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POLÍTICA

O deputado do Bloco de Esquerda 
falou do seu percurso enquanto 

activista político e comentou a actual 
crise económica, da qual diz que “não 
sairemos tão cedo”. Filho do 25 de 
Abril, assume-se como uma pessoa 
revolucionária. Diz que “o país é 
governado por elites”, e por isso não 
cresce.

Nas legislativas, ao contrário de todas 
as expectativas, o Bloco não conseguiu 
consolidar o terceiro lugar. O que 
falhou? 
O Bloco, em termos eleitorais, duplicou 
a votação, o que não aconteceu com 
nenhum outro partido. É claro que houve 
circunstâncias especiais – o fracasso do 
PSD e a constante reorganização dos 
votos dentro da direita, o que deu uma 
vantagem ao CDS-PP. Mas o Bloco tem 
tido um percurso único na política 
portuguesa. Começámos com dois 
deputados e agora chegámos aos 16, o 
que mostra uma grande mudança na 
mentalidade política portuguesa. 

Há 10 anos fundou o Bloco de Esquer-
da. O que tinha em mente para o 
partido? 
Exactamente o percurso que o Bloco 
tem seguido: mostrar que pode haver 
uma esquerda popular, socialista, que 
leva a sério as suas palavras, conhece os 
problemas; que procura alternativas e 
que traz sinceridade à política. 

O que há a mudar para que os jovens de 
interessem mais pela Política? 
É uma decisão deles. E temos de a 
respeitar. A vida está a ameaçar os jovens: 
têm trabalho precário, têm cursos em 
que pagam propinas altíssimas, não têm 
direitos… e têm de se salvar, de dizer o que 
pensam. A sociedade tem de sentir que 
os jovens são uma presença importante 
na democracia. Não podemos é ter uma 
atitude paternalista. Cada um deve fazer 
por si e pelos outros, em solidariedade, 
na resposta aos problemas do mundo. 

Sendo assim, o não voto é uma forma 
de expressão aceitável?

Não. Quer dizer, é uma forma de expres-
são porque cada pessoa decide por si. 
Simplesmente é a pior forma de todas. 
É permitir que alguém mande em nós. 
Quem não vota permite que os partidos 
que governam sempre, que criam 
desconforto, desconfiança e a irritação 
dos jovens, ganhem sempre. Tomaram 
Sócrates e Manuela Ferreira Leite e Paulo 
Portas que os jovens nunca digam nada! 
Porque aí têm 100% do país. 

“Quem não vota permite que os 
partidos que governam sempre, que 

criam desconforto, desconfiança 
e a irritação dos jovens, ganhem 

sempre”

Acha que é a sua qualidade de bom 
comunicador que tem conferido maior 
credibilidade ao Bloco? 
Ninguém é juiz em causa própria! Eu 
faço o possível – como todos os dos 
Bloco de Esquerda – por falar claramente 

sobre problemas difíceis e sabemos que 
isso ofende os interesses estabelecidos. 
Creio que é isso que dá credibilidade: é 
ter propostas, ter ideias, saber que nunca 
temos a última palavra. Todos temos de  
aprender muito com o país, com a vida 
das pessoas e com as suas dificuldades. 
Ensinou Macroeconomia no Interna-
tional Institut of Researches and 
Formation, em Amesterdão. Que dife-
renças é que encontrou, mesmo em 
termos de aprendizagem? 
Era um pouco diferente. Amesterdão 
é uma cidade muito cosmopolita; a 
maior parte dos estudantes é estrangeira, 
vem de vários pontos da Europa. Mas 
creio que em Portugal tem havido uma 
evolução muito importante em termos 
de uma maior europeização, uma maior 
internacionalização, mais conhecimento, 
mais exigência dos alunos. 

Sendo licenciado em Economia, não 
podemos deixar de lhe perguntar que 
futuro prevê em termos económicos. O 
que é urgente alterar? 

Portugal anda para trás!” 
O bloco de esquerda duplicou a votação nas últimas eleições legislativas, embora não tenha conseguido ser a 
terceira força política do país. Francisco Louçã diz que é necessária uma grande mudança para o seu partido 
chegar à liderança. 

[ FRANCISCO LOUÇÃ ]

“Cada ano que passa,
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Estamos a viver uma crise económica 
muito grave e dessa crise não sairemos 
tão cedo. Os economistas, os deputados, 
a nível internacional falam de uma 
recessão ainda por mais um ou dois anos. 
Temos 600 mil desempregados e vamos 
ter mais no futuro. Creio que o problema 
económico não pode ser separado do 
problema de desemprego, da vida das 
pessoas. 

Estamos mesmo a sair desta crise ou é 
apenas o discurso da salvação que está 
a imperar? 
Não estamos. Sócrates diz que estamos 
a crescer 0,2%. Um crescimento de 0,2% 
neste trimestre quer dizer que Portugal 
em 2009 produz menos que em 2006, e 
no próximo ano vamos produzir menos 
que em 2007. Portugal, cada ano que pas-
sa à frente, anda para trás! E isso signifi-
ca mais desigualdade, cada vez mais de-
sempregados que já não têm subsídio de 
desemprego, pessoas cuja única solução 
na vida é fazer biscates; há licenciados 
a conduzir táxis, pessoas que emigram 
depois de terem tirado um curso com 
componentes técnicas necessárias para o 
país; os artistas não têm oportunidades, 
há falta de cultura… É a crise do país. 

Enquanto dirigente do Bloco de Es-
querda, o que espera para o país? 
Mais democracia! Ser mais responsável 
no combate à pobreza, ao desemprego, 
à desigualdade; um maior respeito pelas 
pessoas. 

Participou na luta contra a ditadura e 
a guerra colonial num movimento es-
tudantil dos anos 70. Foi sempre muito 
revolucionário, portanto… 
Claro! Eu sou um filho do 25 de Abril! 
Se não tivesse havido uma revolução, nós 
ainda tínhamos uma ditadura… mesmo 
que estivessem a cair da tripeça. Vivía-
mos num país horrível em que a polícia 
podia interpelar duas pessoas que se jun-
tassem na rua a conversar. Havia uma 
única televisão, havia censura, não havia 
sindicatos – uma vergonha! Portanto a 
única solução era trazer a democracia 
para o centro da política. 

Foi preso pela PIDE em 1972. Isso mu-
dou de alguma forma a sua maneira de 
ser? 
Não. Também percebi um pouco a vul-
nerabilidade daquele sistema, porque fui 
preso numa igreja onde havia centenas 
de pessoas a contestar. Senti logo que 
havia um mundo inteiro que se opunha 
àquele punhado de ditadores. 

Foi por ser contra o regime de Caeta-
no que decidiu ser activista político e 
foi contra a opinião deste que decidiu 
ser economista. Conte-nos melhor esta 
história… 
Não é bem assim. Já tinha decidido ir 

para Economia. E uma vez encontrei-o 
numa festa e ele perguntou-me para que 
área ia eu. Disse-lhe que ia para Econo-
mia. Ele ficou muito assustado, porque 
dizia que a Economia era um antro de 
comunistas. Isso confirmou a minha 
opinião de que era bom conhecer Eco-
nomia. Se isso o incomodava tanto era 
de certeza por uma boa razão. 

Escreveu crónicas de rádio para a An-
tena 1, a TSF, etc. Foi uma boa experi-
ência? 
Foi muito boa. No caso da TSF foi no seu 
início e era uma rádio com muita viva-
cidade, que mudou muito o panorama 
comunicacional português. Fiz muitas 
coisas, escrevendo, dando a minha opi-
nião… Esse é o exercício da democracia. 

E nunca pensou ser jornalista? 
Não. Ou se é político ou se é jornalista! 
São duas coisas incompatíveis. 

Grande parte da população ainda vota 
pelo partido político em si e não pelo 
candidato ou pelo projecto proposto. 
Concorda com esta ideia? É um proble-
ma que afecta os chamados pequenos 
partidos? 
Sim, é verdade, mas tem havido gran-
des mudanças. Mais de meio milhão de 
pessoas votou no Bloco de Esquerda, 
sabendo que é o Bloco, que é um sector 
socialista com convicções, e isso é muito 
importante para a mudança das mentali-
dades. Acho que um voto de arrastamen-
to e menos esclarecido é mais predomi-
nante nos grandes partidos. Quando as 
pessoas votam no Bloco sabem bem que 
o voto é delas e que podem ser críticas. 
É uma participação intensa. E é por isso 
que podemos crescer com uma esquer-
da muito diferente do que é habitual na 
política. 

Acha que o Bloco vai conseguir um dia 
chegar à liderança? O que é preciso 
mudar para que isso aconteça?
É uma disputa muito difícil, porque re-
quer uma grande mudança no país, mas 
acho que estamos perante uma crise que 
se prende com a forma como o país é go-
vernado. Vamo-nos apercebendo de que 
o país está a ser governado por elites, o 
que conduz ao aprofundamento da crise. 
Isso é muito grave! Só existiremos como 
um país com um projecto europeu, com 
mais desenvolvimento, se conseguirmos 
vencer essa elite dominante, que é, des-
de há muito tempo para cá, obstante ao 
crescimento de Portugal.

  

TEXTO Ana Rita Correia e Ana Raquel 
Cabaço

FOTOGRAFIA Ricardo Pinto 

“O país está a ser governado por 
elites”

“O Bloco tem tido um percurso único 
na política portuguesa”
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CRÓNICA

Ultimamente a natureza parece estar 
a revoltar-se contra o ser humano.

Ultimamente parece que já nada é seguro. 
Muito menos a nossa própria vida. 
12 de Janeiro de 2010. O Haiti acorda no 
meio de uma destruição total. A cidade 
enche-se de escombros – centenas de 
casas e escolas…tudo fica num caos 
tremendo. Entre os mortos estimam-se 
cerca de 200 mil. Entres os vivos, luta-
se pela sobrevivência. O desespero e a 
violência reinam na cidade. Entre gritos 
de socorro por um lado e pedidos de 
algo para comer ou beber de outro, 
assistimos a verdadeiros milagres. 
Seres humanos que resistem debaixo de 
escombros durante dias…É a força do 
homem, é a vontade de Deus se assim 
o entenderem. Mas é nestes momentos 
que até o próprio homem se supera a 
si mesmo e é capaz de proezas e gestos 
tão simples, mas tão necessários.
20 de Fevereiro de 2010. Uma violenta 
tempestade assombra a formosa ilha da 
Madeira, destruindo tudo o que encontra 
pelo caminho. O mar, a chuva e o vento 
unem-se numa fúria devastadora. Entre 
os que perderam a vida, contam-se mais 
de 40. Entre os que sobreviveram, luta-se 
pela recuperação de uma vida normal. 
27 de Fevereiro  de 2010. Um forte 
sismo de 8.8 na escala de Richter faz 
mais de 700 mortos no Chile. É já 
considerado um dos dez piores de 
sempre. A vida de uns perde-se com 
a vida de outros. Porque de quem fica 
morre sempre uma parte com quem vai. 
Alertas de Tsunamis no Pacífico, 
tempestades que devastam várias 
cidades da Europa…eis o mundo em 
que estamos a viver neste momento. As 
imagens entram-nos pela nossa casa 
adentro. Os cenários de destruição 
gelam-nos o coração e provocam-nos 
uma espécie de murro no estômago. 
Não sei bem naquilo em que se pensa 
primeiro. Será que nos vai acontecer 
o mesmo num futuro próximo? E se 

acontecer aqui, onde cada um de nós 
mora? Será que estamos preparados 
para uma resposta rápida e eficaz? 
Será que teremos a força de todas estas 
pessoas que vemos no pequeno ecrã, 
que mesmo ficando sem tecto, quase 
sem vida, não perdem a esperança de 
viver, e a fé de acreditar que o amanhã 
será melhor? Talvez. Eu tenho as 
minhas dúvidas. Mas prefiro não pensar.
Na minha mente só consigo pensar na 
vida. Nas vidas que se perderam, na vida 
daqueles que sobreviveram e que vão 
continuar a sobreviver a cada dia que 
passa. Sobreviver com a dor da perda. 
Mas não posso deixar de pensar que 
toda esta questão sobre as alterações 
climáticas, que ouvimos constantemente 
em debates na televisão, parece estar a 
tomar proporções demasiado graves. 
O mundo está claramente a pedir-nos 
socorro, através da sua natureza. Talvez 
não da melhor forma. Não é justo 
aquilo que temos observado nestes 
últimos tempos. Não pode ser justo. 

