade 
dos sistemas portuário, aeroportuário e 
logístico.
No passado dia 2 de Junho 2008 a RAVE 
(Rede Ferroviária de Alta Velocidade 
S.A.) lançou a concurso a Concessão 
das Infra-estruturas do Troço Poceirão 
(Palmela) – Caia (Elvas), que faz parte 
do Eixo de Alta Velocidade Lisboa-
Madrid. Este troço é a primeira Parceria 
público-privada para o Projecto da 
Rede de Alta Velocidade em Portugal. 
A Concessão será de 40 anos e agrega o 
projecto, a construção, o financiamento 
e a manutenção das infra-estruturas 
ferroviárias. Também inclui uma parte 
da linha convencional entre Évora e Caia 
(da linha Sines-Évora-Elvas-Caia) e a 
construção da nova estação de Évora, 

que estará situada a cerca de 6 km da 
cidade. A futura empresa concessionária 
será compensada de acordo com a 
performance conseguida (nos termos da 
avaliação a estabelecer à infra-estrutura) 
e com as componentes para a manutenção 
e tráfego. As viagens entre Madrid e 
Lisboa terão a duração de 2 horas e 45 
minutos e as viagens de Évora a Lisboa 
durarão 30 minutos, assim como de 
Évora à fronteira com Espanha. A ligação 
da fronteira a Palmela (Poceirão) estará a 
funcionar em 2010 e o prolongamento a 
Lisboa 3 anos mais tarde. O investimento 
total do troço Poceirão – Caia rondará os 
1.450 M€, prevendo-se uma velocidade 
de circulação da ordem dos 350 km/hora. 
O custo do projecto de alta velocidade 
deverá ultrapassar os sete mil milhões de 
euros incluindo o troço Lisboa-Madrid, 
Lisboa-Porto e Porto-Vigo. 

Um financiamento polémico.
Mas o projecto antes de ser implementado 
vai ainda ser objecto de grande 
controvérsia política. Manuela Ferreira 
Leite garantiu ainda recentemente, a 15 
Janeiro 2009, que se for eleita primeira-
ministra pára o TGV, por considerar 

que o país não tem forma de suportar os 
custos do projecto.
“Sendo Governo riscaria automaticamente 
o TGV. Tem custos de tal forma violentos 
que não são comportáveis com o nosso 
endividamento”, afirmou a líder do PSD, 
em entrevista à RTP 1.  
Enquanto isso o Sud-Expresso vai 
continuando sobre carris. É um serviço 
que integra a unidade de Longo Curso da 
CP, sendo também o único que possibilita 
uma ligação internacional além Espanha, 
com transbordo na fronteira Franco/
Espanhola em Hendaye/Irún. Assume 
ainda hoje uma importância estratégica 

Já em Hendaya, quando passei 
das carruagens da CP para o  TGV 
francês que leva os passageiros 
até à cidade-luz, a qualidade dos 

assentos, das casas de banho e do 
wagon-restaurante também subiu 

drasticamente.

Alta Velocidade  pode colocar

   Sud-Expresso
fora dos carris...na política de ligação através dos grandes 

eixos ferroviários que ligam as principais 
capitais Europeias. Este serviço tem picos 
de procura sazonais, essencialmente 
no Natal e com alguma expressão nos 
meses de Julho e Agosto, altura em que 
a CP reforça a oferta com introdução 
de carruagens, designadamente 
couchettes. O serviço é procurado 
por portugueses que vão trabalhar em 
países comunitários, imigrantes, antigos 
emigrantes e turistas, no essencial.  

O futuro do Sud-Expresso.
Carlos Jorge Madeira do Departamento 
de Comunicação e Relações Institucionais  
da CP – Caminhos de Ferro Portugueses, 
EP, considera que “a  escolha do 
comboio decorre preferencialmente das 
viagens tranquilas que proporciona. 
A segurança e o convívio são também 
factores importantes na opção pelo 
Sud- Expresso, bem como a ausência 
de restrições no que toca ao peso da 
bagagem”. Considerações que não 
deixam de ser surpreendentes atendendo 
ao vetusto das carruagens e às condições 
em geral. Os passageiros não apanham 
o Sud-Expresso pelo convívio mas sim 
para se deslocarem.
O preço da viagem entre Lisboa e a 
fronteira Hendaye/Irún varia em função 
da classe utilizada, indo de 104 Euros, 
em segunda classe, com lugar sentado, 
a 200 Euros em carruagem-cama em 
compartimento duplo. Em beliche, 
a mesma viagem tem o preço de 147 
Euros. Custos que tornam complicada 
a competição com os preços de baixo 
custo cada vez mais usuais por parte 
da companhias aéreas, como refere 

aliás o próprio Carlos Jorge Madeira  
quando diz que:” não se pode ver o Sud-
Expresso como um comboio, deverá ser 
analisado como um serviço que foi sendo 
procurado ao longo da sua existência 

por necessidades de mobilidade que 
evoluíram e cuja concorrência foi 
extraordinariamente demolidora para 
todos os conhecidos TEN (Trains 
European Night) que praticamente 
desapareceram. As companhias de 
aviação Low Cost e os seus tempos de 
trajecto Lisboa - Paris de 1 hora e 50 
minutos,  contra quase 20h00 no modo 
ferroviário ditaram o panorama em que 
hoje se encontram todos os serviços 
desta natureza.”
Quanto ao futuro deste comboio 
lendário, apesar de consciente das 
dificuldades, Jorge Madeira ainda lhe 
vaticina alguns anos de “carris para 
andar”: “A ligação em Alta Velocidade, 

O Eixo Lisboa-Madrid foi 
considerado um dos cinco projectos 

europeus mais prioritários com o 
objectivo da Integração de Portugal 

no espaço ibérico e europeu

O bom que este comboio tem é o 
convívio que por vezes se instala 
entre passageiros, apesar de o 

desconforto recorrente, do barulho 
dos eixos da carruagem….
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no prazo que se refere, só existirá entre Lisboa e Madrid, percurso onde não circula 
o Sud Expresso. A CP posiciona-se como o parceiro lógico e estratégico para a Alta 
Velocidade nas ligações Internacionais e, sobretudo, nas ligações Porto-Lisboa. “
O Sud-Expresso foi preferido em 2007 por cerca de 100 mil passageiros e provavelmente 
o mesmo número em 2008. Tendo em conta que a CP tem ainda em estudo a substituição 
do material circulante, dentro do quadro das suas capacidades de investimento e da 

procura do Sud-Expresso ( a qual é baseada sobretudo nos segmentos de viagens de 
baixo custo, com utilização intensa do InterRail muito certamente) este vai continuar 
a circular para além do TGV, até porque em Espanha este é o único comboio diário 

nocturno que liga cidades como Salamanca, Bilbau, Vitória e Hendaye. O fim do Sud-
Expresso não é para já, mas vai tornar-se inevitável com o decréscimo previsível de 
passageiros devido ao TGV e com os preços das viagens aéreas cada vez mais acessíveis. 
É possível que dentro de uma ou duas décadas o Sud-Expresso continue a circular 
meramente por fins turísticos um pouco à imagem do mítico Expresso do Oriente

Texto: Carlos André
Fotografia: Margarida Cruz

Manuela Ferreira Leite garantiu 
ainda recentemente a 15 Janeiro 
2009 que, se for eleita primeira-

ministra, pára o TGV, por considerar 
que o país não tem forma de 

suportar os custos do projecto.

A vida não conhece senão dias. É o mesmo que dizer que as semanas que existem 
são feitas de sete 24 horas, numa sucessão que se repete ninguém sabe o 

porquê. Há quem faça mal as contas. Diz-se “daqui a oito dias” como se fosse esse o 
tempo de uma 2ª feira que é hoje a uma 2ª feira que se espera. Há uma insuportável 
mania em toda a gente, até em mim que o sei, de contar com o dia que se vive, 
mesmo que poucas horas faltem para que ele dê lugar a outro. 
Foi provavelmente a mesma pessoa que escolheu o número de dias do mês que 
optou pela história dos sete dias semanais. Foi menos indecisa neste caso, ainda  
assim. Porquê que Fevereiro é descriminado, mais pequeno do que todos os outros 
meses? Porquê que Abril que agora acaba é mês de 30 dias e Maio que se anuncia de 
um a mais? 
Ninguém se interessa e com razão mas, ainda assim, não deixa de ser curioso. Talvez 
nos primórdios dos tempos o sete fosse já um número especial. Pitágoras não fez 
as coisas por menos, e chamou-lhe perfeito. Muitas são as  religiões que o olham 
como se de alguma divindade se tratasse. Inclusivé a Católica. Perfeito. E presente 
em todo o lado. 7 pecados. 7 cores do arco-íris. 7 notas musicais, com 7 escalas, 7 

pausas e 7 valores. Até no futebol a camisola 7 deve ser atribuída, segundo a lógica 
que não existe, a jogadores de talentos e méritos inatos. E se é o 7 visto como o 
número da sorte, também já deu azar. Só Izmailov, jogador russo há praticamente 
duas épocas no Sporting, quebrou a maldição que se atribuía ao número no clube 
leonino: desde a saída de Figo do clube português para o “gigante” Barcelona que 
todos os jogaderes que envergaram a mítica 7 contraíram lesões com gravidade. Até 
ver, Izmailov debate-se apenas com consecutivos mas ligeiros problemas físicos. Há 
já uma evolução. 
A verdade é que mais do que sabermos quantos dias uma semana tem, importa 
saber o que é que acontece em cada dia que a faz. Há uns poucos, comemorava-se 
a queda da Ditadura e inaugurava-se uma Praça em homenagem ao Ditador.  Não 
é uma provocação, diziam as gentes de Santa Comba Dão. Pois não, não senhor. É 
apenas um uso da liberdade que se garantiu após o 25 de Abril, e a liberdade, essa, 
toca a todos, no dia que se bem entender, porque não?
 Depois da doença das vacas loucas e da gripe das aves, eis que se noticia a gripe 
suina. Pobres animais, não têm descanso. Penso no que pensaria George Orwell, e 
ignore-se aqui a redundância, se soubesse que os porcos que um dia anunciou como 
revolucionários estão afinal constipados e a espalhar o pânico nos humanos que 
supostamente seriam tão porcos quanto eles. É a vida.  A tal que não conhece senão 
dias. 

Texto: Filipa Lopes

CRóNICA
O 7 e outras coisas.
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         “Lisboa 

                                tem de ser uma 

          cidade-modelo

[SANTANA LOPES]

SANTANA LOPES ADMITE QUE OS PORTUGUESES PODEM TER FICADO RESSENTIDOS COM A SUA SAÍDA DA 
CÂMARA DE LISBOA PARA ASSUMIR O CARGO DE PRIMEIRO-MINISTRO. NO ENTANTO, DECIDIU CONTINUAR 
A LUTAR. NESTA ENTREVISTA, O CANDIDATO DO PSD FALA DAS SUAS PRIORIDADES PARA A CAPITAL E DAS 
POLÉMICAS EM TORNO DESTAS ELEIçÕES. 

em  termos ambientais”
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Foi no seu escritório, no Príncipe Real, 
que nos recebeu para dar a primeira 

entrevista em que fala abertamente da 
sua candidatura à Câmara de Lisboa. 
Pedro Santana Lopes está, calmamente, 
a preparar o seu programa eleitoral, que 
só vai apresentar depois das eleições 
europeias. 
Por enquanto, adianta alguns dos seus 
planos para a cidade. Entre eles, a defesa 
do ambiente, a colocação de câmaras de 
vigilância em alguns pontos da cidade, a 
abertura de novas esquadras de polícia e 
o condicionamento de acesso de veículos 
ao centro de Lisboa.
A coligação com o CDS-PP está garantida, 
bem como o apoio de pequenos partidos 
independentes. Quanto à possível união 
da esquerda, esta não o preocupa: “Até já 
pensei subscrever a petição...”

Quais as suas hipóteses de vencer em 
Lisboa?
Pelo que tenho ouvido nos últimos dias, 
as hipóteses são boas. Neste momento 
estamos longe ainda das eleições, a três 
actos eleitorais. Portanto, não sei, estou a 
trabalhar calmamente para apresentar as 
minhas propostas aos eleitores. E estou 
a fazê-lo de modo tão rigoroso quanto 
consigo. Com serenidade, com paciência 
e na devida altura falarei com as pessoas.

Quando vamos ter o seu programa 
eleitoral apresentado?
A seguir às eleições Europeias. 

Em que consiste o manifesto que 
apresentou?
No manifesto apresentei as linhas de 
força principais em relação aos grandes 
temas da cidade. O aeroporto de Lisboa, 
o terminal de contentores de Alcântara, a 
terceira travessia do Tejo, a reabilitação, o 
repovoamento, a questão dos transportes 
públicos, a acção social, a eliminação 
das barreiras arquitectónicas, o caminho 
para a eficiência energética, e, portanto, 
também a área da cultura e o desporto.

Há poucas semanas a distrital de Lisboa 
do PSD emitiu um comunicado em que 
falava da situação de António Costa 
enquanto comentador do programa 
Quadratura do Circulo. Em 2001 saiu 
de um programa desportivo motivado 
por decisão da Alta Autoridade 
da Comunicação Social. Acha que 
a presença de António Costa no 
programa é uma desvantagem para si?
Não, a mim não me preocupa. Acho que 
há uma questão ética e de igualdade de 
tratamento. Neste ano de 2009, até agora, 
a ERC não disse nada. Mas eu devo dizer 
que acho que a situação é tão manifesta 
que acho que resulta ao contrário. A mim 
não me faz diferença essa desigualdade. 
Acho que resulta até em meu benefício. 
Antonio Costa, se fosse eu a decidir, 
pedia-lhe até para ficar lá. Agora há uma 
questão ética, isso há. Eu e o Fernando 
Seara  tivemos de sair e era um programa 
desportivo. E saímos seis meses antes 
das eleições, porque o então director 
da RTP, o José Rodrigues dos Santos, 
pôs a questão à própria RTP e à Alta 
Autoridade. E foi entendido que era 
incompatível ser candidato e estar num 

programa de televisão, mesmo sobre 
desporto. Quanto mais sobre política, 
com referências constantes, como as 
que o António Costa faz, directas ou 
indirectas, à minha pessoa. Mas, para 
além da questão ética, politicamente não 
me faz diferença nenhuma. 

Então acha que é uma vantagem para si 
a presença dele no programa?
Para mim é. Sinceramente aquilo que ele 
faz.... e quanto mais próximo das eleições, 
mais o vai prejudicar. Mas ele é que sabe 
da vida dele, e eu sei da minha.

Deixou o cargo de presidente da CML 
para assumir o cargo de PM. Não acha 
que os lisboetas podem ter ficado 
ressentidos, independentemente da 
situação em que foi?
Eu admito que sim. Mas acho que se 
uma pessoa sair por razões privadas, 
por abandono, por deserção... Agora eu 
saí por uma razão que tinha a ver com 

o interesse nacional. Não fui eu que pedi 
a Durão Barroso para ir para Bruxelas. 
E o meu partido disse na altura que não 
queria que fosse outra pessoa a exercer 
as funções de PM. Queria que fosse eu 
e a questão foi quase unânime. Portanto, 
há alturas na vida em que não se tem 
escolha. Se eu tivesse dito que não, hoje 
estavam-me a fazer uma entrevista a 
perguntar se eu não tinha sido egoísta 
ao ter negado ao meu partido aquilo que 
o partido considerava adequado ao seu 
país, e ter pensado primeiro em mim e no 
meu interesse imediato, em vez de pensar 
nos outros.
Agora, admito que as pessoas pensem isso. 
O Dr. Jorge Sampaio também saiu uma 
vez para ir para Belém, deixou o mandato, 
não digo a meio, mas não acabou porque 
se candidatou à presidência da república. 
Eu não me candidatei. É um caso único 
no panorama Europeu.

A sua primeira prioridade é o ambiente 
e a eficiência energética. Porque é que 
numa altura de crise, onde se pedem 
tantos sacrifícios às pessoas, esta é a 
primeira prioridade dos seus cinco 
grandes temas de campanha?
Porque a eficiência energética e a 
defesa do ambiente é o que nos permite 
atravessar a maior das crises: que é 
a falta de condições para vivermos 
neste planeta de modo equilibrado. A 
eficiência energética permite poupar 
recursos, pagar uma factura energética 
mais baixa, importar menos energia, e, 
portanto, conseguirmos aproveitar as 
fontes naturais, as fontes renováveis de 
energia para termos uma vida no dia-a-
dia mais equilibrada, menos onerosa e 
dispendiosa. É uma questão de saúde e é 
uma questão financeira.
É uma questão de equilibrio na 
organização do dia-a-dia. Antes disso, 

e antes de termos a saúde do planeta 
garantida, interessa pouco se há crise 
ou se não há crise. Essa é a primeira das 
prioridades.

Como pretende fazer isso? 
Nomeadamente melhorar a eficiência 
energética...
Reciclando as águas que regam os nossos 
jardins. Fazer a reciclagem das águas das 
chuvas, das águas pluviais. Fazer com 
outros concelhos unidades de produção 
eólica. Obrigando os edifícios à auto-
sustentabilidade em termos energéticos 
na sua construção para aproveitarem 
fontes de energia solar, para terem os 
devidos materiais de isolamento.

Isso vai exigir um investimento da 
Câmara...
Não, não. São os particulares que fazem 
os edifícios que têm de o fazer. Nós 
temos de fazer investimento… algum, 
é pequeno, muito pequeno, como, por 
exemplo, para fazer reciclagem das águas. 
Todos nós temos de nos habituar em 
Lisboa com o Sol que temos... nos EUA 
muitas cidades hoje em dia passaram de 
10% de utilização de energias renováveis 
para taxas de 60% ou 70%, cidades das 
mais variadas orientações políticas. Nós 
temos de ter painéis solares devidamente 
enquadrados em padrões estéticos em 
muitas casas de Lisboa. Não recorrendo 
à fonte tradicional de energia, mas 
recorrendo à energia natural e, portanto, 
passando a ser cada vez mais autónomos 
em termos energéticos e com uma 
autonomia ligada às fontes renováveis de 
energia.

Vai pedir aos privados que façam o 
investimento?
Vou, vou pedir com apoios, mesmo da 
parte do governo. Hoje em dia há linhas de 
crédito bonificadas, há apoios, em alguns 
casos subsídios a fundo perdido, para 
grandes programas em conjunto com a 
administração central, local e privados, 
tal como os privados compram o seu 
microondas também podem comprar 
o seu painel solar. Independentemente 
da diferença de preços que existe ainda. 
Como sabem, quando apareceram os 
primeiros microondas eram muitos 
caros, quando apareceram os primeiros 
telemóveis eram muito mais caros. Os 
painéis solares são um equipamento que 
se vai tornar, com o tempo e com a sua 
generalização, cada vez mais barato. E 
como falo nos painéis solares posso falar 
da frota municipal, posso-lhe falar dos 
carros da frotas de transportes públicos. 
Lisboa tem de ser uma cidade exemplar, 
como digo no meu site e no blogue, uma 
cidade modelo em termos ambientes e na 
eliminação das barreiras arquitectónicas 
para cidadãos com limitações físicas. 

Falou em reformular a frota e a sua 
energia. Isso vai exigir investimento da 
câmara...
Aí já. Será uma renovação progressiva 
mas tão acelerada quanto possível. Hoje 
em dia, como sabem, estamos a caminhar 
também para os carros eléctricos... para 
os carros alimentados a energia eléctrica. 
E, portanto, há todo um caminho a 
percorrer no qual Lisboa tem de estar na 
vanguarda das cidades sustentáveis. 

“A Câmara agora gastou oito 
milhões de euros numa campanha 

de rádio
e televisão por causa da higiene 

urbana. Podia reabilitar para aí uns
três ou quatro prédios.”
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Tem alguma medida em concreto 
para a Avenida da Liberdade e para o 
problema de libertação de CO2?
Condicionamento de tráfego. Não há 
outra hipótese. Mas isso integra-se num 
plano mais vasto que irei apresentar no 
programa.

Mas pode já avançar com alguma ideia..
Não. Isso ainda não.

No seu blogue também fala no 
“assustador aumento da criminalidade 
em muitas zonas de Lisboa”. O que 
tenciona fazer para impedir este 
aumento? As câmaras de vigilância vão 
ser uma realidade?
Nalgumas zonas de Lisboa sim, não 
todas.

Já há alguma plano em concreto? Já 
pensou nas zonas onde vai implementar 
as câmaras? 
Eu sei algumas, mas isso tem de ser 
conferido em conjunto com a política 
municipal e com a PSP. Mas, no que diz 
respeito ao Presidente da CML, ele tem 
de pôr a polícia municipal na rua. É o 
que eu quero fazer. Eu, no meu mandato 
anterior, tirei a polícia municipal de 
andar a fiscalizar obras, de fiscalizar 
lojas, fiscalizar o cumprimento de 
regulamentos e pus a polícia municipal 
a ajudar nas tarefas de segurança, ao pé 
dos liceus, ao pé das escolas, a ajudar 
no trânsito, nos congestionamentos de 
tráfego, porque a polícia municipal tem 
atribuições para isso, e a polícia tem de 
estar na rua ao pé das pessoas. Hoje em 
dia moro na avenida de Roma e eu quase 
não vejo um agente de segurança na rua. 
E portanto é uma questão de orientação 
e de liderança. Liderança do município, 
de quem manda dar a ordem e a ordem 
ser cumprida e respeitada. 

Volta a ser uma das suas propostas 
meter a polícia municipal na rua?
Exactamente. A chamada polícia de 
proximidade. E abrir esquadras para a 
polícia municipal.

O aumento do número de efectivos não 
é uma das suas prioridades?
Não, não é aquilo que mais me preocupa. 
A minha preocupação é colocar o 
número de efectivos que existe próximo 
das pessoas.

Uma das ideias do actual presidente da 
câmara António Costa e do Vereador 
Sá Fernandes é controlar a contas de 
Lisboa. No entanto, no seu blogue 
oficial, este tema não é um dos seus 
cinco sentidos. Porquê?
Porque eu acho que essa é uma obrigação 
permanente. Há outra áreas. Mas, tendo 
em conta a organização da câmara e os 
recursos humanos eficientes, há muitas 
áreas que são obrigação permanente 
de gestão que não estão enunciadas no 

topo dos cinco sentidos. O equilíbrio 
financeiro é uma obrigação permanente 
da gestão. Agora, eu não tenho dúvida de 
que a questão das finanças da câmara tem 
sido explorada com vasta demagogia. 
Ainda agora os empréstimos... É preciso 
fazer mais empréstimos, aí o PSD 
chumba empréstimos que são muito 
precisos, ao mesmo tempo que anda a 
dizer que já resolvemos o equilíbrio da 
câmara e que já temos dinheiro para 
investir.
Se há algo que me tem arrepiado é a 
maneira como têm sido utilizadas as 
finanças da câmara para fazer política 
barata. 

Pretende condicionar o acesso dos 
veículos ao centro da cidade? Que tipo 
de taxas podem ser aplicadas?
São taxas, como foi feito pelo Mayor 
Livingston, em Londres, na zona central 
da cidade, em que aplicou uma taxa de 
circulação para lá quem quer entrar. Ou 
então nalgumas zonas, vedar. Fui eu que 
tomei as decisões de vedar o acesso ao 
Bairro Alto, à Bica, em Santa Catarina, 
Castelo, Alfama, e de impedir o acesso 
do trânsito, excepto a residentes. Tenho 
autoridade para dizer que o vou fazer. 
Mas fazê-lo de modo programado e 
racional.

O sistema de transportes actual está 
preparado para abranger essas pessoas 
que, eventualmente, deixem de levar o 
automóvel para a cidade?
Está. Apesar de tudo temos rede 
de metropolitano cada vez melhor. 
Mas é por isso que eu tenho feito 
desnivelamentos em Lisboa e quero 
continuar a fazer mais alguns, para 
libertar a superfície para uma maior 
velocidade média e circulação.

Novas extensões de metro são uma 
possibilidade?
São. Embora o metro e a carris não 
dependam da câmara. Infelizmente.

A reabilitação da baixa de Lisboa é 
uma prioridade?
Absoluta. 

Como é que isso se consegue?
Fazendo as obras. Obras coercivas 
quando o proprietário não as faz. 
Conseguindo negociar com os inquilinos 
para saírem dos fogos em que habitam. 
Como eu fiz, por exemplo, na rua da 
Madalena, que fechei ao transito e onde 
reabilitei vinte e oito prédios, e na rua de 
S. Bento, onde reabilitei muitos prédios.

A Câmara está em condições de fazer 
essa reabilitação?
Está. E de contribuir para fundos de 
investimentos. A Câmara agora gastou 
oito milhões de euros numa campanha 
de rádio e televisão por causa da higiene 
urbana. Podia reabilitar para aí uns três 
ou quatro prédios.

Incentivos aos jovens são uma 
possibilidade?
Vou dizer que já existem. O IMI e outros. 
Mas são medias de programa. 

A coligação com o CDS-PP vai mesmo 
para a frente?
Sim.