TEXTO Ana Raquel Cabaço
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Constantemente acusados de se 
refu-giarem num mundo de 

egocentrismo e abstracção pessoal, os 
jovens tomam hoje as rédeas daquilo que 
virá a ser o futuro da nossa sociedade. 
É neles que reside a expectativa de lutar 
por uma transformação e revitalização 
de todos os aspectos sociais, políticos e 
económicos que afectam o dia-a-dia de 
cada cidadão. A indiferença não é, ainda 
para mais numa altura em que graves 
problemas deterioram a consistência 
da contemporaneidade mundial, uma 
possibilidade de caminho.
Tomadas de posição precisam-se, 
assim como se precisa de líderes, ou, 
se preferirem, de orientadores. Fomos, 
então, à Assembleia da República 
conhecer as jovens mãos nas quais 
o país vai estar assente durante os 
próximos anos. Para tal, tivemos como 
prestáveis intérpretes Rita Rato, de 26 
anos, licenciada em Ciência Política e 
Relações Internacionais, funcionária e 
deputada do PCP pelo círculo eleitoral 
de Lisboa; Michael Seufert, também 
de 26 anos, mestrando em Engenharia 
Electrotécnica e de Computadores, 
deputado do CDS-PP pelo círculo do 
Porto, e ainda António Leitão Amaro, 
de 29 anos, doutorando em Direito, 
professor universitário e deputado do 
PSD por Lisboa. 

Os três mostraram ser o modelo perfeito 
do jovem português que trabalha hoje 
por um futuro melhor e que, associado 

à política, defende com unhas e dentes 
aquelas que pensa serem as medidas 
ideais a tomar a curto e a longo prazo.
Mas até que ponto o posicionamento 
político não se sobrepõe ao factor idade 
nas escolhas e nos rumos a tomar? Poderá 
a política ser o principal problema... 
político? Rita Rato disse-nos, por 
exemplo, “que a grande diferença não é 
entre gerações, mas entre classes sociais”, 

o que significa que “não é por serem 
jovens que [os deputados] não estão 
de acordo, mas sim porque têm uma 
outra visão”. Isso revela uma tendência 
claramente preocupante, pois continua a 
ser deixada para segundo plano a partilha 
de soluções entre partidos. Então e as 
constantes problemas que afectam os 
jovens na educação, no acesso à cultura, 
no arrendamento jovem, na inserção e 
no justo aproveitamento no mercado de 
trabalho?
Quando inquirido sobre a desigual-
dade no acesso à cultura, António Leitão 
Amaro referiu que é necessário “haver 

uma verdadeira pluralidade de vozes” e 
que os produtos culturais a que o povo 
tem acesso não podem ser simplesmente 
escolhidos por “um conjunto de buro-
cratas”, opinião partilhada por Rita Rato. 
Esta defende também que até hoje “os 
governos não têm tido uma política 
cultural integrada”, que se preocupe com 
a “grande maioria” que, por motivos 
económicos, não consegue aceder ao 
mundo cultural.
Já nos aspectos laborais as tendências são 
outras. Michael Seufert defendeu numa 
das suas intervenções parlamentares 
que os jovens portugueses “só querem 
trabalhar”. Apoia também que “deve 
haver alguma flexibilização do mercado 
laboral que permita às empresas 
organizarem-se de uma forma mais 
eficaz”, concepção suportada também 
por António Leitão Amaro, que acusa 
o Estado de querer “obsessivamente 
controlar e com isso burocratizar e 
parar tudo”. Já Rita Rato opta antes por 
insistir no desrespeito pelos “direitos 
laborais consagrados”, afirmando que 
“o que põe em causa o desenvolvimento 
[económico] não são os direitos laborais, 
mas a falta desses mesmos Direitos”. No 
fundo pede-se ao Estado que tome uma 
posição e, acima de tudo, que respeite os 
jovens trabalhadores e o facto de estes 
estarem no “início de vida, logo em 
situação mais vulnerável”, como refere 
a deputada do PCP. Pede-se tudo isso, 
mas de formas muito diferentes. De um 
lado puxa-se ao de leve a corda para a 

iniciativa privada e para a liberalização 
do sector económico (CDS e PSD), 
enquanto do outro se tenta assegurar 
que o Governo proteja sem quaisquer 
limitações a classe operária (PCP). O 
mesmo se passa com as temáticas do 
ambiente e das obras públicas: as bases 
propostas parecem algo semelhantes nos 
três partidos, mas revela-se uma enorme 
discrepância quando se trata de conceber 
o envolvimento nessas matérias dos 
sectores privado e público.
Tira-se, por fim, a ilação de que a 
renovação e a inovação que os mais 
jovens podem trazer à realidade política 
em Portugal é, sem qualquer dúvida, 
condicionada por uma vasta colecção 
de complexidades ideológicas que se 
têm cristalizado através do tempo. A 
discordância entre ideologias tem de ser 
vista como algo categórico, isso é certo. 
Mas quando essa discordância não nos 
traz nada mais do que debilidade de 
escolhas e critérios, é necessário que a 
repensemos para bem da humanidade e 
do tal amanhã que rebola relutantemente 
pelas nossas mãos.

TEXTO Tiago Martins

FOTOGRAFIA Vanessa Duarte

Começou um novo ciclo político em Portugal. As eleições legislativas trouxeram consigo o fim de uma maioria 
absoluta socialista, assim como o crescimento de certas forças políticas que nunca até hoje haviam conseguido 
ganhar grande protagonismo.

O Rejuvenescimento 
POLÍTICO EM 

PORTUGAL

[ JOVENS DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA ]

“É neles que reside a expectativa 
de lutar por uma transformação e 
revitalização de todos os aspectos 

sociais, políticos e económicos 
que e afectam o dia-a-dia de cada 

cidadão” 
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[ AMNISTIA INTERNACIONAL PORTUGAL ]

FAZER PRESSÃO PELOS 
    DIREITOS HUMANOS
A secção portuguesa da Amnistia Internacional quer ser um exemplo na promoção e defesa dos direitos humanos. 
O seu trabalho é feito através de campanhas de sensibilização e de apelos junto dos decisores políticos.

"Não somos uma organização 
assistencialista. Não vamos 

ajudar os pobres a deixarem de ser 
pobres. O que nós vamos fazer é lóbi: 
responsabilizar governos para que as 
situações de po-breza, por exemplo, 
desapareçam", co-meça por explicar 
Lucília José Justino, presidente da 
Amnistia Internacional Portugal (AI).
Na sede portuguesa, situada em Lisboa, 
o ambiente é de agitação: enquanto uns 
participam em reuniões, outros preparam 
campanhas e discutem projectos. Os 
cartazes que vamos encontrando pelas 
paredes revelam o trabalho que tem sido 
feito. As imagens são fortes, mas, mais 
do que isso, são espelhos da realidade. 
Pretendem ser alertas para alguns dos 
maiores dramas que se vivem no mundo.
A Amnistia tem na base da sua 
actuação a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, embora te-
nha mais experiência na defesa de 
direitos políticos, sociais e culturais. 
São conhecidas muitas das suas lutas 
permanentes, nomeadamente contra 

a pena de morte e a violência sobre as 
mulheres. Neste momento, entre as 
várias campanhas em curso, contam-
se a campanha “Exija Dignidade”, cujo 
objectivo é erradicar a pobreza no 
mundo, alertando para a falta de acesso 
de muitos povos a recursos considera-
dos fundamentais, como a educação, e 
a campanha pela “Não Discriminação”, 
que visa chamar a atenção para os vários 
tipos de discriminação que continuam 
a ser praticados um pouco pelo mundo 
inteiro.
Esta Organização Não Gover-namental 
(ONG) actua, essencialmente, através 
da produção de apelos directos, cartas 
e petições, tendo como objectivos 
exercer pressão junto de governos e em-
baixadas e mobilizar a opinião pública e 
a comunicação social para a defesa dos 
Direitos Humanos.

Ser membro da Amnistia

“Boa tarde! O que é que tem feito pelos 
Direitos Humanos?” É assim que Daniela 
Jerónimo, coordenadora de equipas 
“Face to Face”, aborda as pessoas na rua. 
Hoje é o primeiro dia da nova equipa e, 
por isso, ainda há muitos con-selhos a 
dar e dúvidas para esclarecer. Pelo meio, 
contam-se piadas para descontrair. 
De t-shirt amarela, cartão de identificação 
ao peito e pasta com informação na mão, 
é hora de o grupo avançar e cumprir o seu 
objectivo: cada membro deve angariar 
pelo menos quatro apoiantes por dia. 
Mas, para Daniela, mais importante do 
que conseguir donativos é representar 
a Amnistia da melhor forma possível. 
“Mesmo que a pessoa não queira apoiar a 
Amnistia, pelo menos vai para casa com 
uma melhor impressão sobre o nosso 
trabalho.”
Embora seja um trabalho difícil, 
angariar apoiantes é fundamental para 
a manutenção da organização. Por isso, 
o ritual mantém-se por toda a equipa. 
Chega-se às pessoas com um sorriso 
no rosto e com toda a simpatia possível. 
Mesmo que a falta de tempo ou o 
telemóvel impeçam as pessoas de parar.
Qualquer pessoa pode ajudar a AI, pois 
o papel de um membro da Amnistia 
ultrapassa o apoio financeiro que presta. 
Um membro “pode participar em 
coisas tão simples como a tradução de 
um documento ou o aconselhamento 
jurídico; pode criar um núcleo ou tentar 
criar situações em que possa dar infor-
mações sobre Direitos Humanos, seja 
na sua empresa, na sua escola ou num 
local em que ache que tal se justifique. E 
acompanhar as actividades da Amnistia”, 
explica Sara Coutinho, membro da AI.

Pertencer a uma ONG

A investigação é outra das marcas da 
AI. Os seus investigadores deslocam-se 
frequentemente a diversos países para 
verificarem de perto o que por lá se 
passa em termos de Direitos Humanos. 
Por isso, a Amnistia é consultada por 
governos para dar pareceres sobre os 
vários temas que investiga. “Não há 

dados que a Amnistia indique sem 
que haja investigação e cruzamento de 
vários tipos de informação”, assegura a 
presidente.
Sobre as polémicas em torno da actuação 
de algumas ONG, Lucília José Justino 
defende que “pode ser um chapéu 
perigoso afirmar-se que as pessoas 
ganham dinheiro à conta de dizerem 
que pertencem a uma ONG”. Em vez 
disso, prefere acreditar que “as pessoas 
que estão nas ONG o fazem pelos 
outros, para romper com a intervenção 
institucional de sindicatos e fazer da ci-
dadania uma acção forte.” 
O desejo da Presidente da AI Portugal 
para o futuro parece simples: “que seja 
menos preciso falar tanto em Direitos 
Humanos. Nós não falamos no ar que 
respiramos...”

TEXTO Pedro Gomes
FOTOGRAFIA Lara Longle

“Pode ser um chapéu perigoso 
afirmar-se que as pessoas ganham 

dinheiro à conta de dizerem que 
pertencem a uma ONG”

Amnistia Internacional com 
«origem» portuguesa

Tudo começou quando o advogado 
inglês Peter Benenson leu num jornal 
que dois estudantes portugueses tinham 
sido condenados a sete anos de prisão 
por terem manifestado em público o 
seu apreço pela liberdade. Em 1961, 
Benenson toma a iniciativa de publicar 
no jornal The Observer um artigo sobre 
todos os que se encontravam presos 
por motivos políticos e religiosos. Ao 
mesmo tempo, era lançada a campanha 
"Apelo à Amnistia, 1961". Nasce então 
a Amnistia Internacional (AI), que se 
mantém até hoje como uma das ONG 
mais conhecidas no mundo inteiro.
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AQUI VENDE-SE TUDO, 
MENOS A ALMA!

“É tudo bom e barato!” Estas são as 
primeiras palavras que ouvimos 

da boca da Dona Olinda e, segundo ela, 
chamam mesmo a atenção das pessoas 
que por ela passam. O que a trouxe há 
cinco anos para a Feira da Ladra foi a 
necessidade de “arranjar algum para os 
alfinetes”. Agora, diz que tem na Feira 
uma segunda família e que descobriu o 
dom para vender: “Dou mesmo para isto, 
a sério! Primeiro tinha um certo receio, 
mas agora já não tenho nenhum. Perdi 
a vergonha toda!” O seu pregão reflecte 
na perfeição aquilo que é a Feira da 
Ladra, um dos patrimónios daquela que 
é considerada a Lisboa antiga. No alto de 
Alfama encontramos aquela que é a feira 
mais antiga da capital, que já viu passar 
por si dezenas de diferentes gerações 
e classes. Este é um dos aspectos que a 
tornam, para quem a visita, ainda mais 
mágica.
Bettina Eisenblätter, uma alemã de 39 
anos, não tem pudor em vender na 
Feira da Ladra, pois vê como algo bom 
o acto de vender directamente os seus 
produtos ao público. Enquanto designer 
e costureira das roupas e acessórios que 
vende, sabe que se existissem interme-
diários as roupas ficariam logo a outro 
preço. Nesta feira, com origens no século 
XIII, o preço deixou de ser o único factor 
relevante na hora de comprar. Nos dias 
que correm, a Feira da Ladra assume um 
carácter ecológico, ajudando a reduzir as 
pegadas que os artigos em primeira mão 
deixam no nosso planeta. Pelo menos é 
o que uma das estudantes que vendem 
na feira diz: “aqui preconiza-se a venda 
de coisas que assim não vão para o lixo. 
Coisas usadas, que às vezes ainda estão 
boas”, tornando-se esta, assim, uma boa 
forma de reciclar. Esta é a visão da Ágata, 
de 20 anos, que vem vender ao sábado 
para a Feira da Ladra com algumas 
amigas. “Somos um grupo de raparigas 
estudantes e solteiras, residentes na zona, 
e acabamos por passar aqui uma manhã 
de sábado super fixe.”
Nesta feira, são poucos os objectos que 
não têm uma boa história para contar. 
Muitos deles já passaram por dezenas 
de mãos e todos eles foram por alguma 
razão parar ao Campo de Santa Clara. 
No fim, todos vão ganhar uma nova vida.
Não são só os objectos que têm algo para 
nos dizer. Os vendedores, e até aqueles 
que deambulam pela feira em busca de 
uma relíquia, têm muito com que nos 
cativar. 

Miguel Mendes, de 32 anos, é um desses 
exemplos. Licenciado em Marketing e 
Publicidade, vende na Feira porque, ao 
fim de um ano de desemprego, sabia 
que não queria voltar para “um emprego 
de escritório”. Afirma que estava farto 
de tudo: “Não via o sol nascer, não via 
o sol pôr-se, não via ninguém, só o 
computador à frente.” Foi durante uma 
visita à Tailândia que percebeu o que é 
que poderia passar a fazer da sua vida: 
vender t-shirts estampadas. Inicialmente, 

vendia artigos que não eram feitos por 
ele, mas a determinada altura percebeu 
que as pessoas gostavam daquilo que 
ele fazia e, assim, começou a fazer os 
desenhos que estão agora estampados 
nas suas t-shirts. 
Ao observar a banca de cada um dos 
feirantes, podemos ver milhares de 
objectos diferentes plantados a espera 
de um comprador. De peças de roupa 
a ferro-velho, de discos de vinil aos 
cds mais recentes, de moedas antigas a 

instrumentos de cozinhas já usados, tudo 
quanto a imaginação possa conceber es-
tá presente. Esta é a feira onde tudo se 
vende, menos a alma – ainda que haja 
quem diga que até a alma se vende. 
Quando está sozinha no seu ateliê a pintar, 
Francisca Matos raramente gosta do que 
vê, mas quando alguém compra uma das 
suas obras fica feliz e “aprende” a apreciá-
las. Esta pintora alentejana, de 65 anos, 
confessa que, apesar da felicidade que 
isso lhe traz, ainda lhe custa vender as 

suas peças. A paixão que ganhou quando 
visitou a Feira da Ladra pela primeira vez 
é a mesma passados 45 anos. “As pessoas, 
o encanto, os jovens”. “Apaixona-me ter 
estes amigos, arranjar-me todos os dias 
muito cedo para vir para aqui, expor, ver 
as pessoas comprar... E mesmo que não 
comprem dão-me uma palavra ou fazem 
um comentário.”
Apesar do fascínio que muitos milhares 
continuam a ter por esta feira, a verdade 
é que ela tem sido votada ao abandono, 

algo que é denunciado por uns quantos. 
Irina Almeida, uma assídua visitante da 
Feira da Ladra, fala sobre as condições 
precárias em que se encontram os 
sanitários. Para além disso, indica um 
mau policiamento: “Não há uma boa 
vigilância e os polícias que por cá andam 
só procuram carros em segunda fila ou 
comerciantes sem licenças, sendo que 
não se preocupam com aqueles que 
possam estar a roubar.”
Pela primeira vez na Feira como 
vendedores estão Crystal e Damião, 
que vendem cadernos e caixas com 
fotos impressas de azulejos e imagens 
típicas de Lisboa, bem como flores em 
tecido que servem de pregador. Ela é 
uma estudante espanhola de Erasmus 
em Portugal e ele diz, enquanto se ri, 
que está aqui “a fazer “florzinhas”. Ainda 
que novos nestas andanças, encontram 
aspectos que poderiam ser melhorados, 
já que desejam vir muitos mais sábados 
para a feira que os encantou. Para eles, 
esta deveria ser pedonal, as licenças mais 
baratas, e incentivam a criação de um 
website com informação sobre a Feira 
da Ladra, que seria útil para quem é de 
fora, um dos principais públicos-alvo 

No alto de Alfama encontramos aquela que é a feira mais antiga da capital, 
que já viu passar por si dezenas de diferentes gerações e classes

As mãos pelas quais passaram já foram muitas, mas os objectos continuam únicos. Na Feira da Ladra todas as 
peças têm uma boa história para contar.

[ FEIRA DA LADRA ]
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dos feirantes do Campo de Santa Clara.
É o tudo e o nada, é o tudo e mais alguma 
coisa. São objectos usados e novos, mas 
todos têm algo em comum: ninguém se 
atreve a questionar a sua origem. Ainda 
assim, é essa inquietação e esse mistério 
que dão vida à Feira da Ladra. Olhando 
para um espelho, pode-mos imaginar 
os milhares de reflexos atentos ou 
despreocupados que por ele já passaram. 
Quem sabe se não reflectiu imagens de 
um outro país que não Portugal? Pode 
até ter servido de consolo a um tocador 
num quarto lisboeta, ou pode ter andado 
perdido pelas ruas de Lisboa… Quem 
sabe? 
Para Miguel Mendes, não é a diversidade 
de objectos à venda que o assusta, mas 
o facto de existirem compradores para 
todos eles. “Fico a pensar por que raio 
aquela pessoa quer aquilo”, diz, enquanto 
solta várias gargalhadas. Se há quem 
compre o que para nós não vale sequer 
um cêntimo, é porque a Feira da Ladra 
“é um sítio onde se juntam todas as 
classes sociais, onde se encontra tudo 
o que se possa ou não imaginar”. O an-
tigo publicitário acrescenta ainda que 

aqui “se juntam todas as culturas sociais, 
desde as pessoas mais pobres às pessoas 
de classes mais altas, e isso é um bocado 
representativo daquilo que é Lisboa: 
uma cidade de fusão de várias culturas e 
várias pessoas”.
Enquanto alguns se queixam da falta 
de condições e daquilo que podia ser 
melhorado, há quem veja este assunto de 
um ponto de vista diferente. Para Ágata, 
“não falta nada”. “Há ali uns balneários 

públicos, completamente grátis e com 
condições normais para uma feira”, e 
“podia haver aqui um multibanco mais 
perto, mas também não é imprescindível, 
porque a Feira da Ladra existe há décadas 
e sempre toda a gente soube que não 
havia”. Miguel concorda: “Pode haver 
às vezes falta de organização em termos 
de espaço, devido ao facto de a Câmara 
passar demasiadas licenças para o espaço 
que há, o que origina alguns conflitos, 
mas isso só depende da boa vontade das 
pessoas”. Já para Dona Olinda, “devia 
haver um certo zelo”. “Havia aqui este 
mercado, que fazia tanta falta ao povo, 
mas fecharam-no”. “Às vezes há uma 
‘fantochada’ ou outra, uma ‘musicazita’, 
e dizem que abre ao público, que há 
uma exposição de qualquer coisa... Nem 
vejo nada. Mantém-se mais fechado que 
aberto”. 
São artigos que superam a imaginação 
de qualquer um. Todos eles transportam 
a história de uma ou várias vidas e têm 
a capacidade de nos fazer viajar no 
tempo e no espaço. Uma mala aberta no 
chão, de pele castanha e fivela dourada, 
parece abandonada, como se já ninguém 
apreciasse a sua beleza. Tem alguns 
defeitos, mas eles só tornam mais rica 
e coerente a história que ela viveu e os 
pequenos objectos que por ela passaram. 
Talvez uma nota de 500 réis, talvez uma 
cigarreira de prata, ou – quem sabe? – 
uma embalagem de pó de arroz. Fica à 
imaginação de quem por ela passa.
Apesar de baratos e bem regateados, os 
produtos aqui vendidos também estão 
sujeitos ao efeito da recessão económica. 
Todos os feirantes se queixam de que 
o negócio já não é como antigamente. 
“Vê-se que as pessoas compram cada 
vez menos e têm cuidado ao fazê-lo, 
mesmo que os produtos estejam a um 
ou dois euros. As pessoas já fazem 
muitas contas e vêem o que podem ou 

não levar”, queixa-se Dona Olinda. A 
entrevista é interrompida por um cliente 

que pergunta o preço de duas peças e que 
brinca com a jornalista. A vendedora in-
forma que custam cinco euros. Ele diz 

que é muito. Dona Olinda responde: 
“Então vá, dê cá quatro, que eu quero 
ir para a praia! Se não chego atrasada 
à praia e o senhor é que tem culpa!” 
Em pleno Novembro, o cliente acabou 
por levar as duas peças. Irina Almeida 
acrescenta que “todos querem encontrar 
produtos baratos, uma vez que procuram 
coisas que não são bens necessários. Re-
gateiam preços que não são aceitáveis 
e que prejudicam o comerciante”. Tal 
como esta consumidora assegura, “isto 
não é só jarretas e ladrões”. Basta visitar 
a Feira da Ladra para o comprovar. Sim, 
eles existem, mas são muitas mais as 
pessoas sérias e que precisam do negócio 
mais para sobreviver do que viver. 
São histórias muito diferentes, mas que 
se entrecruzam com o mesmo objectivo: 
dar a alguém a possibilidade de terminar 
uma história começada não se sabe 
onde, nem por quem. Todas as terças e 
sábados, o Campo de Santa Clara abre 
as portas a milhares de pessoas dispostas 
a mergulhar num mundo próprio e 
inconfundível. Como diz Dona Olinda, 
“isto não pode cair em saco roto”. 
No entanto, a verdade é que também 
ninguém pede para fazer disto uma fei-
ra moderna. “A verdade é que a Feira 
da Ladra perde muita da sua essência 
se se fizer muita coisa por ela. Mas, na 
realidade, também não se pretende fazer 
nada”, conclui Irina Almeida.