E outros partidos?
O MPT (Movimento O Partido da Terra) 
e também o PPM (Partido Popular 
Monárquico).

A verificar-se uma união da esquerda, 
teremos um confronto direita/
esquerda mais do que um confronto 
entre candidatos?
Não. Eu não desejo direita/esquerda. 
Não sou de direita. Também vou ter 
provavelmente outros partidos mais 
pequenos independentes de esquerda. 
A questão aqui em Lisboa não é entre 
direita e esquerda.

E teme uma possível união da esquerda?
Não. Até já pensei subscrever a petição. 

Porquê?
Porque me dá sorte...

No caso de não ser eleito presidente, vai 
assumir o cargo de vereador?
Eu concorro, candidato-me a presidente 
da Câmara. Se os lisboetas quiserem, 
como eu espero, é o cargo que exercerei. 

Não concorro para outro cargo, 
nomeadamente esse que referiram. 
Sempre que me candidatei a autárquicas 
foi essa a posição que assumi. E digo-o 
com transparência. Não quero exercer 
outras funções que não sejam a de liderar 
a equipa e o projecto que apresento 
à consideração dos lisboetas. Estou 
inteiramente disponível para trabalhar 
nele, é para esse que me candidato.

TEXTO João Filipe e Pedro Gomes
FOTOGRAFIA Gonçalo Rodrigues

“Até já pensei subscrever a petição 
[de união da esquerda]. 
Porque me dá sorte...”
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1 O primeiro passo, na realização 
de uma sondagem à boca-de-ur-
na, é a elaboração de um modelo 

que seja representativo do comporta-
mento dos eleitores, a um nível nacional. 
É com esta meta em vista que se selec-
cionam as freguesias onde se irão fazer 
as sondagens no dia das eleições. As 
freguesias seleccionadas são aquelas cujo 
resultado, em anos anteriores, mais se 
aproximou do resultado final nacional.
Para António Salvador, este é o momen-
to “mais importante de todo o processo” 
porque um modelo que seja bem con-
stituído é a chave para que os resultados 
da sondagem se aproximem dos nacio-
nais. Por contraste, um modelo que não 
seja bem realizado pode ter resultados 
catastróficos.

2 O segundo passo é a preparação 
logística para o dia das eleições. 
Neste momento enquadram-se 

várias tarefas relacionadas com a prepa-
ração dos inquéritos para o dia do acto 
eleitoral. É nesta altura que se definem as 
equipas de investigadores.
É também realizado um estudo prévio 
do local. Com a necessidade de trans-
mitir os dados que são recolhidos, a 
Intercampus não se pode dar ao luxo 
que um problema técnico, relacionado 
com as redes de telemóveis, impeça esta 
transmissão de dados. 
Assim, durante os estudos no local são 
procurados sítios que permitam trans-

mitir informação através de meios alter-
nativos, como o telefone de rede fixa.
Ainda nesta passo, são feitos os con-
tactos com a Comissão Nacional de 
Eleições(CNE) para que seja permitido 
às equipas fazer o seu trabalho dentro 
da legalidade. O material utilizado pelos 
investigadores é também arranjado neste 
momento: as urnas, os boletins de voto 
-  que se pretendem o mais próximo pos-
sível dos boletins oficiais- as canetas, etc..

3 O passo seguinte é a realização 
dos inquéritos. Estes são real-
izadas à imagem do acto oficial. 

Numa área próxima das salas onde se 
votou, os entrevistadores colocam as 
urnas e os biombos. O sítio é escolhido 
com especial atenção porque que se pre-
tende que as pessoas se sintam o mais à 
vontade possível para reproduzirem fiel-
mente o seu voto. 
Neste momento os investigadores tem 
um papel fundamental. Na abordagem 
que fazem aos inquiridos devem expli-
car-lhes o que está a ser feito, e como é 

feito, para que os cidadãos sintam que o 
seu inquérito vai ser confidencial.
Para que as pessoas sintam confiança são 
utilizados alguns truques: a inserção de 
folhas dobradas à imagens dos boletins 
de voto, para que a pessoa não sinta que 
foi a primeira a dar o seu contributo para 
a sondagem, é apenas um exemplo.

4 Enquanto na rua as equipas de 
investigação fazem o seu traba-
lho, nos escritórios da Intercam-

pus está uma equipa que recolhe todos 
os dados que vão sendo enviados pelas 
várias equipas. Esta recolha é progressi-
va, porque os investigadores vão fazendo 
contagens parciais e enviando os dados 
ao longo do dia, para que quem trata os 
dados não seja sobrecarregado.

5 O último passo é a realização de 
gráficos e material visual para 
aparecer na televisão. Depois de 

recolhida a informação, é dado o último 
passo para que a informação seja apre-
sentada às 20h no “Jornal Nacional”. E 
embora os resultados da sondagem já 
tenham sido apurados antes dessa hora, 
a lei não permite que sejam apresentados 
antes das oito horas da noite.

Sondagens de 

Boca-de-urna
NO PRóXIMO DIA 7 DE JUNHO AO LIGARMOS A TELEVISÃO PELAS VINTE HORAS, SERÃO APRESENTADAS AS 
PRIMEIRAS PROJECçÕES DO ACTO ELEITORAL EUROPEU. SEM AS SONDAGENS DE BOCA-DE-URNAS ESTE 
“RITUAL” NÃO SERIA POSSÍVEL. MAS COMO É REALIZADO ESTE TIPO DE ESTUDO?

DEPOIS DE UMA ENTREVISTA COM ANTóNIO SALVADOR, DIRECTOR GERAL DA INTERCAMPUS, EMPRESA QUE 
NOS ÚLTIMOS ACTOS ELEITORAIS TEM REALIZADO AS SONDAGENS À BOCA-DE-URNA PARA A TVI, DEFINIMOS 
OS CINCO PASSOS PRINCIPAIS QUE PERMITEM REALIZAR ESTE TIPO DE SONDAGEM:

Texto: João Filipe
Fotografia: Núcleo Zoom
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A noite estava agradável, límpida 
e sem vento, depois de um dia 
de soalheiro, como acontece 

com frequência no Outono. Os últimos 
dias tinham sido de grande tensão e 
nervosismo por causa das alterações de 
última hora que foi necessário fazer ao 
plano. 
Raimundo Narciso já não se sentia 
nervoso, o sentimento deu agora lugar a 
um estado de alma de paz com ele e com 
o mundo.
Na Avenida Elias Garcia, em Lisboa, o 
carro estava à sua espera. Mal entrou, 
António Pedro Ferreira arrancou.
- Então para onde vamos? – Perguntou 
ao fim de 10 minutos…
Raimundo rapidamente percebeu que a 
velocidade não era mero acaso. Ferreira 
tentava despistar alguém que os quisesse 
seguir, os tempos não são propícios a 

revoltas, e todo o cuidado é pouco.
- Vamos a Braço de Prata, mas não há 
pressa. – Respondeu.
Seguiram pela Avenida Duque d’ Ávila, 
a caminho da Praça do Chile e da Paiva 
Couceiro em direcção à Zona Oriental de 
Lisboa. Atravessaram Lisboa e estavam a 
dar início à primeira operação da ARA! 
Raimundo Narciso tinha marcado 
encontro com todos os participantes 
antes da captura do barco a remos para 
ter a certeza de que ninguém faltaria.
O sucesso da estreia da ARA nas 

acções armadas estava dependente de 
uma sequência de actos e encontros 
de hora certa que envolvia mais quatro 
operacionais, e que se prolongaria pela 
madrugada até às sete da manhã. 
António João Eusébio e Manuel 
Policarpo Guerreiro esperavam próximo 
da Estação de Braço de Prata. Tinham 
encontro marcado com Raimundo às 
nove horas. Sabiam que iam participar 
numa acção armada mas não sabiam 
mais do que isso.
- Então tudo bem? – Cumprimentou.
- Está tudo em ordem! – Respondeu 
Eusébio.

Raimundo recapitulou o plano. Não era 
necessário, pois sabiam muito bem o 
que tinham de fazer. O Policarpo sairia 
dali com o Eusébio na sua moto para se 
juntarem a ele e a Carlos Coutinho, já 
perto do Tejo, às onze horas. Entretanto 
iriam a Moscavide comprar sandes e 
uma garrafa de vinho para os homens do 
barco a remos e deveriam fazer a 
aproximação ao local do encontro a 
partir daí para não se cruzarem com 
o carro de Pedro Ferreira que levaria 
Raimundo para lá, mas por outro lado 
de Lisboa.
O encontro com Carlos Coutinho estava 
marcado para as nove e quarenta e 
cinco. A experiência de Raimundo na 
luta clandestina aconselhava a não fazer 
encontros de enfiada e na proximidade 
uns dos outros para não facilitar o 
trabalho da polícia, se estivesse a segui-
los dissimuladamente.

“Finalmente chegou o dia”, pensou 
Carlos. Na parte da manhã a sua 
concentração ainda se manteve dentro 
dos limites aceitáveis, mas à medida que 
as horas passavam os níveis de ansiedade 

subiam excessivamente. Era o dia da 
sua estreia e a expectativa de acção era 
enorme. 
Naquele dia decidiu ir esperar a mulher 
Antonieta à saída do escritório. Ela 
ficou feliz com aquele acto de ternura, 
mas para Carlos o dia não estava a ser 
fácil. Decidiu que lhe iria contar a sua 
participação de mais logo a noite numa 
acção revolucionária. Tinham aceitado 
não ter segredos um para o outro. Mas 
não era uma decisão fácil. Isto era uma 
questão política, era revolução e não 
se encontrava dentro do acordo pré-
estabelecido com a companheira.
“O que é mais importante afinal, o 
nosso contrato de amor, a nossa ligação, 
ou o meu contrato politico com a 
Organização?”. Todas estas dúvidas 
assolavam a mente de Carlos.  

Em casa após um jantar rápido, Antonieta 
preparou o café. Ligou o rádio – Lisboa 
2 – com música clássica, como Carlos 
Coutinho gostava, baixinho. Sentou-se 
no sofá, e chamou o marido.
- Anda beber o café! 
Carlos estava pensativo. Bebeu a chávena 
de café em silêncio. Decidiu que não 
cometeria nenhuma infracção às regras 
conspirativas e disse a Antonieta que 
aquele era um dia muito especial. Não 
lhe podia dizer exactamente o que iria 
fazer nem qual era o principal alvo da 
primeira acção da ARA. Acendeu o 
cigarro, e disse com um ar calmo que ia 
naquela noite fazer parte dum comando 
para uma operação revolucionária.

- Existem riscos, eu sei disso, mas são 
pequenos … não têm importância 
nenhuma … - disse tentando suavizar a 
notícia

Antonieta não entendeu o que ouvia.
- O quê? – Interrogou incrédula e já 
assustada.

- Não é nada assim tão grave … não vale 
a pena falar nisto – explicou Carlos.
Percebeu que aquele tinha sido um 
choque enorme para a sua mulher. 
Os seus planos para aquela noite “tão 
bonita” acabavam por ir por água abaixo. 
Antonieta não esperava ouvir uma coisa 
daquelas. 
O silêncio que pairava no ar era 
aterrorizador para Carlos. A casa parecia 
imensa e fria perante toda aquela cena. 
Não sabia o que fazer, o que pensar. 
Por um lado o compromisso com a 
organização, por outro o amor que o 
unia aquela mulher. No entanto, sem que 
nada o fizesse esperar, e para espanto 
de Carlos, Antonieta abraçou-o. Tentou 
controlar as lágrimas, não queria dar a 
parte fraca.
Pegou na chávena de café já pouco 
quente e mais segura disse com uma voz 
que a atraiçoava:
- Tem cuidado … tenho pena de não ir 
contigo.
Carlos olhou a companheira com um 
longo olhar que lhe agradecia o gesto 
e segurou-lhe lentamente as mãos em 
silêncio. Era um daqueles momentos 
em que não são precisas palavras 
para justificar o que quer que seja. O 
sentimento é quanto basta para fazer 
valer o amor.
Com o pensamento longe dali, Antonieta 
questionou-se. Afinal é isto! – Percorreu 

O Sonho
Lutad

a
QUANDO VOLTOU EM 1969 DA GUERRA COLONIAL, CARLOS COUTINHO ESTAVA CHOCADO COM AS 
ATROCIDADES COMETIDAS PELO EXÉRCITO PORTUGUÊS. DECIDIDO A DERRUBAR O REGIME FASCISTA, 
ENTRA PARA A ACçÃO REVOLUCIONÁRIA ARMADA. A HISTóRIA DE UM HOMEM PARA QUEM A LUTA 
ARMADA ERA A ÚNICA SOLUçÃO.