TEXTO Inês Castro e Patrícia Abelha
FOTOGRAFIA Dylan Morais

Esta é a feira onde tudo se 
vende, menos a alma – ainda que 
haja quem diga que até a alma se 

vende

São histórias muito diferentes, 
mas que se entrecruzam com o 
mesmo objectivo: dar a alguém 
a possibilidade de terminar uma 
história começada não se sabe 

onde, nem por quem
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As histórias da fila à porta do Con-
sulado Geral do Brasil em Lisboa 

são notícia? Na fiada de gente que dá a 
volta ao quarteirão, na Praça Camões, 
há um pouco de tudo. Imigrantes le-
gais e ilegais. Casos comuns e casos de-
sesperados. Histórias de perseverança 
e fracasso, de sorte e êxito, histórias de 
solidão, histórias de amor. Há conversas 
e negócios, pessoas que alugam cadeiras 
ou vendem o seu lugar, ou café, rissóis, 
coxas de galinha. Parece o caos, mas a fila 
tem a sua forma própria de organização 
– não, como explica a Manuella Lopes, 
segundo o conceito germânico, mas à 
maneira do Zé Carioca, numa mistura 
de malandrice e criatividade.
As opiniões de ToZé Brito, ex-editor e actual administrador da Sociedade Portuguesa 
de Autores, são notícia? As editoras não souberam lidar com a revolução da internet. 
Tiveram mais olhos do que barriga, não quiseram abdicar da sua forma tradicional 
de obter lucros fabulosos e acabaram por perder as novas oportunidades de negócio, 
com os tipos de distribuição que a net permite. Hoje, há cada vez mais temas dis-
poníveis, cada vez mais bandas, mas ouve-se menos música, e de menor qualidade. As 
editoras podem ter falhado, mas a net, pensa ToZé Brito, também falhou.
E o dia-a-dia de Francisco, traficante de cocaína? É notícia? Ele tem 20 anos e vive 
em casa da mãe, que não sabe de nada e continua a dar-lhe a mesada de 300 euros. 
Mas ele hospeda-se em hotéis de 5 estrelas e frequenta festas loucas com amigos ban-
queiros. A namorada apoia-o e os amigos acham-lhe piada. Trafica há dois anos e 
tenciona deixar de o fazer quando entrar para a faculdade. Mas, questiona a Catarina 
Ribeiro, conseguirá ele baixar o seu nível de vida?
Estas e outras histórias do 8ª Colina, reunidas e editadas pelos perseverantes chefes 
de redacção Lara Longle e Pedro Gomes, pretendem ir para além da aparência dos 
factos. Pretendem compreender, relacionar e sentir. São textos longos, que precisam 
do papel como suporte. Talvez não sejam notícias. Mas são jornalismo.

TEXTO Paulo Moura

NOTÍCIAS E JORNALISMO

Uma Coluna na Colina

CAIM E O 
MAL DE 

NÃO IR ATÉ 
AO FIM

Não sendo eu cristão, resolvi, no 
entanto, ensinar à minha filha 

alguns fundamentos da religião cristã, 
porque eles impregnam a cultura 
portuguesa e europeia. Tinha ela três 
ou quatro anos e lá comprei um livro 
enorme com histórias bíblicas ilustradas.
A primeira era sobre Adão e Eva e a 
menina perguntou: «Mas eles não podiam 
pedir desculpa?» Engasguei-me. Mais 
ainda quando ela se permitiu comparar 
a bondade do pai com a do Criador, com 
vantagem para o primeiro por ser capaz 
de perdoar. Temi, supersticiosamente, 
que aquela vozinha tivesse sido ouvida 
não por uma qualquer polícia com 
vista a ser publicada em periódico de 
«jornalismo» de «investigação», mas por 
alguém com poder para me fulminar 
com um raio.
A segunda história foi catastrófica. 
Perguntou Deus a Abraão se O ama-
va. Que sim, garantiu o putativo pai de 
três religiões. «Então corta a cabeça ao 
teu filho Isaac.» A criança já não quis 
ouvir mais nada. Segurou a cabeça com 
as duas mãos e exclamou: «Mas Deus é 
maluuuco!»
Fechei o livro com estrondo, como que 
para dissipar a blasfémia. Desisti. O 
padre da catequese que lhe ensinasse, 
quando ela chegasse à escola primária! 
Compreende-se, portanto, como 
me identifiquei de imediato com os 
comentários de José Saramago sobre 
o Antigo Testamento: eu tinha vivi-
do a perplexidade concreta de estar a 
ensinar comportamentos horrorosos e 
abomináveis em pretenso nome de coi-
sas belas e redentoras – como se isso 
fos-se possível!
Nem percebi porque é que os herdeiros 
de um Mestre que se propôs dar 
mandamentos novos, de amor e 
compaixão, de oferecer a outra face, de 
não matar – se encresparam tanto em 
defesa do Antigo Testamento. 
Numa boda de província, vi e ouvi um 
velho cura increpar Saramago, com o 
punho engelhado apontado aos céus, 
ferreteando-o de «analfabeto» – e as 
freirinhas e beatas (que as havia muitas 
na festa) a aplaudi-lo em êxtase.
Tinha o senhor abade lido Caim, de 
Saramago? Claro que não: o decrépito 
senhor já nem o seu breviário deve 
abrir, vai para muitos anos, pois até lhe 
faltará a saliva para ajudar a passar as 

folhas… Falava de Saramago e do seu 
livro porque a network da Santa Madre 
ainda mobiliza melhor e mais cegamente 
do que as redes sociais na Internet, acre-
ditem.
Mas não foi só o idoso pastorito de almas 
a verberar Saramago. Afinou também 
o coro de supostos críticos literários, 
especializados em «Hay Saramago? Soy 
contra».
Li o livro. Ou melhor, eu não leio 
Saramago, saboreio-o. Devagar. Houve 
momentos de decepção, quando em 
certos trechos ele se deixou resvalar 
para um humor muito ao estilo de José 
Vilhena.
Já temia pelo pior, porque o forte de 
José Saramago não é o final dos seus 
livros, acabando alguns um tanto 
precipitadamente, como A Caverna.
Mas, meus amigos, o final de Caim é 
obra de um génio. O simples facto de ter 
passado pela cabeça dar aquele remate, 
que nos deixa perplexos, a rir amarelo, 
a pensar e repensar tudo – torna 
imperativo que se leia o livro.
Porque é que só eu ando a dizer isto? Não 
sei, mas uma coisa posso garantir. Leio 
os livros até ao fim. Há críticos e – sei-o 
agora – abades da santa terrinha que não 
o fazem. E pronunciam-se à mesma.
Na minha contribuição para a versão 
portuguesa do livro Bücher – Alles 
was man lesen muss (Livros – Tudo 
o que é preciso ler, Casa das Letras, 
2007), de Christiane Zschirnt, escrevi: 
«Comunista confesso, José Saramago 
suscita sempre polémica, ao nível do 
mais impensável sectarismo sobre 
os seus méritos literários. Um dos 
momentos mais deploráveis de um largo 
sector da crítica literária ocorreu quando 
Saramago publicou o Ensaio Sobre a Lu-
cidez, em 2004. Correu a “notícia” de que 
o autor fazia, no livro, “a defesa do voto 
em branco”. Tanto bastou para municiar 
a “crítica de escada abaixo” de que fala 
Camilo Castelo Branco. Zurzido até à 
medula, Saramago só pôde rir-se por 
dentro: fica registado para a história que 
há “críticos” que escrevem sobre livros – 
sem sequer lerem os livros.»
Só numa coisa esses «críticos» vão até ao 
fim: é no serem desonestos.

[ OSCAR MASCARENHAS ]
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8ªCOLINA LISBOETAS

[ ESTUDANTES DE INTERCÂMBIO EM LISBOA ]

Fazem parte do programa AFS-
Intercultura, que engloba uma rede 

de mais de 50 países e movimenta mais 
de 10 000 estudantes todos os anos, e são 
conhecidos por AFSers.
Chegam no início de Setembro ou 
de Janeiro e voltam no fim de Junho, 
compreendendo-se nesse intervalo de 
tempo uma experiência que é conhecida 
por poucos. O 8ª COLINA foi falar 
com Julia (16 anos, da República Do-
minicana), Kumphet (16 anos, da Tai-
lândia), Julius (16 anos, dos EUA) e Sol-
veig (17 anos, da Noruega) sobre as suas 
experiências.
A experiência AFS é marcada, nos 
primeiros meses, por um estado de 
êxtase por parte dos AFSers. “Começar 
de novo num sítio novo”, como Solveig 
refere, “é uma experiência interessante”. 
Perante um novo local de residência, 
outra cultura e pessoas diferentes, os 

AFSers encontram um vasto leque de 
desafios.
Para Kumphet, o maior desafio tem 
sido a língua. As palavras que sabe em 
português ainda são poucas, e o inglês, 
que serve para desempenhar a tão 
portuguesa arte do “desenrascanço”, 
também não é vasto. O caso de Julia é 
diferente. As semelhanças entre a sua 
língua materna (espanhol) e o portu-
guês ajudam. Também teve aulas de 
português antes de vir para Portugal: 
“Não queria vir para cá e não perceber 
nada”. O domínio da língua portuguesa 
é essencial para que se sintam integrados 
nos meios familiar e escolar.
Os AFSers são acima de tudo estudantes. 
Por isso, são integrados em escolas 
secundárias, nas quais normalmente lhes 
é dada a oportunidade de terem aulas 
particulares de português. Ainda assim, 
a aprendizagem da língua depende muito 

da vontade e dedicação de cada um. 
Que o diga Jonathan, da Argentina, que 
estudou na Escola Secundária de Moura, 
em Beja, no ano lectivo de 2008/09, e 
que ficou em 6º lugar no Concurso de 
Leitura Nacional, num total de 25 000 
concorrentes.
Outro desafio para os AFSers é o contacto 
com outra cultura, e os choques que daí 
podem surgir. Julius vê o meio escolar 
português com curiosidade e destaca que 
“aqui os professores e os alunos têm uma 
postura muito mais relaxada”. Já Solveig 
“queixa-se” de barriga cheia. Habituada 
ao costume norueguês de comer apenas 
uma fatia de pão ao almoço, confessa que 
está sempre cheia, fazendo-lhe também 
confusão a hora de jantar ser pelas 20h. 
“Na Noruega o jantar costuma ser às 
17h”, afirma a norueguesa.
Todos os AFSers são colocados em 
famílias de acolhimento, que não 

recebem qualquer tipo de recompensa 
financeira. Ainda assim, ganham acesso 
a “uma nova cultura em casa sem ter 
de se viajar”, diz Miguel Simões, pai de 
acolhimento de Solveig. “É importante 
conviver com alguém que questiona o 
nosso dia-a-dia, porque assim acabamos 
por ficar a conhecer melhor não só a 
Noruega mas também Portugal”. Ca-
tarina Fragoso, mãe de acolhimento de 
Solveig, tem também uma filha que está 
a estudar na Áustria através da AFS. 
Assim, ao acolher Solveig, acabou por 
preencher o lugar da sua filha (também 
Catarina), temporariamente ausente. 
Francisco, que tem 11 anos e é um 
dos cinco irmãos de acolhimento da 
estudante norueguesa, fez questão de 
que acolhessem um estudante de um 
país onde houvesse dias inteiros sem 
luz solar, como é o caso da Noruega. “O 
Francisco queria ser o embaixador do 
bom tempo”, brinca Catarina Fragoso.
A relação entre o AFSer e a família de 
acolhimento é idealmente igual ao que se 
passa numa família comum. O estudante 
deve ajudar na lida da casa e obedecer às 

regras familiares. Julia atribui os louros 
da sua fácil e rápida integração à família 
que a recebeu: “Até já lhes chamo mãe e 
pai!”.
Em tempos em que o diálogo intercultural 
é tido como essencial e indispensável, 
estes estudantes vêm contribuir para 
essa mesma prática, partilhando a 
sua experiência e cultura com as suas 
comunidades, famílias de acolhimento 
e com os seus novos amigos. Na mala 
levam roupa e outros bens necessários, 
mas na mente trazem a máxima de que, 
quando se fala de cultura, noções como 
“pior” ou “melhor” são substituídos por 
“diferente”.

TEXTO E FOTOGRAFIA João Dias

Lisboa recebe todos os anos dezenas de estudantes vindos de várias partes do mundo. Têm entre os 16 e os 18 
anos, e vivem com famílias de acolhimento que os recebem como um deles. 

A relação entre o AFSer e 
a família de acolhimento é 
idealmente igual ao que se 

passa numa família comum. 
O estudante deve ajudar na 
lida da casa e obedecer às 

regras familiares.
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“A RODA JÁ ESTÁ CRIADA, SÓ 
PRECISAMOS DE A GIRAR”

Sonhador mas de fortes convicções, 
Serhiy Adamov transportou consigo 

para Portugal a vontade de vencer. Foi 
em 2002 que se fixou em terras lusas e 
depressa a sua chegada se fez notar.
O jovem Serhiy deixou Chernigov – a 
sua terra natal, na Ucrânia – com apenas 
14 anos, deixando para trás uma cidade 
pequena e acolhedora e um grupo de 
amigos muito unido. 
Chegado a Portugal, este jovem 
enfrentou duas grandes dificuldades: 
a língua portuguesa e o facto de não 
conhecer ninguém, excepto a sua mãe, 
que já cá se encontrava a trabalhar. 
Foi no primeiro dia de aulas que essas 
dificuldades se acentuaram: “Foi muito 
mau porque não entendia nada… até 
passei vergonhas porque na Ucrânia 
os gestos significam uma coisa e aqui 
outra”. Durante os primeiros tempos, a 
bola de basquetebol foi a sua principal 
companhia e, ao mesmo tempo, a 
sua grande arma para criar amizades. 
Através do desporto colectivo era 
possível comunicar com os colegas 
mais facilmente e, assim sendo, o 
desenvolvimento da língua portuguesa 
foi surgindo com naturalidade. Acre-

ditando que o desporto tem uma grande 
influência na união das pessoas, Serhiy 
publicou um anúncio num jornal da 
comunidade de Leste: “Pessoal que 
queira jogar à bola: vamos juntar uma 
equipa!”. Este dirigia-se a todos os 
ucranianos que se encontrassem na 
mesma situação de Serhiy, ou seja, que 
quisessem encontrar amigos, pessoas 
com quem falar e partilhar as suas 
experiências. A verdade é que através 
deste simples anúncio, cujo objectivo 
inicial seria apenas juntar jovens de 
Leste para convívio e apoio mútuo 
num país que lhes era desconhecido, 
um jovem de apenas 14 anos conseguiu 
unir um grupo de mais de 40 pessoas, 
no qual era possível partilhar “filosofias 
e pensamentos”. A partir daqui, houve 
um crescimento exponencial deste 
tipo de grupos, em diferentes zonas de 
Lisboa e Almada. Apesar de a língua 
predominante nestes encontros ser o 
ucraniano, Serhiy admite que já se sente 
“mais português do que ucraniano”.
A vontade de lutar por um mundo 
melhor é o que faz de Serhiy uma 
pessoa especial. “Acredito que cada 
um de nós tem de tentar fazer alguma 

coisa para que o mundo seja um lugar 
melhor”, afirma, convicto. “Ver outras 
pessoas felizes por realizarem os seus 
sonhos faz-me sentir realizado… mas 
não é simples ajudar os outros!” No 
entanto, é justamente isto que move 
o jovem Serhiy e o projecto que está a 
desenvolver, “Vamos mudar a História”, 
comprova isso mesmo. Aliando a 
educação cívica e moral ao desporto, 
Serhiy pretende ir para os bairros sociais 
ajudar todos aqueles que precisem. O 
consumo de drogas, o alcoolismo e a 
falta de escolaridade são alguns dos 
problemas com os quais este projecto se 
preocupa e nos quais pretende intervir. 
Nesta sua luta, tem procurado diversos 
tipos de apoios: de Juntas de Freguesia 
a Câmaras Municipais, de associações 
a empresas privadas, ouviu muitas 
respostas negativas. No entanto, já 
conseguiu um espaço para organizar as 
actividades desportivas, disponibilizado 
pela Federação Portuguesa de Judo. 
Apesar de no início do projecto não o 
levarem a sério, por ter apenas 22 anos 
e ser estrangeiro, este lutador afirma 
que é preciso trabalhar insistentemente 
no que queremos porque “a roda já está 

criada, só precisamos de a girar”. 
De olhos postos no futuro, o principal 
objectivo deste projecto passa por 
mostrar aos jovens oriundos de bairros 
problemáticos que “o mundo em que 
eles vivem não é só o bairro deles… 
eles são como um peixinho dentro de 
um copo que se for lançado ao mar vai 
descobrir muitas mais oportunidades!”. 
Com a convicção de que cada um 
pode ser aquilo que quiser, Serhiy não 
desiste, mesmo quando confrontado 
com dificuldades – o fundamental 
é as pessoas estabelecerem metas e 
desejarem sempre mais, porque o 
“pensamento que se contenta com coisas 
satisfatórias, alcançáveis com facilidade, 
é o nosso principal inimigo, é o que nos 
limita!”. Na perspectiva deste jovem, 
todos devemos fazer algo para “mudar a 
história”, sendo que o “mais importante 
no Homem é a imaginação!”. A vontade 
de querer ir mais além deve ser um 
objectivo de todos nós, porque para 
Serhiy “o limite é o céu!”

TEXTO Filipa Teixeira e Célia Rodrigues
FOTOGRAFIA Célia Rodrigues

[ SERHIY ADAMOV, PROMOTOR DO PROJECTO “VAMOS MUDAR A HISTÓRIA” ]

Serhiy Adamov quer mostrar aos jovens dos bairros problemáticos que “o mundo não é só o bairro deles”

8ªCOLINA
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[ TOZÉ BRITO ]

“As
EDITORAS

BARRIGA”
T I V E R A M  M A I S  O L H O S  D O  Q U E

TóZé Brito é um dos nomes mais 
importantes da música em Portugal. 

Com o Quarteto 1111 fez contrapoder 
e viu trabalhos seus serem censurados 
pelo Estado Novo. Hoje, com 58 anos 
e depois de uma longa carreira como 
editor, está no outro lado da barricada. É 
administrador da Sociedade Portuguesa 
de Autores e um dos maiores críticos do 
modelo de partilha da Internet. Nesta 
entrevista, TóZé Brito mostra-se frontal: 
Portugal é um país sem cultura e isso vê-
se na aplicação do IVA, e as pequenas 
editoras vivem numa utopia. 

Há  uns tempos, o vocalista dos Blind 
Zero disse em entrevista que “existem 
cada vez mais bandas e ouve-se cada 
vez menos música.” Concorda? 
Sim. E se não se fizer nada, vai ser cada 
vez mais assim. Existe cada vez mais 
música e a solução da internet, quanto a 
mim, é perfeitamente falhada.

Em que sentido?
Falhada no sentido em que não se 
tem noção nenhuma do que lá  está. Se 
existirem cinco milhões de vídeos no 
YouTube, o que é que se procura lá?

Mas é   impossível impedir alguém de 
fazer uma banda.
As pessoas podem fazer as bandas que 
quiserem. Mas quanto mais bandas 
houver menos música ouves, porque 

não sabes o que hás-de ouvir. Quando 
houver um bilião de bandas no mundo 
– imaginando que era possível –, não se 
consegue sobressair.

Mas nem todas as bandas têm de 
sobressair, não é?
Não. Quem não quiser viver da música, 
isso é outra questão. Se a malta quer 
fazer música para se divertir não tenho 
nada contra isso. É um hobby. Eu estou 
a falar da música profissional. Eu vivo 
há quarenta anos da música e sou o gajo 
mais feliz do mundo, porque quando 
eu gravei o meu primeiro álbum decidi 
que queria viver assim. Também estava 
preparado para me agarrar ao curso 
de psicologia que tirei em Londres e 
sobreviver. Quando tu tiveres um milhão 
de bandas a tocar e todas a aparecerem, 
podes ter a certeza que isso não vai 
acontecer.

As editoras também não têm espaço 
nos seus catálogos, por motivos 
comerciais, para apostar  numa maior 
diversidade.
Eu acredito que quando as pessoas 
são boas e têm valor, é uma questão de 
tempo. Cada mercado é um mercado, 
mas há uma coisa em comum a todos 
eles: são raríssimos os casos das pessoas 
que não conseguem furar quando têm 
valor. Eu comecei a tocar com 14 anos e 
gravei o disco da minha primeira banda 
quando tinha 17. Mas agora estamos na 
época da fast food e do tudo rápido.

Até da fast music, digamos assim. 
Já se pode fazer música só com um 
computador. E ela está sempre a 
acontecer.

Exactamente! Tudo muito rápido e toda 
a gente quer resultados para ontem. Eu 
andei três anos a ensaiar todos os dias, 
na torre dos bombeiros de Leça da 
Palmeira, a troco de uns espectáculos 
de borla que dávamos todos os meses no 
baile dos bombeiros.

Também são tempos completamente 
diferentes…
Completamente diferentes, mas vai 
dar ao mesmo: nós demorámos anos a 
chegar lá! As pessoas não podem pensar 
que é diferente, só porque isto agora 
é rápido. No meu tempo, tinhas de ir 
para um estúdio analógico, gastavas um 
balúrdio para gravar um disco. Hoje não: 

estás em casa, tens software e fazes aquilo 
a brincar. Faz-se o master e coloca-se na 

internet, mas ninguém sabe que está lá, 
não se tem visibilidade. E, mesmo que 
se consiga resolver esse problema, tem 
de se bater a concorrência que está a ser 

A Internet falhou, as editoras erraram e o governo está desfasado. O futuro da música é o digital e passa a estar 
nas mãos do consumidor. Não pode ser de borla, caso contrário morrem as grandes carreiras. E aqui não há um  
meio-termo. 

“Daqui a uns anos não se 
pode viver a full time da 

música”
“A internet não mata 
ninguém, antes pelo 

contrário. A internet é 
genial, é o melhor que 

aconteceu à ao mundo e é um 
instrumento fantástico se for 

bem usada”
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apoiada pela indústria, com equipas de 
management, de agenciamento, e toda 
a estrutura que está montada à volta da 
música além das editoras.
Mas isso já não tem nada a ver com a 
visibilidade, pois não?
Não, porque essa é a visibilidade negativa. 
Esta cultura da gratuitidade que se está a 
estabelecer, em que tudo é de borla e não 
temos de pagar nada por coisa nenhuma. 
É um erro tremendo, porque isto não é 
democrático, é anárquico!