O sucesso da estreia da ARA nas 
acções armadas estava dependente 

de uma sequência de actos e 
encontros de hora certa que 

envolvia mais quatro operacionais, 
e que se prolongaria pela 

madrugada até às sete da manhã.

O silêncio que pairava no ar era 
aterrorizador para Carlos. A casa 
parecia imensa e fria perante toda 

aquela cena. 
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em pensamento os últimos dias e as 
ultimas horas e percebia agora de forma 
diferente certos silêncios e ausências do 
seu Carlos. Não tinha partilhado com ela 
os seus segredos, e pensou no quão difícil 
deve ter sido andar metido naquelas 
coisas e ter de decidir tudo sozinho.
- Temos de ir ver a exposição na Sociedade 
Nacional de Belas Artes – disse Carlos, 
dando um novo rumo à conversa. Ficou 
aliviado por ver resolvido o debate 
interior que tanto o mortificara.
Com o seu lado mais sedutor, puxou 

para junto de si Antonieta e acariciou-a. 
Estava calma, mas eram só aparências. No 
fundo, uma aflição interminável tomava 
conta de si, mas foi correspondendo 
às carícias de Carlos. Antonieta não o 
queria decepcionar, hoje não, pois sabia 
bem que esta seria uma noite muito 
importante para o marido. Apagou a luz, 
com o pretexto de ser uma noite especial 
e não deixou que em nenhum momento 
Carlos percebesse no seu olhar aflito que 
as suas reacções eram artificiais.
Pouco a pouco, deixava-se envolver. Ele 
percorreu todo o seu corpo, beijando-o, 
levemente, para não quebrar o encanto 
do momento. Os dois corpos abraçaram-
se de forma intensa, cúmplice. 
Era uma noite especial, por isso Carlos 
Coutinho voltou a vestir-se e saiu, sem 
dramas, com um beijo apaixonado.

Carlos estava no local do encontro à 
hora combinada, numa rua de pouco 
movimento no Bairro da Encarnação. 
Na ARA adoptou o pseudónimo de 
Meneses, e hoje era então a sua estreia 
como combatente da luta armada.
Aparentava estar seguro e confiante. 

Pelo menos foi essa a ideia com que 
ficou Raimundo. Confiava nele porque 
quando lhe expôs o plano da operação, 
Carlos, ou melhor, Meneses, levantou 
muitas dúvidas. Ainda tinha bem 
presente a forma como se conheceram 
e as discussões acesas que tiveram. 
Mas exactamente o facto de querer 
discutir tudo muito bem até estar 
verdadeiramente convencido foi o que 
deu confiança a Raimundo.

Julho de 1970. Raimundo Narciso tocou 

à campainha do rés-do-chão direito do 
número 12 da Avenida Santos Dumond. 
À porta surge-lhe uma velhinha de 
cabelos brancos, bem arranjada.
- O senhor Carlos Coutinho está? – 
perguntou Raimundo
- Está no quarto, vou avisar! – respondeu 
a senhora.
Com um andar lento, a senhora bateu 
à porta do “senhor Carlos Coutinho” 
e, após uns minutos, mandou entrar 
Raimundo. Carlos estava na cama 
naquele estado de quem acaba de ser 
acordado antes da hora. 
- Sou o Carlos Faustino. Trago o livro 
do Camilo Castelo Branco. – disse 
Raimundo enquanto se aproximava da 
cama.
- Ah! Está bem. Pois. Espera aí. – Carlos 
começava a procurar na sua memória a 
contra-senha esquecida. – Ah! Sim, pois, 
cá está. Lembrei-me. E eu devolvo os 
Maias do Eça de Queirós.
Assim foi a apresentação, culminada 
com um aperto de mão. Carlos sentou-
se na cama e ouviu Raimundo. Este 
explicou-lhe o motivo que o trazia até 
ele. A organização conjunta com outros 

camaradas do PCP e outros antifascistas 
na criação de uma organização para 
desencadear acções armadas contra a 
guerra colonial e contra o fascismo.
- Mas afinal qual é a orientação do 
partido? Agora é pela acção armada?
Tentando explicar esta nova organização 
do partido, Raimundo tentou responder 
contra todos os argumentos que Carlos 
apresentava. 
A discussão foi acesa, mas no final, 
e apesar dos argumentos inteligente, 
Carlos conformou-se. O desejo de 

combater o fascismo era mútuo, mas as 
acções a efectuar é que não. 

A tarefa de Meneses é importante 
e arriscada. Após o encontro com 

Raimundo deverá seguir para um local 
próximo daquele em que este se iria 
encontrar com Eusébio e Policarpo, 
estacionar o seu carro fora das vistas e 
juntar-se a eles. Aí aguardarão os três que 
Raimundo lhes leve as cargas explosivas. 
A Meneses será entregue uma pistola 
de Guerra Walther 38, com a qual fará 
segurança aos outros dois camaradas até 
ao barco a remos e depois seguirá nele 
até ao objectivo: o paquete Vera Cruz.
Eram dez e vinte da noite. Raimundo 
estava agora a caminho da doca do Poço 
Bispo, ao encontro de Gabriel Pedro. A 
ele cabia-lhe o papel mais importante 
desta operação. Roubar um barco a 
remos que ele previamente escolhera na 

doca e, depois de nele entrar o Meneses 
com as bombas, o conduziria Tejo 
abaixo, até ao paquete Vera Cruz, o navio 
a sabotar, a dez quilómetros de distância.
Tudo estava a correr como planeado. 
Eusébio e Policarpo andavam por 
Moscavide à procura de mantimentos, 
Gabriel Pedro estava a roubar o barco 
a remos, e Raimundo tinha ido com 
Pedro Ferreira até Alcântara buscar as 
cargas explosivas. Já traziam o detonador 
colocado e os relógios estavam regulados 
para as cinco horas da manhã. Não havia 
perigo de explodirem acidentalmente 
porque Raimundo lhes tinha montado 
um dispositivo de segurança que só seria 
neutralizado quando fossem encostadas 
ao navio. Com as cargas explosivas no 
carro de Pedro Ferreira, seguiram para 
a doca do Poço do Bispo. Pelo caminho 
apanharam Meneses que entrou no 
carro de olhos fechados e guiado por 
Raimundo para não ver a matrícula nem 
identificar Pedro Ferreira. 

Chegaram. Com cautela Meneses passou 
as cargas a Gabriel Pedro, e a seguir 
o camaroeiro, uma cana de pesca, e 
outros apetrechos piscatórios para 
ficaram à vista da Polícia Marítima, 
uma cesta com sandes e uma garrafa 
de vinho, compradas pelo Policarpo em 
Moscavide. Por fim Meneses entrou no 
barco.
Mesmo de noite a vida não parava no rio. 
Um barco de pesca subia o Tejo perto da 
margem. Gabriel Pedro tinha de remar 
forte e rápido para vencer contra a 
corrente, dez quilómetros de rio ainda a 
subir, contra as suas forças.
Meneses foi absorvido pelo espectáculo 
que é admirar Lisboa no meio do rio. 
As luzes pontuavam irregularmente as 
colinas, cumes e vales. Adivinhava a 
Mouraria, Alfama, o Bairro Alto, a Igreja 
de São Vicente, e todo o encantamento 
da cidade. Alheio ao que o rodeava, 
Meneses viu um cargueiro de grande 
tonelagem que deslizava no silêncio 
nocturno do rio na rota do pequeno 
barco a remos. Assustado quase gritou 
para avisar o companheiro. Gabriel 
Pedro teve de remar com as forças que 
tinha e que não tinha para fugir ao barco 
que rapidamente se aproximava.

Eram quadro horas da madrugada. 
Menezes e Gabriel chegavam finalmente. 
À espera deles tinham Raimundo num 
Opel Record verde escuro. A operação foi 
realizada sem incidentes; alguns sustos 
pelo meio, mas sem consequências. 
Quando se estavam aproximar do 
paquete Vera Cruz, destino prioritário 
das bombas viram aproximar-se o barco 
patrulha da policia Marítima. Tentavam 
esconder-se, mas ainda tinham as 
bombas com eles, e o tempo continuava 
a passar. 
- Os relógios das cargas explosivas estão 
regulados para as cinco da manhã. – 
lembrou Meneses 
- Temos que nos despachar. – disse 
Gabriel Pedro.
Optaram pelo Cunene que estava 

O desejo de combater o fascismo 
era mútuo, mas as acções a 

efectuar é que não. 
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próximo e não desmerecia do Vera Cruz. 
Ali estava o Cunene, mesmo encostado 
a eles. Cá debaixo lembrava o Gigante 
Adamastor. A colocação da lata com o 
TNT não foi fácil, por ter de ficar toda 
debaixo de água. Não estava nos planos 
Meneses ir para dentro de água e fazer 
de mergulhador, até porque tinha de sair 
enxuto à cidade e sem aspecto marítimo. 
No entanto, no local, as dificuldades 
revelaram-se maiores.
Tudo correu bem e voltaram para terra. 
Meneses ainda se ofereceu para remar 
mas Gabriel Pedro apesar de muito 

cansado da viagem de milhas e milhas 
abanou, negativo, com a cabeça.
No dia a seguir ao ataque ao navio 
Cunene, os jornais noticiaram o caso, 
mas não atribuíram as acções à ARA. 
Em tempo de Censura, preocupava o 
Comando Central o facto de a notícia 

ser cortada, e se a notícia não saísse o 
impacto da acção ficaria muito reduzido.  

O Comando Central da ARA, 
constituído por Jaime Serra, Francisco 
Miguel e Raimundo Narciso, reuniu 
na noite de 27 de Outubro, examinou a 
operação e redigiu o comunicado que 
seria lido na altura da primeira acção 
armada. O PCP, nomeadamente Álvaro 
cunhal tratava a organização de forma 
muito cautelosa. A visão do partido 
relativamente à ARA ainda hoje é motivo 
de discórdia. Por um lado, Moscovo era 
contrário ao envolvimento dos partidos 
comunistas, particularmente na Europa, 
em lutas armadas. Poderia pôr em 
perigo o táctico entendimento das duas 

superpotências sobre as suas esferas de 
influência estabelecidas na conferência 
de Yalta, quando estava à vista a vitória 
na Segunda Guerra Mundial. 
Por outro lado, em 1961 com o início da 
Guerra Colonial e o endurecimento da 
ditadura, cresceu no PCP a corrente de 
opinião favorável à luta armada.

Os dias passaram … Muitos militantes 
foram presos, outros fugiram para o 
estrangeiro ou tiveram de ser postos de 
lado pelo receio de terem sido detectados 
pela PIDE. Os portugueses sofriam com 

a censura! E a impossibilidade de se 
dizer o que se pensa, de se defender os 
ofendidos e espezinhados.
Ouvia-se a BBC de Londres às 
escondidas, baixinho, para o rugido das 
ondas curtas nos rádios de então não 
denunciá-los aos vizinhos.
Uma das características da ARA, e rara 
neste tipo de organizações noutros 
países, é o facto de ter a preocupação de 
não causar danos pessoais com as suas 
acções. 
De facto, apenas na acção contra a Escola 
Técnica da PIDE, a 20 de Novembro de 
1970,houve uma morte, a de um jovem 
transeunte vitimado acidentalmente 
pela explosão, durante a madrugada, da 
bomba colocada à porta da escola. 
Este foi o único caso, até porque todas 
as acções da ARA eram estudadas, 
planeadas e executadas de forma a 
garantir a segurança dos operacionais 
e dos populares. Às vezes aceitava-se 
diminuir a eficácia da operação mas com 
a garantia de que não houvesse vítimas 
humanas.

Depois da acção do Cunene, Carlos 
Coutinho é considerado um veterano. 
Foi enfermeiro, com a especialidade 
de neuro-psiquiatria, durante a Guerra 
Colonial em Moçambique, de onde 
regressou em Março de 1969. Assistiu 

impotente a crimes horríveis cometidos 
pelo exército colonial. 
Quando chegou vinha com o espírito 
de mudar e de lutar contra aquelas 
atrocidades que tinha visto. Daí ter 
decidido apoiar a luta armada contra 
o fascismo, que apoiava a guerra. Na 
altura, o Partido Comunista para 
Carlos Coutinho era algo de misterioso. 
Tal como a maioria dos portugueses 
na década de 60, ele era vítima da 
propaganda do regime, e o PCP era 
algo que o regime não conseguia 
destruir. Portanto os militantes eram 

considerados heróis, santos, génios, 
pessoas invisíveis que andavam no meio 
da população. Para Carlos o partido 
e os seus militantes distinguiam-se 
dos outros por terem uma consciência 
política mais avançada e uma coragem 
pessoal mais profunda, que os levava a 
correr os riscos necessários para fazer a 
mudança.

Em cada acção desenvolvida pela ARA, 
e nas quais Carlos Coutinho participou, 
agia pela necessidade, sabendo que 
tinha de agir bem. Nas operações era 
um homem de uma frieza absoluta, 
não sentia medo, não sentia emoção, 
funcionando com um rigor absoluto. 
Quando terminava a operação e chegava 
a casa, ao seu repouso e sossego, e em 
segurança, todos os sentimentos se 
transformavam. As emoções vinham, e 
Carlos sentia a emoção, a adrenalina, o 
medo, a respiração diferente.
Entre 1973 e 1974 a PIDE, com base em 
denúncias, inicia uma longa perseguição 
á ARA e aos seus operacionais. Seis 
dos mais importantes e experientes 
operacionais foram presos, entre eles, 
Manuel Policarpo, Carlos Coutinho 
e António João Eusébio. Por razões 
políticas, associadas ao desenvolvimento 
da acção política de “massas”, ao 
isolamento do regime e ao alargamento 

da frente antifascista a novos sectores, 
mas também por causa da repressão, 
a ARA, e na altura a direcção do PCP, 
decide e anuncia em Maio de 1973 uma 
“pausa temporária de certas acções”.
Desta maneira, revelou-se mesmo o fim 
acções armadas da ARA, já que em 1974, 
com o 25 de Abril, o regime fascista de 
Salazar chega ao fim.

 
22 de Fevereiro de 1973.Oito horas da 
manhã. Estava um dia gélido e Ana, a 
filha mais nova de Carlos tinha passado 
a noite com uma amigdalite e febres 
altas e Antonieta decidiu levá-la ao 
médico. Enquanto estavam a sair de 
casa, depararam-se com um grande 
dispositivo militar. “Que disparate é 
este?” pensou Carlos enquanto segurava 
a filha ao colo. Tinham cortado a rua 
com carros, os homens que o esperavam 
estavam altamente armados. Cercaram-
no de imediato e colocaram-no num 
carro Carmen Ghia. Um Volkswagen de 
2 lugares, com local nas traseiras para pôr 
algum material, e onde uma mal cabia 
uma pessoa. Mas foi aí nesse espaço que 
meteram Carlos. Antonieta e a pequena 
Ana foram noutro carro à parte. 
Durante todo o dia foram interrogados, 
foram gravados os depoimentos, o choro 
da bebé, os protestos da mulher. Carlos 
estava a ser submetido à tortura do sono, 
e em determinada altura, a altas horas da 
madrugada, ligaram o rádio com os sons 
captados. A ideia era fazer Carlos pensar 
que a mulher e a filha estavam também a 
ser torturadas. Mas ele sabia que isso não 
era verdade, e que esta era mais um dos 
truques da PIDE para o fazer confessar. 
Ao mesmo tempo um funcionário da 
PIDE deixava cair ao pé de Carlos roupas 
ensanguentadas, muito parecidas às que 
a pequena Ana usava naquela noite. 
Mas nada o fazia abalar. Sabia que isto 
poderia acontecer, estava preparado.
 Por volta das onze da noite, libertaram 
Antonieta e a filha, por verem que não 
havia condições de as reterem ali por 
muito mais tempo. Só a essa hora é que 
deixaram que a criança fosse vista por 
um médico.

25 de Abril de 74 …14 meses passaram 
e Carlos continuava preso em Caxias. 
Nesse dia tinha acordado ansioso, era 
o dia da leitura da sua sentença. Na 
sua cabeça relembrava os tempos ali 
passados.

Todos os dias um dos seus companheiros 
de cela levantava-se às sete da manhã. 
Fosse que dia fosse, houvesse o que 
houvesse, a sua rotina começava às sete 
da manhã, correndo até ao fundo da 
cela, empoleirava-se nas grades como os 
macacos e gritava “Viva a república!”. Na 
frente das grades circulava um guarda da 
GNR. Era para ele que o preso gritava, na 
esperança de o incomodar. No entanto, 
naquela manhã, correu para as grades e 

Muitos militantes foram presos, 
outros fugiram para o estrangeiro 

ou tiveram de ser postos de 
lado pelo receio de terem sido 

detectados pela PIDE.
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Ainda estou curando minhas 
impressões  de Portugal, tal qual 

o queijo curado da Serra da Estrela 
precisa do seu tempo para ficar perfeito, 
e delicioso( e gorduroso). As impressões 
demoram seu tempo a fermentar até 
ultrapassarem a fase do esteriótipo e 
finalmente apresentarem-se inteiras, tal 
qual os vinhos precisam de um tempo a 
fermentar nos barris, sigo fermentando 
minhas impressões de Portugal na 
cabeça. Assim, peço desculpas se as 
impressões que daqui retiro estiverem 
ainda em fase de fermentação. 

Os velhos do Jardim da Parada na 
Infantaria XVI fazem barulho quando 
estão a jogar dominó. Dezenas deles 
despendem lá as tardes, por hábito, por 
diversão, por não terem coisa melhor 
a fazer na vida de reformado. Às vezes 
a brincadeira transforma-se numa 
acalorada discussão. Quando cheguei 

a Lisboa tudo era piada, até mesmo a 
discussão dos velhos que jogam dominó 
no Jardim da Parada. Nas minhas 
memórias das praças no Brasil, é forte 
a lembrança das putas velhas e tristes, 
mal vestidas e mal amadas que ficavam 
na praça do Diário de Notícias no Recife 
a derreter sob o sol do meio-dia e  a 
espera de clientes. No Jardim da Parada 
também vejo crianças a brincar com os 
papás e as mamãs e dói-me o coração ao 
lembrar das crianças brasileiras sujas de 
tão abandonadas, com os olhos vidrados 
de tanto cheirar cola de sapateiro, a 
despender os dias nas praças, onde a 
brincadeira é assaltar e amedontrar  os 
transeuntes.

Lisboa expõe-se nos varais estendidos 
do lado externo dos prédios antigos, 
alguns deles estendidos ao alcance das 
mãos dos transeuntes. Cuecas, lençóis, 
calções e imagens de Santo Antônio 

expõem as crenças, a intimidade, a 
simplicidade do povo português.  No 
Brasil, prédios elegantes são proibidos 
de estender qualquer coisa que seja, por 
entenderem que estraga a fachada. Aqui, 
além de costume, é bonito, é charmoso. 
No Brasil, se ouso estender  roupa no 
quintal, ao alcance de um transeunte, é 
certo que, na manhã seguinte, as minhas 
peças de roupas já não estarão lá.

No entanto, nem tudo está nos varais. 
Não esperar encontrar preconceito 
contra brasileiros e nem racismo contra 
os negros num povo com o incrível 
histórico de ter colônias em terras tão 
distintas quanto África, China e Índia. 
Ao contrário, imaginei que encontraria 
evoluídas formas de multiculturalismo. 
Preconceito dos portugueses mostra-
me a sua face cada vez que verifico as 
suas caras de susto quando ficam a saber 
que sou casada com um brasileiro e 

não sou, portanto, mais uma brasileira 
remanescente das casas de alternes 
de Bragança a roubar os maridos das 
portuguesas. O racismo expõe-se cada 
vez que proferem pejorativamente “isso é 
coisa de pretos” . Longe de estarem num 
varal, os maus hábitos portugueses estão 
bem escondidas numa cataplana. E  dói-
me cada vez que a cataplana abre a tampa 
para servir uma iguaria portuguesa. 

Texto: Manuella de Almeida Lopes

Os varais 
e a cataplana

o grito ficou suspenso…
- Viva a …
Aquilo que via deixou-o espantado, sem 
palavras. Lentamente virou a cabeça para 
trás, e falou para os companheiros:
- Eh malta, a GNR está toda de 
camuflado!
Carlos percebeu que não era a GNR, mas 
sim os fuzileiros.
Entretanto abriram as celas e reuniram-
se todos os reclusos em plenário a decidir 
se saíam todos ou nenhum. A PIDE 
estava nesta altura preocupada com 
esta situação crítica, e encarou mesmo 
a hipótese de os transformar em reféns. 
Milhares de pessoas foram se juntando 
ao pé da cadeia de Caxias, faziam um 
cerco humano, e as pessoas gritavam 
no sentido de libertar os presos. A 
resistência de Spínola não abrandava, 
até que as forças armadas fizeram um 
ultimato. Ou ele abria as portas da 
cadeia e deixava os presos saírem, ou eles 
próprios os iam libertar. 
Ao fim do dia, os fuzileiros decidiram 
invadir a prisão. Carlos e os 
companheiros saíram aos ombros dos 

que ali estavam. A emoção era imensa, 
tanta gente lutando pela liberdade deles 
e pela liberdade de todos os portugueses.

Ao poucos a democracia ia-se 
introduzindo no dia-a-dia das pessoas. 
Carlos estava agora a trabalhar n’ O 
Século, ser jornalista sempre tinha sido 
o seu sonho. Desempenhava funções na 
secção de Politica Nacional. 
Continua a fazer parte do PCP, sabendo 
que tem uma profissão em que as 
militâncias estão de fora. A isenção faz 
parte do seu trabalho, é uma regra de 
conduta, mas dentro da sua cabeça não 
se sente isento do seu partido e das suas 
lutas, No entanto, sabe que enquanto 
profissional deve preservar os valores de 
rigor e isenção efectiva no seu trabalho 
jornalístico.
1990. Carlos e Antonieta mudaram-se 
há pouco tempo para os subúrbios de 
Lisboa, vivem agora em Vila Franca de 
Xira. As suas ligações ao PCP já não 
são as mesmas. O partido mudou, e 
com ele também as ideologias de Carlos 
mudaram. Vive agora de forma mais 

pacata, sem o stresse da vida jornalística, 
nem a ansiedade de operacional da ARA. 
Mais um dia na Câmara. A vida de 
vereador não é só chegar às reuniões e 
discordar com tudo. É perceber, analisar, 
estudar e depois, intervir. Carlos chegou 
a casa cansado. Ana ainda não tinha 
vindo da universidade. Antonieta estava 
na cozinha a preparar o jantar. 
- Cheguei … Onde estão as mulheres 
desta casa?
- Só estou cá eu, como sempre a esta hora 
… respondeu Antonieta
Carlos entrou na cozinha, beijou a 
mulher e notou que esta lhe queria dizer 
algo.
- Que tens? Passa-se alguma coisa? – 
Perguntou
- Nada de mais … Vamos ser pais outra 
vez!
Carlos ficou sem palavras, olhou para a 
mulher e puxou-a para junto de si num 
eterno abraço.

Texto: Sandra Durães
Fotografia: Reuters
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Uma Coluna com 
História

por Maria Inácia Rezola

Abril, 35 
anos depois

Manifestação 
do dia do não- 
-trabalhador

As efemérides históricas não cos-
tumam ser celebradas com grande 

entusiasmo em Portugal. Da longín-
qua restauração da independência a 1 
de Dezembro de 1640 à implantação da 
República a 5 de Outubro de 1910, as da-
tas históricas acabam por ser pouco mais 
que um dia feriado. A excepção a esta 
regra talvez seja ainda o 25 de Abril, que 
continua a ser uma referência no “mapa” 
nacional de comemorações.
Desde logo pela importância que, feliz-
mente, ainda é conferida às cerimónias 
oficias desse dia. Como marco incon-
tornável da história portuguesa, o 25 de 
Abril é recordado e assinalado, em sessão 
solene, na Assembleia da República mas 
também nas ruas, em iniciativas mais 
próximas do espírito da época. Indepen-
dentemente da sua expressão numérica, 
no desfile da Avenida da Liberdade é 
possível encontrar pessoas de todas as 
gerações e reivindicações de todas as 
épocas.
Depois, pela polémica: mais de uma vez 
as celebrações foram rodeadas de fortes 
discussões sobre ou a pretexto dos acon-
tecimentos de 1974/5. Dois exemplos: a 
controvérsia em torno do slogan «Abril 
é Evolução» das celebrações do trigési-
mo aniversário da Revolução ou, mais 
recentemente, o caso da promoção de 
Jaime Neves a Major General. Apesar de 
pontuais, estas polémicas acabam por 
conferir algum dinamismo às celebra-
ções do 25 de Abril, afastando a tentação 
de assinalar a data de uma forma passa-
dista e retórica.
É difícil fazer história de um período tão 
recente. Para tal contribuem uma série de 
factores, de diferente ordem e importân-
cia. Tome-se como exemplo o facto de as 