Não acha que um artista pode lucrar 
com isso?
Sou completamente contra essa ideia. 
Não tenho nada contra quem pensa 
assim. Na minha opinião, a visibilidade 
não leva a lado nenhum. A visibilidade 
na net é um fenómeno: no meio de um 
milhão de pessoas que tentam a sua 
sorte, aparece uma Ana Free, ou uma 
Mia Rose, se bem que, sem a máquina 
por trás, não são nada. Curiosamente, 
todos os fenómenos da net que têm 
algum sucesso acabam a fechar acordos 
com editoras. Por alguma razão é. Não há 
acaso nenhum. E eu tenho seguido esses 
fenómenos alegremente. Mesmo bandas 
a abrirem o seu selo independente, há 
pouquíssimos casos com grande sucesso.
Na sua opinião, isso acontece porquê?

Porque, obviamente, as estruturas que 
as editoras têm o permitem. Vamos, 
de uma vez por todas, desmistificar 
essa questão e separar quem quer fazer 
música para se divertir de quem quer ser 
feliz a fazer música. As pessoas podem 
pôr as coisas na net e divertirem-se. Mas 
quem vive da música está ligado àquilo 
que se chama indústria. Eu não preciso 
das editoras para tocar ao vivo. Mas eu 
preciso delas e da máquina toda que as 

rodeia para promover o meu produto, 
em termos de marketing, mas sobretudo, 
em termos de visibilidade. Se não tiver 
essa visibilidade, kaput.

Mas temos o mesmo problema de há 
pouco: não haver espaço. A música 
não funciona sem um mercado. E é 
um mercado de milhões. Se falarmos 
em públicos menos abrangentes e mais 
alternativos, não acha que a indústria 
se torna mais complicada e apertada?
Se a indústria estivesse, como nos anos 
80 ou 90, a atravessar um período de 
crescimento e de prosperidade, não 
era tão complicada. Como editor, ao 
mesmo tempo que eu apostei nos Xutos 
e Pontapés – estamos a falar de 1987, 
quando eles gravam o “Circo de Feras” 
– apostei nos Mler Ife Dada, nos Radar 
Khadafi e nos Afonsinhos do Condado. 
Estas quatro apostas são do mesmo ano, 
mas sobraram apenas os Xutos. Os outros 
três projectos foram bem recebidos, 
mas morreram quase à partida. Só que 
os Xutos pagaram os outros projectos. 
Em épocas de prosperidade, com um 
projecto em que se acerte pagam-se 
quatro ou cinco apostas falhadas.

Sim, mas isso não se faz segundo uma 
lógica de mercado, não é?
Porque o mercado foi morto pela 
internet. Ponto final parágrafo. [pausa] 
Não é pela internet, eu vou refazer a 
frase. A internet não mata ninguém, 
antes pelo contrário. A internet é genial, 
é o melhor que aconteceu à ao mundo e 
é um instrumento fantástico se for bem 
usada. Mas a internet deixou de ser um 
instrumento democrático, para passar 
a ser um instrumento anárquico, onde 
não há leis nem princípios. As pessoas 
roubam, copiam e fazem o que querem 
ao abrigo de uma pseudo-liberdade que 
não está consignada em lei nenhuma. A 
internet pode ser uma coisa brilhante, se 
houver regulação e se os criadores das 
obras intelectuais, os ISP’s, o governo e 
as autoridades se sentarem a uma mesa 
para estabelecer regras.
As regras que estão a avançar são no 

sentido de penalizar os internautas e 
de cortar a internet.
Aí estou de acordo que não pode haver 
uma comissão administrativa qualquer 
que seja nomeada para cortar a internet 
às pessoas, isso é uma coisa absurda e 
anti-democrática. Defendo que se criem 
tribunais que legislem estes assuntos, 
como há em Inglaterra, ou em França, 
para que não se demore cinco anos para 
tomar uma decisão. É uma questão de 
haver um princípio de equidade justo, 
em que se estabeleça que alguém tem 
que pagar toda esta máquina. Quem 
aposta na música não são meia dúzia de 
malucos que estão à frente das editoras 
que acham que aquilo é divertido. 
Quando estive nessas companhias, eu 
fui pago por accionistas, uma massa 
anónima de gente que mete dinheiro na 
música como noutro negócio qualquer. 
Quando começa a não dar lucro, eles vão 
para a outra indústria e levam o dinheiro.

Independentemente disso, fazer-se-ia 
música.
A música não morre. Voltámos ao ponto 
de partida: podes ter cinco milhões de 
grupos a fazerem música na internet, 
felizes e contentes porque não querem 
viver da música. E, se não querem viver 
da música, maravilha, não têm de se 
preocupar. Agora, os profissionais de 
música, a esses, mata-os todos. Daqui a 
uns anos não se pode viver a full time da 
música.

Não acha que, pelo contrario, a internet 
traz maior diversidade?
Não concordo. Traz mais diversidade, 
sem visibilidade. Ou seja, a diversidade 
está lá toda, mas tu não sabes que 
existe. Não é a mesma coisa que não 
existir. Os agentes culturais e as editoras 
são responsáveis pela diversidade. As 
editoras só podem apostar nos tais 
projectos alternativos de que estamos 
a falar se estiverem financeiramente 
saudáveis.

Então, a solução, para si, também pas-
sa por os artistas e os consumidores 

perceberem que não se pode tornar 
uma indústria obsoleta?
Toda a gente tem que perceber que para a 
música ser uma profissão as pessoas têm 
de ser pagas. Portanto, vamos encontrar 
uma forma, que não seja aquilo que as 
editoras também foram durante muitos 
anos. Tiveram muito mais olhos do que 
barriga. Nos anos 80, quando o fabrico 
do CD começou a ser muito mais 
simples e barato, as editoras mantiveram 
os preços e tiveram lucros altíssimos. 
Eu assumo que as editoras falharam aí, 
porque, infelizmente, não tive controlo 
nenhum da situação.

Mas vamos partir do princípio que 
os artistas estão de acordo com esse 
“roubo” que é o download.
Aí, deixa de ser roubo. Se os artistas 
disserem, claramente, que a música deles 
é para estar na internet… Um artista não 
pode é ter um contrato com uma editora 
e depois vir cá para fora dizer que isso 
é permitido. Isso é má fé. A única coisa 
que há a fazer aí é rasgar o contrato na 
cara dele.

Mas se as editoras tiram lucros também 
dos concertos, não será assim tão grave. 
O contrato é diferente.
Já é outro acordo. Estamos a falar de 
artistas que fazem isso sem darem essa 
benesse. Tanto quanto eu sei, os novos 
artistas têm a cláusula no contrato em 
como podem pôr X na Internet. O que 
não pode acontecer é não ter esse tipo de 
contratos e, à custa do investimento da 
editora, quererem ainda oferecer música 
de borla na internet.

Mas, recordo-me agora dos Nine Inch 
Nails, que, mal cortaram o vínculo com 
a editora, disponibilizaram tudo o que 
fizeram online.
Eu recordo-me disso. Agora, vai falar 
com os Nine Inch Nails e pergunta-lhes 
se ganharam dinheiro com isso.

Ganharam. Por acaso, ganharam.
Muito menos do que com o disco 
anterior que tinham feito com uma 

“Daqui a dois ou três anos 
já ninguém vai querer ver 
concertos quando se pode 
ver a banda em DVD ou no 

Youtube”
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editora. Os Nine Inch Nails iam vender 
muitos discos com uma editora. 
Acabaram o contrato, fizeram as coisas 
de outra maneira e perderam dinheiro. E 
não tarda para que eles voltam a assinar 
com uma editora.

Mas temos outro exemplo mediático, 
que são os Radiohead.
Todos eles foram estúpidos. Mas, quer 
dizer, aquilo está na internet de qualquer 
forma.

Mas não concorda com isso? É uma 
forma justa de os Radiohead venderem 
a sua música, dando liberdade ao 
consumidor de escolher quanto quer 
dar pelo produto.
Cada um faz o que quer! Se os Radiohead 
decidiram oferecer o disco a toda a 
gente, eu bato palmas. Mas não se vive 
disso e nem dos espectáculos ao vivo. As 
pessoas não compram um CD para ter 
em casa, que é uma coisa que dura uma 
vida e custa 12/13 euros, mas vão ver 
um concerto, pelo qual pagam 50 euros, 
num estádio de futebol? Daqui a dois 
ou três anos até isso vai desaparecer. As 
pessoas vão chegar à conclusão que não 
vale a pena estar a pagar por uma coisa 
dessas, a esses preços, quando podem 
ver a banda em DVD, ou no YouTube. 
Começa a desaparecer o interesse.

Só que também existem aquelas pe-
quenas bandas que começam a ter cada 
vez mais interesse.
O problema é que nunca mais uma 
pequena banda chegará ao estatuto e à 
carreira dos U2, ou dos Rolling Stones, 
ou das bandas de primeira linha de que 
estamos a falar.

Vê isso de uma forma negativa?
Vejo isto de uma forma negativa do 
ponto de vista dos músicos, que se calhar 
gostariam muito de ser como o Bono, 
ou como o Paul McCartney. Estou a 
falar de uma geração de músicos que 
conseguiu, através de umas estruturas 
muito tipificadas e arcaicas, um estatuto 
que nenhum destes novos artistas 
vai conseguir. Enquanto a música se 
continuar a remeter ao papel a que eu 
penso que ela se está a remeter, vamos 
continuar a ter grupos de uma média 
dimensão. Se as pessoas forem felizes 
com isto, nada a opôr. Se se defende um 
modelo de vida sem grandes ambições, 
nem é preciso cobrar nada pela música.

Mas não acha que está a ser demasiado 
alarmista? Não há um meio-termo?
Não há um meio-termo. O meio-termo 
será quando os cantores de direitos e as 
autoridades se decidirem a olhar para a 
música como cultura e como um bem 
que pertence a alguém que o faz. Pode-
se meter um CD no computador e fazer 
uma cópia para ouvir no carro. Isso está 
previsto na lei, não é crime. Mas o futuro, 
para mim, não é nada disso. A nova 
geração vai querer ter acesso àquilo que 
lhe apetecer, quando e onde lhe apetecer, 
por streaming. É este o caminho. E as 

pessoas têm de perceber uma coisa: se 
queremos ser profissionais não podemos 
matar as indústrias que nos podem 
promover. Quando se é livre, faz-se o que 
se quiser, como os Radiohead. Os Nine 
Inch Nails fizeram-no e posso garantir 
que perderam dinheiro. Vamos ver se 
eles preferem continuar assim ou se 
voltam à indústria. Não tendo contratos, 
podem fazer o que quiserem, só não 
podem roubar. Para mim, é a mesma 
coisa que me roubarem uma guitarra.

Roubar uma guitarra não é a mesma 
coisa do que roubar uma música…
A guitarra é apenas um meio para chegar 
ao produto final. Aquilo que eu vendo 
são canções. Eu vivo de vender canções 
que escrevo e toco, não vivo da guitarra.

E não pode ficar feliz com a publicidade 
gratuita que resulta dessas situações?
Eu não consigo comer com publicidade 
gratuita. Eu quero a publicidade gratuita 
para as pessoas me conhecerem como 
músico se depois sou professor, ou outra 

coisa qualquer. Eu preciso de vender 
música se quero ser músico a tempo 
inteiro.
Não acha que a solução para evitar 
um colapso e o download não passa, 
antes, por baixar o IVA dos CDs, por 
exemplo?
Sim. E há países onde o IVA nem 
é aplicável nos CDs. Em Portugal, 
infelizmente, compra-se um instrumento 
musical e paga-se um IVA como se 
se comprasse um colar de pérolas ou 
uma porcelana da China. Isto não pode 
ser! É porque nós temos um país que 
culturalmente é uma miséria. E assumo 
o que estou a dizer: culturalmente, este 
país é miserável! Como a educação não 
é boa, a cultura é ainda pior, e a cultura é 
taxada como um bem de luxo.