fontes disponíveis serem bastante parci-
ais ou de os protagonistas dos principais 
acontecimentos da Revolução estarem 
vivos, confrontando-se frequentemente 
com a dificuldade em saber qual dos 
estatutos assumir – o de analista ou de 
protagonista. Além do mais, muitas das 
questões que dividiram os portugueses 
em 1974-1975 subsistem. Temas como a 
descolonização portuguesa, as naciona-
lizações ou a reforma agrária provavel-
mente nunca serão consensuais. Neste 
contexto, com que perspectiva ficarão as 
gerações mais jovens da revolução e, so-
bretudo, do seu resultado? 
Existe já um distanciamento que possi-
bilita uma avaliação relativamente isenta 
acerca da iniciativa dos Capitães de Abril 
quer no que diz respeito ao derrube da 
ditadura quer na criação das condições 
para a instauração da democracia. É pos-
sível afirmar que, apesar dos avanços e re-
cuos, sucessos e insucessos, os três D’s do 
Programa do MFA se concretizaram – o 
25 de Abril permitiu a chegada do Portu-
gal moderno, mais justo e mais próximo 
dos países desenvolvidos da Europa do 
Norte, onde, independentemente da sua 
qualidade, a Democracia é um dado ad-
quirido. Subsiste, no entanto, o problema 
de base que, ainda hoje, impede o desen-
volvimento de reflexões mais profundas 
sobre este período: é que passados 35 
anos, o 25 de Abril continuar a não ser 
reconhecido por muitos como um tema 
histórico, como o são a I Republica ou a 
Revolução Liberal.
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Os movimentos do passado quiseram 
marcar esta jornada com uma 

celebração ao dia do trabalhador. O 
feriado de um de Maio é, pois, dedicado 
ao trabalhador. Parece que não é apenas 
em Portugal. Celebra-se em vários 
países da Europa. A igreja católica para 
não perder o pé celebra nesse dia a 
evocação de são José Operário – um 
cheiro a esquerda ou contra ela. Todos 
os anos há numerosas manifestações 
de trabalhadores a reivindicarem 
direitos em todas as cidades do país. 
Porém, este ano é caso para perguntar: 
que trabalhadores? Pelas notícias 
que nos chegam parece que já não há 
trabalhadores por aí. Desempregados? 
Quatro milhões em Espanha e Reino 
Unido, três milhões e meio na Alemanha. 
Em Portugal? Ascende o meio milhão… 
Os governo vai contrariando os 
números. Escamoteando a realidade. 
Relativizando as dificuldades absolutas 
das famílias. Números, são números! 
Penas que não se vêem não se sentem. 
O que é meio milhão? O que significa 
isso no imaginário de cada um dos 
portugueses? Não será melhor organizar 
pela primeira vez uma saborosa 
manifestação de desempregados ou seja 
de não trabalhadores? 
É já uma contradição que o dia do 
trabalhador seja passado sem trabalhar. 
Seria como se pedíssemos às mulheres 
que o deixassem de ser no dia da mulher, 
ou que os pais deixassem de o ser no seu 
dia. Tolera-se que se faça feriado no dia 

do trabalhador, mas numa situação em 
que não há trabalho este é um dia entre 
muitos dias do trabalhador. Para muitos 
desempregados: é mais um dia. 
Todos os dias se fazem manifestações 
às portas das fábricas. Mulheres, 
desesperadas, a gritar com os jornalistas 
– como se fossem os donos do país – 
reivindicam os seus direitos. Os homens 
fumam uns cigarros, bebem umas 
cervejas para esquerem que no final do 
mês não haverá dinheiro para pagar o 
apartamento. Talvez haja uma ponte para 
abrigar a família!
No início o dia reivindicava as condições 
de trabalho para os operários. Dignificar 
o trabalho. Dignificar a actividade laboral 
para excluir a escravidão. Mas logo se 
volta contra nós. Hoje escravos – não 
do trabalho – mas do desemprego. Uns 
vivem à custa dos subsídios, enquanto 
há dinheiro. Outros vivem como podem. 
Estar escravo do emprego é mau, mas 
escravos do desemprego é pior ainda. 

Texto: Edgar Clara
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Acabou o Carnaval e desvaneceu-se 
este Rio de Janeiro aperaltado para 

os turistas. Esvaziou-se a praia do posto 
9 de Ipanema, aquietou-se a euforia nas 
ruas e acalmou o trabalho para tanta gen-
te que viveu, durante estes tempos, uma 
época de abundância e agitação no seu 
auge.
Passeio agora pela zona sul, passam por 
mim os cariocas do “calçadão” e sinto o 
espírito verdadeiro. Lembro-me de ver-
sos de uma canção que diz: “Eu moro 
num país tropical abençoado por Deus 
e bonito por natureza. Que beleza!”. E 
confirmo que sim, que é mesmo lindo. 
Esqueço-me das histórias de assaltos e 
de violência que são a imagem do Rio na 
cabeça dos europeus e que tanto me in-
vadiram os pensamentos antes de para cá 
vir. Mas o Brasil dos estrangeiros é outro. 
Mesmo assim, faço um esforço para sen-
tir a realidade.
Foi nesse espírito que me arrisquei na fa-
vela da Rocinha, no mesmo dia em que 
subi ao Pão de Açucar. Na minha condi-
ção de estrangeira, não podia deixar os 
locais da praxe de lado, mas lá fui então 
subir o morro e conhecer a maior fave-
la da América Latina. Gigante. Sou uma 
formiga no meio das ruelas improvisa-
das para as cerca de 56 mil pessoas que 
lá vivem. Impressionante. Logo à entrada 
uma série de moto-táxis apresentam-se 
em fileiras à disposição de quem não te-
nha forças para subir o morro íngreme. 
Depois, o gang, dono da favela, a brincar 
com as pistolas entre os dedos e a passá-
las de mão em mão. Neste momento, po-
nho de lado o Leblon, Ipanema, Copaca-
bana, a música do Tom Jobim que pinta o 
Rio a partir da vista da janela de onde se 
vê o Corcovado. Começo mais a recordar 
os filmes “Cidade de Deus” e “ Tropa de 
Elite”, sobre a vida nas favelas do Rio de 
Janeiro. Felizmente, tenho uma guia que, 
com o maior dos orgulhos, apresenta o 
sítio onde vive e atenua o choque com o 
meu mundo e que quase me faz esquecer 
do cheiro nauseabundo do esgoto a céu 
aberto.
“It´s nice to live in here”. Foi assim que 
a guia começou o discurso de orgulho. 
Falou dos preços das “casas”, da solidarie-
dade entre os vizinhos, das instituições 
de solidariedade, das escolas e do preço 

das consultas do médico e, não fosse a in-
sistência de outro turista para saber mais, 
eu teria apenas conhecido o lado bom da 
vida dos “favelados”. O turista quis saber 
porque é que o polícia estava a dormir ao 
lado do gang que brincava com as pisto-
las. E aí, vieram as histórias de horror que 
saciaram a sede de sangue de todos nós: 
as dos polícias corruptos, as dos gangs 
que fazem justiça pelas próprias mãos, 
as das formas macabras de manter a or-
dem, as do tráfico de droga, as de mortes 
de inocentes. Ok, não valia a pena pensar 
muito nisso enquanto ali estava dentro, 
mas logo a seguir chamam-me a atenção 
vozes de crianças a pedirem para lhes ti-
rar fotografias. Não podia deixar de lhes 
satisfazer esse desejo. 
Foi com o mesmo espírito de aventura 
que alucinei e fui conhecer o baile funk. 
Não o da Rocinha, claro, mas o do Cas-
telo das Pedras, na favela do Rio das Pe-
dras. É o “Welcome to the jungle”, literal-
mente. Não deve haver no mundo inteiro 
algo parecido. Um misto de dança com 
acto sexual acompanha o ritmo e as le-
tras das canções. Mulheres com homens, 
mulheres com mulheres, homens com 
homens. Esqueçam o pudor, a vergonha, 
as regras. É a liberdade total. Vou até 
ao balcão pedir uma bebida. Olho para 
o lado e vejo um rosto muito pintado a 
pingar de suor. Desço o olhar para ter no-
ção geral da figura e é um travesti de top, 
saia extremamente curta e saltos altíssi-
mos. Olho mais atentamente em redor 
e, outras mulheres, não são mais do que 
homens. Acendem-se as luzes do palco 
e começa um concurso apresentado por 
um homem assumidamente homossexu-
al. Os seguranças começam a puxar pelos 
braços as mulheres e os homens eufóri-
cos que querem mostrar os dotes de dan-
ça. E, em cima do palco, fazem o mesmo 
que faziam cá em baixo, onde eu estou 
estática, sem reacção. Ao mando das le-
tras das músicas que dizem para “sentar, 
rebolar, descer até ao chão”, entre outras 
acções que talvez não seja próprio enu-
merar, cada participante mostrou tudo o 
que tinha. O apresentador grita: “Temos 
mais um gringo!” e avança um rapaz 
branco e loiro. Os gringos são os estran-
geiros. Ao lado deles os brasileiros são 
uns meninos. Australianos e americanos, 

principalmente, mostraram que também 
sabem “funkar”. Na verdade, não é difícil. 
É só improvisar e pôr tabus e vergonhas 
de lado.
Dou por mim a pensar nas diferenças 
culturais que nos fazem pensar de for-
mas tão diferentes. Que nos fazem olhar 
de lado para certas atitudes ou que nos 
fazem passar ao lado de outras. Penso 
na dificuldade que é ser-se imparcial e 
deixar para trás tudo o que aprendemos 
antes, cada um de nós, no convívio com 
os seus semelhantes territoriais. Como é 
difícil interpretar o verso de uma outra 
música: “Open up your heart and see like 
me”. Tudo seria mais fácil se eu pudesse 
arrancar os olhos de um brasileiro e co-
locá-los na minha cara, mas só me resta 
abrir os horizontes e aceitar todas estas 
novidades boas e más com que me depa-
ro todos os dias. Contudo, estou aliviada 
por só ter de escrever esta crónica e não 
outro qualquer trabalho jornalístico em 
que me pedissem para ser imparcial. 

Texto: Carlota Kreye

O teu Brasil não é o meu
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O 8ª é sensacionalista?
É uma da tarde e a redacção do 8ª Colina entra na zona vermelha do stress. O 
prazo de entrega dos materiais na gráfica termina dentro de uma hora e ainda falta 
encher quatro páginas, fazer a revisão final de todos os textos, escrever três crónicas, 
encontrar fotografias para ilustrar uma reportagem e, mais grave que tudo, desenhar 
a primeira página.
Não há consenso sobre o que deve lá estar. Um dos trabalhos de investigação? Um 
tema mais lúdico? Uma manchete política? Talvez optemos pela última. A entrevista 
a Santana Lopes está carregada de actualidade, e o 8ª Colina é muito cioso dos seus 
pergaminhos. Quer mostrar que, antes de tudo, o que se faz aqui é jornalismo. 
Mas, falando em jornalismo, não há dúvida de que a reportagem sobre a ARA é um 
dos trabalhos mais fortes desta edição. Porque não puxá-lo à primeira página? Bom, 
não é muito actual. Pode dar um ar saudosista ao jornal, ou mesmo levar a pensar que 
advogamos a violência como método de luta política.
O trabalho sobre o Sud Expresso e o TGV é actual, mas talvez excessivamente “hard 
news”. Queremos algo mais provocador. Há a história dos estudantes de Erasmus... 
demasiado “soft”. A entrevista a Ana Leal não podia ser mais incisiva. Mas colocá-la 
em manchete significaria tomar uma posição no contencioso Sócrates/TVI sobre o 
caso Freeport. Voltamos ao Santana Lopes. O 8ª é um jornal sobre Lisboa, as eleições 
autárquicas realizam-se este ano e Santana é a grande novidade. Santana, pois, à 
primeira página.
Mas, de todas as suas citações, qual escolher? A de que Lisboa deve ser uma cidade-
modelo em termos ambientais? Ou a ironia de afirmar que ele próprio pensou em 
subscrever a petição para se formar uma união da esquerda contra si, nas eleições?
A primeira é mais informativa, dizem uns. A segunda é sensacionalista, observa o 
director. Mas muito mais apelativa. Somos um jornal de referência, lembram outros. E 
faz-se a página, com um candidato sisudo e a manchete sobre Lisboa e o Ambiente. E 
fica de lado a outra fotografia, em que Santana deixa escapar o ar malandro. É verdade 
que esta imagem e a manchete irónica sobre a esquerda combinariam na perfeição. Só 
é pena o sensacionalismo. E no entanto talvez dissesse mais sobre a personalidade de 
Santana Lopes... Talvez até sobre as contradições da esquerda. E sobre a luta política 
que se avizinha. E, sim, chamaria mais a atenção para a entrevista, critério que não 
se pode desprezar, com a crise da imprensa... Mas não! O 8ª Colina não é um jornal 
sensacionalista!

Paulo Moura
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Entrando no estúdio onde decorre 
a aula, após subir dois lances de 

escadas, ouve-se uma voz: “1, 2, 3, e 
agora cai... Com as costas no chão, 
Rodrigo! Outra vez”. Com pelo menos 
dez alunos na sala, o professor começa 
a ensaiar passos e os seus aprendizes 
começam a soltar os movimentos. A aula 
para pessoas com necessidades especiais, 
que apenas decorre uma vez por semana, 
tinha começado.
Esta é apenas uma das aulas que 
podemos encontrar na Academia de 
Dança Quorum. Criada pela companhia 
de dança Quorum Ballet, a academia 
situa-se bem no centro da cidade 
da Amadora, no espaço cultural de 
excelência do concelho: os Recreios da  

Amadora. Os estilos aqui ensinados são 
diversos: dança contemporânea, dança 
do ventre, hip-hop, ballet, sapateado, 
entre outros. Quase todos eles têm mais 
do que uma aula por semana, dando aos 
alunos várias possibilidades de escolha. 
Professor e director artístico, Daniel 
Cardoso refere que o espaço está aberto 
doze horas por dia, tendo já cerca de 90 
alunos. Todas as coreografias aprendidas 
serão apresentadas em Junho, numa 
mostra que reunirá todos os alunos 
da academia. As inscrições continuam 
abertas para todos os estilos, não 
havendo qualquer limitação, até porque 
“a academia de dança acolhe pessoas dos 
4 aos 75 anos”, como diz Daniel  Cardoso. 

TEXTO E FOTOGRAFIA  Helena Durães

DANÇARa
na

Cidade

No número 22 da Rua da Assunção, 
na baixa lisboeta, está situada uma 

loja com um conceito original. De nome 
“A Outra Face da Lua”, esta loja alia o 
papel de parede a roupas e acessórios 
vintage, entre outras coisas – como 
brinquedos de lata e roupa reciclada. 
Tem ainda no seu interior um café que 
nos oferece uma enorme variedade 
de chás psicoactivos, como também 
serve refeições rápidas – sanduíches e 
saladas. Quando a temperatura começa 
a aquecer, existe uma pequena esplanada 
no seu exterior onde podemos desfrutar 
do sol.
Com as tendências a regressar ao 
passado esta loja tem estado cada vez 
mais em voga com o seu estilo de roupa 
característico. Podemos encontrar roupa 
produzida nos “loucos” anos 20 até aos 
anos 80. 
Várias vezes por ano são feitos os 
chamados “Stock Sale”, uma versão 

particular de saldos em que fica tudo a 
5 euros. Uma boa forma de fazer escoar 
alguns produtos e uma boa oportunidade 
de adquirir uma peça única vintage a 
baixo custo.
A loja possui ainda um ateliê de costura, 
onde são feitos arranjos, reparações e 
transformações de roupa.

TEXTO E FOTOGRAFIA Ana Marta Fonseca

Regresso ao
PASSADO

[uma loja]
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[uma academia de dança]



8ªCOLINA AGENDA

Encontramo-nos a bordo do veleiro 
“Príncipe Real” e, enquanto 

vislumbramos a ilustre Torre de Belém, 
ouvimos um belo poema de, porventura, 
Luís de Camões. Mais adiante, avistamos 
o grandioso Oceano Atlântico e é a vez 
de ser recitada uma obra-prima de, 
quiçá, Fernando Pessoa.
É o rio Tejo que se estende adiante no 
passeio que conquistou o nome de Barco 
Poético. Esta é uma iniciativa do Museu 
da Poesia que pretende cultivar o gosto 
pelos autores portugueses, sobretudo no 
campo da poesia. 
A actividade é inédita em Portugal e 
vai realizar-se semanalmente até fim de 
Maio de 2009, todas as quintas-feiras, 
das 11h00 às 14h00. É uma hora repleta 
de conversas e poemas ao sabor do rio e 
da capital, contando com a colaboração 
de Nuno Miguel Henriques, que recitará 
dezenas de autores: Júlio Diniz, Luís 
de Camões, Guerra Junqueiro, João 
de Deus, Barbosa du Bocage, Florbela 
Espanca e Fernando Pessoa são alguns 
dos que fazem parte desta viagem.
Parte-se da Doca do Espanhol em 
Alcântara e, durante todo o percurso, 
avistamos os mais importantes marcos 

de Lisboa, desde o Cais das colunas 
até ao Padrão dos Descobrimentos, 
passando pelo Mosteiro dos Jerónimos e 
tantos outros.
Trata-se de uma iniciativa tanto para 
quem é amante de poesia portuguesa 
como para quem pretende apenas 
conhecê-la um pouco melhor.

TEXTO Kimi Maganlal

FOTOGRAFIA Reuters

Navegar pela POESIA
[um passeio poético]

Onde é que eu devo ler determinado 
livro? Foi este o ponto de partida 

para a criação de um site na internet que 
indica os livros ideais para levar em via-
gem.
O “Ler por aí” apresenta todos os 
meses uma sugestão de leitura num 
lugar, acompanhada de textos sobre 
o livro escolhido. As sugestões 
são alternadamente portuguesas 
e estrangeiras e, na maioria, obras 
com reconhecido valor. “Não estou 
muito orientada para aquela literatura 
massificante, por isso é que eu digo que 
não atraio massas. Secalhar se pusesse 
Dan Brown era capaz de ter mais 

sucesso”, esclarece Margarida Branco, 
autora do site. Apesar disso, considera 
que o seu projecto tem sido acarinhado 
por muitas pessoas. 
O site é ainda composto por uma página 
de pesquisa com uma vasta lista de lo-
cais e respectivos livros associados. En-
tre outras indicações, o “Ler por aí” faz  
referência às actividades que já foram 
ou ainda vão ser realizadas no âmbito 
do site. Os eventos que têm sido orga-
nizados são sobretudo encontros com 
escritores e leituras nos locais onde as 
histórias dos livros se desenrolam.
Para Margarida, que sempre teve por 
hábito levar nas viagens livros que es-

tivessem relacionadas com o sítio para 
onde ía,  “ler um livro que se passa no 
lugar onde estamos permite uma outra 
leitura desse mesmo lugar. Quando via-
jamos, gostamos de conhecer os monu-
mentos, os locais de interesse, a história, 
as paisagens, mas também as pessoas 
que ali habitam ou habitaram. É uma 
forma de conhecer algumas dessas vi-
das, reais ou ficcionadas.”
Como sugestões o site apresenta, no dia 
22 de Maio, um passeio pela Baixa Pom-
balina com O Maçon de Viena, de José 
Braga Gonçalves ou um fim-de-semana 
(6 e 7 de Junho) no Douro com a obra 
Vale Abraão, de Agustina Bessa-Luís, 

entre muitas outras. No futuro, Mar-
garida pretende desenvolver mais ac-
tividades com crianças, como “pegar no 
plano nacional de leitura, por exemplo, 
e ver que livros se adequariam a activi-
dades deste género e contactar as esco-
las”. Para já, mantêm-se as actividades 
que já provaram agradar aos leitores. As 
incrições para participar e outras infor-
mações estão presentes no site (www.
lerporai.com).

TEXTO Pedro Gomes
FOTOGRAFIA Gonçalo Rodrigues

[um  site]

Ler por aí...

27MAIO 2009

no sítio CERTO
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Neste lugar há mesas de madeira 
onde se pode estudar, ler ou comer. 
Há poltronas onde, tal como em casa, 
podemos estar confortavelmente ora a 
escrever, ora a fazer rabiscos. Aqui há 
espaço para todos, até para quem traz 
como companhia, por exemplo, um cão 
quase do seu tamanho.
A paredes meias com a Sé, quase que 
escondido, está um café cujo nome 
nasceu devido à quantidade de vezes 
que as duas austríacas donas deste lugar 
ouviam dizê-lo – quase “quatrocentas 
vezes por dia”, diz Catherine Bauer, uma 
das sócias. A palavra é “pois” e daí ficou 
o nome: “pois,café”.
 O conceito é diferente de todos os 
outros vistos em Portugal – este é um 
lugar onde se lê, conversa, escreve e 
desenha ao sabor das receitas que são 
dos avós e dos bisavós de cada pessoa 
que por ali passa.
Aqui onde nada é igual a nada, desde 

a decoração à ementa, todas as ideias 
surgiram através das inúmeras viagens 
que as duas amigas fizeram e cada 
bocadinho deste espaço remete para um 
canto diferente do mundo.
Os livros que envolvem este grande 
espaço estão disponíveis para troca: para 
levar um para casa basta deixar outro no 
seu lugar. E muitos são os que aderem 
levando um ou outro e deixando livros  
que trazem sempre, ou quase sempre, 
um bilhetinho no seu interior escrito 
pelos antigos donos.
Os clientes são os mais distintos, desde 
os que vêm para os grandes almoços 
em família – e principalmente para o 
brunch de domingo –, aos que fazem 
deste lugar uma casa emprestada e nele 
passam tardes a aquecer as mãos em 
chávenas de café quente enquanto a 
música sempre  suave se vai mantendo 
presente.
À entrada há ainda uma grande placard 

com as mais diversas mensagens: 
quartos, workshops, empregos ou 
apartamentos, que chamam muitos 
dos que andam à procura destes 
anúncios. Clientes é coisa que não falta 
ao “pois,café” e Catherine diz mesmo: 
“nunca fizemos publicidade  mas 
também nunca tivemos alturas em que 
estivemos sentadas à espera de clientes, 
havia sempre gente”. E hoje é vê-los ao 
fim-de-semana à espera de terem lugar 
onde se sentar.
As grandes e altas paredes, além de 
contarem com os imensos livros que a 
elas se encostam, estão também cobertas 
por quadros que mudam todos os 
meses. Com o objectivo de terem algo 
sempre diferente, Catherine e Barbara 
estão abertas às ideias de novos e velhos 
artistas  que não tenham galeria própria 
e que gostassem de ver a sua obra 
exposta. Sendo este um lugar visitado 
por todas as gerações, a única regra que 

as obras devem respeitar é a de serem 
adequadas a qualquer pessoa e qualquer 
idade, dos 8 aos 80.
Os que aqui vêm querem algo diferente, 
um refúgio. As mesas largas, as 
poltronas e os sofás incitam à conversa, 
as mesinhas apoiam os livros, os 
capuccinos e as tostas, as cores aquecem 
e a música envolve-nos. Mais do que um 
lugar para se ir, é um lugar para se ficar 
e ir ficando.

TEXTO E FOTOGRAFIA Rita Areias

[um café]

Um refúgio
em Lisboa
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Ana Leal nasceu a 9 de Outubro 
de 1968, em Viseu. Começou a 

sua carreira na rádio mas é um rosto 
conhecido da televisão. Com o curso 
superior de História da Faculdade 
do Porto e o curso de Televisão do 
CENJOR, é na TVI que desenvolve o seu 
trabalho de jornalismo de investigação. 
Em simultâneo é professora na Escola 
Superior de Comunicação Social. Já 
foi distinguida com vários prémios de 
Jornalismo. A procura de histórias, 
pessoas e lugares que mexam com a 
alma da gente faz parte do seu dia-a-dia. 
Contribuir para mudar um pouco aquilo 
que está mal é o seu grande objectivo a 
nível profissional. 
                                                    
Iniciou a sua carreira na Antena 1, no 
Porto. Como foi o seu percurso a partir 
daí?
Desde os 9 anos que sabia muito bem 
que queria ser jornalista, numa altura 
em que nem sequer era uma profissão da 
moda. Comecei a trabalhar na Antena 
1 quando ainda estava na faculdade. 
Depois abriu a rádio Comercial Norte, 
uma delegação nova. Fui convidada para 

trabalhar lá e estive 10 anos na rádio. 
Entretanto vim para Lisboa e, quando 
abriu a TVI, fui convidada para fazer 
televisão. Acho que quem passa pela 
rádio fica com essa paixão mas para 
mim não há comparação. Entrei na TVI 

no seu início, saí em 1996 para ir para 
a RTP fazer a Grande Reportagem. Em 
2000 regressei à TVI a convite do José 
Eduardo Moniz, onde me mantenho até 
hoje.

É professora na ESCS e já deu aulas no 
IADE. Como define estas experiências?

É um complemento, no fundo. Eu 
gosto de dar aulas e aposto muito na 
componente prática. Os alunos saem 

muito formatados das escolas, muito 
agarrados aos livros e a realidade de uma 
redacção é completamente diferente. É 
a selva. E é importante a componente 
prática, mostrar o que é de facto o 
jornalismo numa redacção, como é o 
pulsar do dia-a-dia. Isso é o que pretendo 
transmitir aos meus alunos.