O que acha do ressurgimento do vinil?
É uma brincadeira para coleccionadores. 
É uma minoria que os compra e é uma 
coisa que nunca recuperará a indústria.

Mas as pequenas editoras começam a 
viver disso.
Algumas, sim. Mas essas não investem 
em novo talento, porque não chegam 
para isso, nem investem em campanhas 
de marketing.

Partimos do princípio de que as vendas 
são afectadas pelos downloads. Eu 
estou a falar em pequenas editoras 
que usam o vinil para contrariar essa 
tendência, dando mais conteúdo às 
suas edições.
Sim, sim. E, como quem compra vinil 
são meia dúzia de pessoas, entre aspas, 
nunca essas editoras poderão ganhar 
dinheiro para investirem em nomes 
novos e fazerem apostas firmes, como 
durante décadas as outras editoras 
investiram, na era das gravações e na era 
dos grupos.

Mas muitos dos nomes novos têm 
aparecido nessas editoras.
Mas depois não têm expressão. Mais uma 
vez, eu não estou criticar isso, só que é 
tudo a uma escala muito pequena. Eu 
tenho muito respeito por essas editoras. 
É até bonito e quase romântico o que 
elas estão a fazer, que é agarrarem-se 
ao vinil e pensarem que o tempo voltou 
para trás. É comovente ver uma coisa 
dessas. E achar que é por aí que se vai 
resolver o problema, torna-a ainda mais 
comovente.

TEXTO E FOTOGRAFIA  André Forte

“A nova geração vai querer 
ter acesso àquilo que lhe 

apetecer, quando e onde lhe 
apetecer, por streaming”
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Saiu do nosso país à procura de 
histórias que não encontrava na 

cidade de Lisboa. Em Londres e Nova 
Iorque encontrou as palavras que 
procurava, mas foi em Portugal que as 
escreveu. Nesta entrevista, João Tordo 
conta-nos o seu percurso pela literatura.

Passou grande parte da sua adoles-
cência isolado dos outros e a ler, 
contrariamente aos seus colegas, 
que andavam em grupos e jogavam 
râguebi. Sentia-se diferente deles? 
Sentia-me diferente no sentido em que 
era um adolescente um bocado tímido 
e que não participava muito em grupos 
sociais. De facto passava bastante tempo 
isolado e a ler, mas há pessoas que gostam 
de grupos e há pessoas que gostam de 
estar sozinhas! E quando gostamos de 
estar sozinhos escolhemos as nossas 
próprias coisas. Sentimo-nos diferentes 
mas não nos sentimos nem melhores 
nem piores!  

Quando acabou o 12º  ano decidiu 
enveredar pela Filosofia para aprender 
a pensar… 
Sim. A Filosofia foi a disciplina que 
mais me interessou no secundário por 
estar de certa maneira relacionada com 
livros, mas não com ficção. Ainda pensei 
em tirar Literatura, mas isso era estar 
a descortinar aqueles livros de que eu 
tanto gostava e ia ser muito angustiante 
passar 4 anos a analisar os romances que 
me faziam sonhar! A Filosofia era uma 
área que me interessava muito porque 
apela ao pensamento racional e nos 
ajuda a estruturar as nossas ideias.  

O que é que mudou em si com o curso?
Para além de se ter tornado numa fonte 
de prazer para mim, foi também a estudar 
Filosofia que comecei a descobrir todos 
aqueles caminhos que eu não gostava de 
seguir e aquilo que mais me satisfazia: 
escrever.  

É daí o salto da Filosofia para o Jorna-
lismo? 
Sim. Enveredei pelo Jornalismo porque 
queria começar a escrever mas não sabia 
exactamente o quê. Há muitos escritores 
que começam por ser jornalistas, uma 
vez que esta é uma forma de prosa breve 
em que podemos expor uma ideia e 
depois desenvolvê-la, sem que criemos 
necessariamente um romance.  

E porquê a ida para Londres?
Porque eu tive, durante muitos anos, 
uma relação difícil com este país. Acho 
que agora já é um sítio diferente, mas na 
altura o país era muito cinzento, muito 
apagado e distante do resto do mundo. 
Quando eu fui para Londres, há 11 anos, 
Lisboa era uma cidade diferente, não 
tinha o mesmo cosmopolitismo que 
tem hoje em dia. Precisava mesmo de 
sair daqui. Acho que andava inconscien-
temente à procura de histórias de um 
certo mundo que não havia aqui.  

Então e Nova Iorque?
Quando fui para Nova Iorque já tinha o 
meu caminho mais definido. Já  tinha a 
ideia de que queria começar a escrever. 
Queria escrever romances mas não sabia 
bem como, pelo que fui fazer workshops 
de escrita criativa. Aí já me achei dentro 
da área daquilo que eu queria fazer e, 
apesar de ter sido muito interessante 
do ponto de vista académico, foi muito 
mais gratificante do ponto de vista 
da cidade. Eu precisava de sentir a 

experiência do anonimato, de ser uma 
pessoa qualquer numa cidade enorme e 
de me sentir desenraizado. Em Portugal, 
especialmente em Lisboa, as coisas 
passam-se todas muito próximas umas 
das outras, está-se sempre no mesmo 
círculo e não temos nenhuma experiência 
de vida que nos diga que o mundo não é 
isto. Mas a verdade é que há mais coisas: 
há muitas aventuras e experiências a 
viver lá fora. E se quisermos ter material 
de escrita é preciso vivê-las.  

Porquê  Nova Iorque e não outra 
cidade?
Nova Iorque faz parte do imaginário 
de muita gente, sobretudo de quem 
é  escritor, porque é  uma cidade onde 
tu encontras histórias em tudo quanto 
é sítio. Além disso é uma cidade onde és 
um no meio de milhões de pessoas que se 
cruzam todos os dias, o que faz com que 
te sintas ao mesmo tempo indiferente 
e único. É  uma sensação estranha. Eu 
quando cheguei a Nova Iorque, carre-
gado de malas e sem sítio para viver, a 

[ JOÃO TORDO ]

“Ser
escritor

evoluir”
também significa 

A sua escrita causou sensação e o seu estilo invulgar destacou-o como uma das principais novidades na literatura 
portuguesa moderna. Com o seu último livro, As Três Vidas, venceu o prémio José Saramago 2009. 

“Enquanto a vida for uma 
incógnita eu consigo 
continuar a vivê-la”
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primeira sensação que tive foi de que 
sempre sonhei viver ali. As coisas são de 
tal modo estranhas, diferentes e grandes 
na sua dimensão que só  se te reduzires 
à tua pequenez é que consegues navegar 
naquela cidade. Não dá para ter a noção 
de auto-importância que as pessoas têm 
em Portugal. 
 
Porque é que voltou para Portugal?
Primeiro porque o meu visto de estu-
dante terminou e se lá continuasse seria 
ilegalmente. Depois também já tinha 
enviado o meu primeiro romance para 
várias editoras portuguesas mas ainda 
não tinha recebido nenhuma resposta.  

Sentia-se uma pessoa diferente quando 
voltou?
Sem dúvida. Nos primeiros seis meses 
depois de voltar a Portugal, não sabia bem 
o que é que andava aqui a fazer. Houve 
uma altura em que as coisas se tornaram 
mesmo angustiantes: sentia-me culpado 
e revoltado por ter regressado. Encarava 
o meu regresso como uma derrota uma 
vez que foi mais motivado pelo desejo 
de começar a publicar livros do que 
propriamente pelo desejo pessoal. Mas 
isto tem a ver com o meu lado mórbido, 
porque eu sou uma pessoa que se agarra 
muito ao passado.  

Como é  que surgiu a ideia para o seu 
primeiro romance, Os Homens Sem Luz?
Eu queria escrever uma narrativa que 
fosse mais ou menos gótica e inspirada 
na ficção inglesa de há  dois séculos, e 
um ano depois de ter saído de Londres 
finalmente tive a distância suficiente para 
poder pegar na cidade como objecto de 
escrita e criar uma história a partir daí.  

Como foi receber as primeiras críticas?
Quando recebi as primeiras críticas 

fiquei muito contente, porque senti 
que tinha feito uma coisa um bocado 
diferente. Mas é preciso cuidado porque 
as críticas acabam sempre por ser coisas 
muito enganadoras. Há  gente que tem 
sucesso ainda muito nova e que pensa 
que repetir sempre a mesma fórmula 
resulta. Quanto mais sucesso tu tens, 
pior é para ti, porque isto tem de ser 
um constante desafio, e se as pessoas 
não exigirem mais de ti deixa de o ser! 
Ser escritor também significa evoluir, 
descobrir outras maneiras de contar 
histórias e de relacionar essas histórias 
com a nossa própria vida. 

Seguiu-se Hotel Memória e agora 
As Três Vidas.   O que é que o levou a 
escrever este seu último romance?
O livro foi escrito numa fase em que eu 
andava farto de tudo. Refugiei-me numa 
casa que os meus pais têm no Alentejo e 
fiquei lá durante três meses e meio em que 
não fiz mais nada a não ser escrever. Não 
digo que escrever tenha sido um acto de 
desespero, mas sim de revolta, embora a 
história não tenha nada a ver com este 
meu estado. Eu já andava a pensar nela 
há imenso tempo, só que ainda não tinha 
tido tempo para a escrever.  

Mas ainda assim o pessimismo está 
bastante presente…
Está   presente mas menos do que nos 
outros dois livros. O livro nasceu de uma 
pergunta à qual eu queria dar resposta, 
mas depois acabei por achar que não era 
importante fazê-lo. É por isso que o final 
do livro ficou em aberto. Se formos a ver, 
no final temos uma personagem que vai 
tentar explicar à sua irmã como é que foi 
a sua vida nos últimos 30 anos, deixando 
para trás todos aqueles mistérios 
aos quais tentou insistentemente dar 
resposta. O narrador acaba por decidir 

que todos aqueles mistérios que fize-
ram parte da sua vida não precisam de 
resposta. 

Porque é que nunca é dado a conhecer 
o nome do narrador dos seus livros?
Eu gosto de narradores anónimos. 
Recorrer a um narrador anónimo apro-
xima-nos de quem está a escrever a 
história e cria a sensação de que quem 
está a escrever está a ser completamente 
honesto. Se eu começar o livro com 
uma apresentação do género “Chamo-
me João”, crio logo ali uma sensação 
de falsidade, de que se está a criar uma 
personagem. Agora se não lhe dermos 
um nome e mantivermos a coisa anó-
nima, então já damos a sensação de 
que aquela história aconteceu mesmo. 
Não sei se nos próximos romances será 
assim, mas acho que já é uma imagem 
de marca, visto que nunca dou nome ao 
narrador dos meus livros. 

Depois do impacto com o prémio que 
recebeu com As Três Vidas, o que é  que 
mudou?
Passei a ter mais tempo para escrever e até 
já estou a acabar outro livro. A verdade 
é que não é um prémio qualquer. É um 
prémio muito importante e agora tenho 
outra responsabilidade, uma vez que 
nos meus próximos livros vai aparecer 
a indicação de que ganhei o Prémio 
Saramago 2009, pelo que não posso ser 
descuidado. Não que o tenha sido até 
agora ou que vá mudar o meu estilo de 
escrita por causa desta etiqueta com que 

fiquei, mas é outra responsabilidade e é 
sobretudo um incentivo.  

Quando dizem que é uma novidade 
no panorama actual da literatura 
portuguesa, concorda?
Não sei! Sei que sou mais ou menos 
bom e que tenho um estilo próprio, mas 
não sei se sou uma novidade! Talvez 
digam isso porque faço um género que 
cá não é muito comum, ou que não é 
visto de todo. O meu género tem muito 
a ver com a escrita anglo-saxónica; está 
muito ligado ao conceito de narrativa e 
ao desejo de querer que as pessoas me 
leiam, de querer prender o leitor e de 
envolvê-lo emocionalmente nas coisas 
que escrevo.
  