Porquê a aposta no jornalismo de 
investigação?
Para já porque é um percurso de 20 anos 

de profissão. Não se faz investigação 
no primeiro dia que se chega a uma 
redacção! Basicamente é um processo 
de maturidade a todos os níveis. 
Mas também porque gosto de fazer 
investigação. É uma área onde gosto de 
actuar, mas também acho importante 
ter outros registos. Por outro lado não 
gosto de estar muito tempo a fazer 
a mesma coisa. Adoro fazer grande 
reportagem e tenho o privilégio de o 
fazer em Portugal (porque é caro). Nem 
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[Ana Leal]

“ A visão que eu 
tenho do jornalismo não 

é aquela que vem nos livros” 

É UM DOS ROSTOS MAIS VISÍVEIS DA INVESTIGAçÃO NA TVI. ANA LEAL CONTA-NOS O SEU PERCURSO E 
DESCREVE A SUA PAIXÃO PELO JORNALISMO. LEMBRA COM NOSTALGIA O TEMPO EM QUE FAZIA JORNALISMO 
DE GUERRA.

 “A realidade de uma redacção é 
completamente diferente. É a selva”
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todos os órgãos de comunicação social 
podem apostar em trabalhos profundos. 
A grande reportagem permite-nos essa 
profundidade. Mas depois também 
preciso do registo do dia-a-dia, da 
investigação, dos temas da actualidade. 
Eu preciso de mudar. 

Em que ponto é que se encontra 
o jornalismo de investigação em 
Portugal?
Há muito pouco jornalismo de 
investigação em Portugal. E cada vez 
mais sinto que se aposta pouco nesta 
área. Existem poucos jornalistas a fazer 
investigação a sério. Hoje em dia vejo 
que a TVI é a nível de televisão a única 
(e não tenho a menor dúvida) onde as 
reportagens que faço são possíveis de ser 
emitidas, e com a direcção de informação 
que existe. Não seria possível, numa RTP 
nem numa SIC,  refiro-me a trabalhos 
como a “Casa Pia” e, nomeadamente, 
o tema da actualidade: o “Freeport”. 
As outras televisões estão a fazer tábua 
rasa do que está acontecer. E mais uma 
vez a TVI é a única que está a fazer a 
investigação documentada. Faz o que 
sempre fez. Limitamo-nos a contar a 
verdade, com rigor e independência, o 
que na minha opinião acontece cada vez 
menos.

Qual é o seu método de trabalho para 
construir uma reportagem? 
Uma reportagem é uma coisa muito 
acarinhada porque demora o seu tempo. 
Começa com um trabalho de pesquisa 
no terreno, o contacto com as fontes, 
o contacto com as pessoas… A visão 
que tenho do jornalismo não é aquela 
que vem nos livros. Eu acredito que 
não tem de haver o tal distanciamento 
entre o jornalista e os protagonistas da 
reportagem. Quando se fala de temas 
sociais tenho sempre que entrar, quase 
que, na alma das pessoas. Tenho de sentir 
aquela reportagem. A objectividade 
começa quando escrevo um texto. Mas 
se não mergulhar na reportagem, esta 
vai ser cinzenta, fria. Temos de sentir o 
pulsar das coisas. Tudo isto implica um 
envolvimento imenso a todos os níveis 
– desde o contacto no terreno até passar 
à escrita no papel, à parte de começar 
a ver imagens… Inspiro-me muito, ao 
escrever, nas imagens que os repórteres 
me dão e portanto isto demora algum 
tempo.

Qual a importância que atribui aos 
prémios com que já foi distinguida?
Os prémios são sempre importantes, 
porque no fundo são o reconhecimento 
público do trabalho que nós fazemos e 
claro que fico sempre feliz quando isso 
acontece. Para mim o importante (não 
vou dizer que não ligo às audiências, 
porque ligo!) é o feedback que eu 
tenho das pessoas que participaram na 
reportagem. O importante é que elas se 
sintam felizes no fim e não defraudadas 
em relação às expectativas que tinham, 
porque elas aceitaram participar nas 

minhas reportagens, muitas delas 
polémicas. 

Que sentido tem para si o jornalismo?
O jornalismo é a missão de ter 
obrigatoriamente de contar a verdade. 
Mas também acredito no jornalismo 
interventivo, aquele em que denunciamos 
mas ao mesmo tempo mudamos aquilo 
que está mal.

Alguma vez se arrependeu ou pensou 
desistir da carreira de jornalismo?
Não. Quando isso acontecer deixo de 
ser jornalista e mudo de profissão. Só 
consigo estar no jornalismo desta forma, 
incómoda para muitas pessoas. Não 
consigo estar de outra forma. E quando 
estou, estou a 100%. 

Quem são os seus modelos no 
jornalismo?

Não sei. Acho que nunca pensei em 
termos de modelos. Em termos de pivôs 
identifico-me com a Manuela Moura 
Guedes, porque é directa, incómoda e 
objectiva, porque é frontal. Num estilo 
diferente gosto do Rodrigo Guedes de 
Carvalho…

Já presenciou vários cenários de guerra. 
Como foi a experiência?
Tenho imensas saudades. É das coisas 
que, talvez, não volto a fazer. A partir do 
momento em que fui mãe deixei de ir 
para cenários de guerra. É outro registo 
completamente diferente. É o estarmos 
em directo, em cima do acontecimento. 
É um privilégio podermos estar no 
sítio onde tudo está a acontecer e nós 
estamos a contar a história em primeira 
mão. Foram experiências inesquecíveis. 

Estive em praticamente todas as guerras. 
Espero que não existam mais. Mas acho 
que ao fazermos jornalismo de guerra 
ficamos a conhecer-nos a nós próprios 
de uma forma muito genuína. Estamos 
completamente despojados de tudo e 
testamos os nossos próprios limites. Uma 
experiência que faz parte da minha vida.

Que elementos considera mais 
importantes para se fazer um bom 
jornalismo?
Rigor e independência.

De que maneira a sua carreira 
profissional, as experiências pelas quais 
passou, a fizeram evoluir como pessoa?
Sinto que essa evolução é permanente. 
Estou constantemente a levar murros 
no estômago e isso é uma aprendizagem 
pessoal diária e imensa! São murros que 
nos acordam. Ainda há pouco tempo fiz 

uma reportagem sobre o ensino especial 
e aquilo é contagiante. A força daquelas 
mães, daqueles pais que lutam para que 
os seus filhos possam ter um futuro num 
país onde ainda não há futuro para estas 
crianças… que melhor aprendizagem é 
que eu, enquanto jornalista, enquanto 
mãe, podia ter? São lições de vida 
autênticas!

Se tivesse de escolher uma 
reportagem que mais a marcou, 
conseguiria escolher?
O meu envolvimento em cada 
reportagem é tão grande, que são 

todas marcantes! Mas há uma que me 
persegue, que também tem a ver com 
uma investigação que, no fundo, nunca 
deixei de fazer. É o exemplo daquela 
mãe que não vive, sobrevive! A mãe do 
Rui Pedro, o menino desaparecido em 
Lousada. E depois, em relação à Maddie, 
tudo aquilo que foi feito, a forma como 
toda a gente se movimentou (e estamos a 

falar de uma menina inglesa), e o que não 
foi feito e relação ao Rui Pedro! De facto, 
é uma reportagem que me marca. Mais 
recentemente, a reportagem do autismo, 
que também foi uma reportagem que 
me marcou. Era um mundo para mim 

desconhecido. Mas não consigo eleger 
uma. 

TEXTO E FOTOGRAFIAS Ana Raquel 
Cabaço e Ana Rita Correia

“Acho que ao fazermos jornalismo 
de guerra ficamos a conhecer-nos 
a nós próprios de uma forma muito 

genuína”

“Quando se fala de temas sociais 
tenho sempre que entrar, quase, na 

alma das pessoas”
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Uma Coluna na Colina

Um mujahidin cá 
dos nossos
[OSCAR MASCARENHAS]

Um casal provinciano bem-sucedido                                                     
nos negócios da construção cruza-

se com uma mulher atraente e o marido 
saúda-a. A mulher pergunta: «Quem 
é?» «É a minha amante.» Indignada, 
a mulher prepara-se para fazer uma 
cena em plena rua, quando o marido a 
trava: «Estás a ter a fúria da mulher de 
pedreiro que foste. Mas agora, na minha 
posição de construtor e com os negócios 
que a firma tem, faz parte do estatuto eu 
ter uma amante vistosa e toda a gente 
sabê-lo.» Ela, com relutância, cala-
se, até que o casal se cruza com outra 
mulher de espavento e volta o homem 
a cumprimentar. «E esta?» «Esta é a 
amante do meu sócio.» A mulher remete-
se ao silêncio por uns momentos até que, 
já afastados da outra, comenta, cúmplice, 
para o marido: «A nossa é melhor.»
Uma história real a que assisti em 
1988, durante a campanha eleitoral 
para a Presidência francesa, em que 
François Mitterrand foi reeleito. Um dos 
candidatos era o líder da Frente Nacional, 
de extrema-direita, Jean-Marie Le Pen.
Um repórter da televisão fazia perguntas 
na rua. Deparou-se com um trabalhador 
reformado, «comunista desde sempre». 
«Vai então votar André Lajoinie 
[candidato do Partido Comunista]?» 

«Não, desta vez voto Le Pen!» «Le Pen??? 
Porquê?» «Parce qu’il est Breton!»
Ignoro se a mulher do pato-bravo da 
anedota ou o bretão-comunista-desde-
sempre redigiram algum manual de 
política, mas o que sei é que muitos 
dirigentes políticos portugueses 
aprenderam por semelhante cartilha não 
escrita – e até me interrogo se conseguirão 
achar algo de insólito nas duas historietas 
que acabei de contar.
Para a Europa, o PS não tem dúvidas: 
Durão Barroso é que é o porreiro, pela 
simples razão – de ser português! O 
mesmo PS que fez como cartaz para o 
cabeça-do-dito «Nós, Europeus», que 
não sei o que quer dizer e temo que se 
souber não vou gostar nada. Mas, quais 
europeus, senhores! Portuga de gema, 
isso sim! Durão Barroso é a quinta-
essência do vira-casaquismo, da ausência 
de espinha dorsal, do safa-te-como-
podes? O que é que isso interessa – se é 
português?
Português? Português sou eu e ando 
nauseado com isso. Não é por ser 
português: é por ser da família (a)moral 
de quem exerce o poder em Portugal. 
É dito que os comissários europeus, 
uma vez eleitos, não representam 
os seus países mas os interesses de 

toda a União Europeia. «Pois, pois, a 
gente sabe. Também é o que se diz da 
comissão de arbitragem lá da terra ou 
dos independentes que se tem de nomear 
para certos cargos e depois vai-se a ver… 
Quem parte e reparte…»
Mas se fosse só o PS… Todo o quadrante 
da direita do Parlamento (PS incluso, 
então não?) vinculou a Assembleia 
da República a um voto de aplauso 
pela promoção a santo do beato Nuno 
Álvares Pereira, com romagem oficial 
do Presidente da República, presidente 
da Assembleia e mais pomposo séquito 
à cerimónia de canonização no Vaticano.
Porquê? Porque o beato promovido 
é – português! É o «nosso» Cristiano 
Ronaldo celestial.
Não ponho em causa que o homem 
fosse santo segundo os padrões da Santa 
Madre Igreja. Não discuto isso: é assunto 
interno da dita. O que é insuportável – 
e inconstitucional – que órgãos de um 
Estado laico se associem, enquanto tal, 
a uma cerimónia de uma das crenças 
religiosas seguidas em Portugal, por mais 
respeitável e sufragada que seja.
«Eles» não percebem este escrúpulo. 
«Que diabo, é um português eleito para 
um cargo celestial. Não sentes orgulho?»
Para que compreendam a barbaridade da 

decisão, recorro ao método da redução 
ao absurdo: que diriam os senhores 
deputados que apoiam oficialmente a 
declaração de santidade de Nuno Álvares, 
se um parlamentar mais obstinado com 
os formalismos lhes dissesse: «Já que os 
senhores o declaram santo, eu exijo uma 
comissão parlamentar de inquérito para 
verificar!»
Ridículo, não era? Então já percebem.
Creio mesmo que, com esta coisa salvífica 
de se ser português, se amanhã um nosso 
conterrâneo convertido à fé mujahidin 
fizer explodir o seu cinto de dinamite no 
Parlamento, os sobreviventes afadigar-
se-ão a procurar 104 virgens da melhor 
fibra patriótica para o aconchegar no 
repouso (que é como quem diz…) eterno 
porque, enfim, sempre era um portuga. 
Cá dos nossos. 
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