Quais os seus planos para o futuro?
Eu não faço planos. Não consigo. 
Também não vou dizer que vivo um 
dia de cada vez porque as pessoas não 
vivem assim. Para mim, enquanto a vida 
for uma incógnita eu consigo continuar 
a vivê-la, mas quando se tornar numa 
rotina haverá que mudar, porque eu não 
sou feito para rotinas.  

E ambições? 
Eu ainda não sei bem a pessoa que sou 
e ainda estou a tentar perceber o que 
quero da vida. De momento, as minhas 
ambições só têm a ver com os livros. 
Quero chegar a um ponto em que me 
possa considerar um escritor, coisa que 
acho que ainda não sou completamente. 
Acho que ainda estou a aprender.  

TEXTO Margarida Cruz 
FOTOGRAFIA Kimi Maganlal

“Em Nova Iorque, não dá 
para ter a noção de auto-

importância que as pessoas 
têm em Portugal”
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DESCER A BICA
Qual escolher? O elevador número um ou o número dois? Se decidir descer, como todos os santos ajudam, 
desfrute de uma visita calma a pé. Aproveite a serenidade da Rua da Bica. É o aconselhado. 

Um mergulho num ambiente que por momentos faz 
esquecer as restantes ruas de Lisboa. Visitá-la até ao 
fim, gozando da viagem do elevador cujos sons e cheiros 
proporcionam uma experiência centenária. Do início ao 
fim do percurso.

A descida
Uma suave descida repleta de sons da época maravilha turistas e residentes em todo 
o comprimento da sua viagem.

A casa lisboeta 
As fachadas deixam adivinhar que estamos em Lisboa. 

O ponto de vista 
Esta típica rua lisboeta atrai olhares de pessoas de diferentes nacionalidades, idades 
e profissões.
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Em companhia 
Residentes da Rua da Bica não só partilham a companhia de um monumento nacional e de uma rua típica da cidade.

FOTOGRAFIA  Francesco Cerruti

Rua da Bica 
Uma das encostas mais íngremes da cidade de Lisboa, que separa o Largo do Calhariz 
da rua de São Paulo.

Elevador da Bica 
Este monumento nacional é um dos dois elevadores da Rua da Bica que facilita uma 
das encostas mais íngremes da cidade de Lisboa.
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PERFIL 
EM CONSERVA

O que faz uma boa história senão 
quem nela vive e com entusiasmo 

a conta? Por trás do balcão, com um 
sorriso, encontramos Regina Cabral 
Ferreira, a responsável pela pitoresca 
casa de comércio e por uma história que 
nem em mil latas de conserva caberia.
É no número 34 da Rua dos Bacalhoeiros 
que se encontra, na maior parte do dia, 
a mulher que fez de Lisboa cenário 
para a sua história. “Nasci em Coimbra 

mas vim para cá estudar, no Sagrado 
Coração de Maria, logo em pequena, 
e nunca mais abandonei esta cidade”, 
diz. Depois de concluir o antigo ensino 
básico e secundário, Regina frequentou 
Jornalismo, apenas por um ano e, 
posteriormente, o curso de Serviço 
Social. “Sendo neta e filha de advogados, 
ainda fiz a aptidão a Direito, mas não me 
apetecia ir para esse curso. Frequentei 
por um ano o curso de Jornalismo e 

depois fui para Serviço Social”, conta. 
Este sim, era o certo. “ Escolhi este curso 
porque gostava muito, tinha uma série 
de cadeiras com as quais me identificava 
bastante. Foi dos primeiros cursos, aqui 
em Portugal, a ter fortes incidências na 
Sociologia e Psicologia, ou seja,  na área 
das Ciências Humanas”, explica Regina, 
que se orgulha por pertencer a uma fa-
mília que sempre “trabalhou para a so-
cidade”.

Dedicou 30 anos aos serviços sociais 
e trabalhou em diferentes projectos. 
“Trabalhei, durante alguns anos, nos 
serviços sociais das Forças Arma-
das, ainda escrevi para alguns jornais 
portugueses e tive uma experiência 
muito gira de ensino integrado, um 
open class room. Uma pedagogia que 
tinha nascido em Brooklyn e que tinha 
como objectivo integrar miúdos com 
dificuldades de aprendizagem”, explica 

[ REGINA CABRAL FERREIRA ]

Quando entramos na tradicional casa de conservas lisboeta A Conserveira de Lisboa, percebemos que as histórias 
que guarda podem ser tão boas quanto  as sardinhas em limão que vende.
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entusiasmada. Este projecto, para além 
de gratificante profissionalmente, foi 
também muito importante para a vida 
pessoal de Regina. “Foi uma experiência 
muito boa, trazida para Portugal, na 
verdade, pelo João  Rangel de Lima. Este 
projecto foi também muito bom porque, 
através dele, conheci o meu marido”.
O encontro entre Regina e o seu marido, 
José Cabral Ferreira, deu-se de uma 
forma simples e inesperada. “Aconteceu 
no Verão quente de 1975. Foi muito 
giro, conheci o Zé ao pintarmos algumas 
paredes de uma sala de aulas”, explica. 
Assim começou uma relação que 

“sempre se construiu jogando a moeda 
da verdade” e que durou mais de três 
décadas, “uma vida que durou 32 anos e 
foi muito gira”. Desta relação  nasceram 
os dois filhos do casal, Tiago e Maria 
que, conta Regina, “sempre foram muito 
acompanhados à distância. Eles faziam 
a sua vida independente mas eram 
sempre controlados por nós.  Aquilo 
que eu quis ensinar aos meus filhos foi 
a ter uma relação ética com a vida, nada 
para mim foi feito pela via do moralismo 
exacerbado. Quando se faz uma escolha 
é um acto de ética escolher de uma forma 
ou de outra, sempre enquadrada numa 
escala de valores. E aqui a honestidade 
é o mais importante. Foi isso que eu 
sempre quis transmitir aos meus filhos”, 
diz.
Algumas peripécias surgiram, pontual-
mente, durante o tempo que Regina 
e José partilharam. “Tivemos alguns 
grandes problemas, às vezes com cri-
ses financeiras, mas fomos sempre 
aguentando, sempre ultrapassando”.
Em 1985, depois de vários anos nos 
serviços sociais, Regina envolve-se 
pela primeira vez, directamente, na 
Conserveira de Lisboa. “O meu sogro 
era dono da Conserveira e pensou em 
vendê-la depois da morte da minha 
sogra. Foi então que eu e o meu marido, 

juntamente com um casal nosso amigo, 
António e Graça Robalo Gouveia, deci-
dimos comprá-la. Apesar de, na altura, 
não termos experiência na área”. Mas 
Regina pôde contar com o seu sogro, 
Fernando da Silva Ferreira e com o 
conhecimento e gosto do seu marido. 
“Acabei por aprender muito com o meu 
sogro. Ensinou-me, por exemplo, a ver 
se a lata de uma conserva tem qualidade 
ou não. E o meu marido, o Zé, sabia 
provar conservas, era um homem com 
um palato extraordinário”. Apesar dos 
pactos sociais da Conserveira terem 
vindo a alterar-se ao longo dos anos, 

Regina conseguiu sempre manter a 
respeitabilidade desta casa lisboeta.” 
As pessoas que trabalham comigo são 
pessoas formadas, que sabem o que estão 
a fazer. Cheguei mesmo a pagar cursos 
individuais de inglês. O atendimento é 
extremamente importante e eu sei bem 
disso, estive, sozinha, durante dois anos 
atrás do balcão”, diz.
Foi em 2008, depois da morte de José 

Cabral Ferreira, marido de Regina, que 
se tornam responsáveis pela Conserveira 
os filhos de ambos, Tiago e Maria, jun-
tamente com a sua mãe.” Foi caótico. 
A Conserveira precisava de um gestor, 
eu sozinha já não conseguia, e os meus 
filhos tinham os seus trabalhos. Foi 
ainda na altura em que o meu marido 

estava doente que eu e os meus filhos 
conhecemos o nosso sócio, Luís Vieira, 
que, no que concerne à organização 
burocrática da Conserveira, fez um 
trabalho exemplar”. Desde então, a casa 
de conservas mais famosa de Lisboa, é 
gerida pelos quatro sócios.
A Conserveira e os projectos futuros que 
Regina lhe tem associados não passam 
apenas pelo excelente atendimento e 
qualidade. “Penso na internacionalização, 
em pequenas quantidades e nichos de 
mercado. A Conserveira é muito bem 
cotada internacionalmente, somos 
muitas vezes referenciados na im-
prensa estrangeira”. Regina pretende 
dinamizar o espaço, dividindo-o com 
a arte e promovendo eventos, tal como 
algumas degustações. “Já tive aqui 
teatro. Enquanto atendíamos os clientes 
tínhamos também alguém atrás do 
balcão a fazer teatro. Foi muito giro e 
quero repetir”
O esforço e tempo necessários para 
gerir um negócio de excelência fazem-
nos pensar se restará a Regina tempo 
para outras actividades. A resposta sai 
prontamente: “vou tendo; por vezes não 
o utilizo da melhor forma  mas, vou 
tendo. Estou com os meus filhos e gosto 
muito de ler, ouvir música, ir ao teatro e 
ao cinema”.
Regina considera a leitura “um acto, às 
vezes muito cansativo e penoso, mas 

que no fim nos compensa porque vimos 
dado às palavras o respeito que elas 
merecem”. Para a responsável da casa de 
conservas lisboeta, ler é o seu “aparelho 
respiratório”, embora considere que nos 
dias de hoje a escrita é utilizada para 
atingir objectivos menos claros. ”Um 
bom exemplo disso é o jargão político. 

Da direita à esquerda são todos amigos 
dos pobrezinhos. A palavra é um 
privilégio dos humanos, que ao invés 
de ser respeitada, só é utilizada para dar 
largas à imbecilidade”.
Regina fala-nos também do gosto por um 
acto que diz estar muito desvalorizado, 
a sedução. “Não me refiro apenas 
à sedução entre um homem e uma 
mulher, mas sim aquela que é comum 
e necessária a todos os seres vivos. A 
sedução é algo que se perdeu muito, mas 
é das coisas mais giras nas relações entre 
as pessoas. É quase um jogo. Com meias-
palavras e  meios-gestos. Às vezes com 
uma palavra que cai ou uma outra que se 
agarra e, a partir dai, vai-se construindo 
ou desconstruindo toda uma relação. E 
isso é uma coisa muito bonita, portanto, 
é uma coisa que gosto de fazer”, conclui.
Ao explicar a diferença entre a sedução 
de hoje e aquela que ela entende como 
a primordial, entendemos que Regina 
Cabral Ferreira, com os sublimes meio 
gestos e meias palavras, continua a criar 
algo de que é digno fazer parte e de que 
fala com entusiasmo. Continua assim, a 
construir uma história que nunca poderá 
ser enlatada e que deve ser para sempre 
conservada. 

TEXTO Lara Longle
FOTOGRAFIA Luís Mira

“Conheci o Zé no Verão quente 
de 1975”

“A Conserveira é muito bem 
cotada internacionalmente, 

somos muitas vezes 
referenciados na imprensa 

estrangeira”

Regina Cabral Ferreira na Conserveira
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A fila do Consulado-Geral do Brasil em Lisboa tem vida. Há testemunhos de perseverança, de arrependimento, 
de solidão e de esperança. A fila recebe as primeiras pessoas às dez horas da noite anterior, cresce com o raiar 
do dia e há quem alugue cadeira para esperar sentado.

A garrafa de vinho tinto comprada 
por dois euros já estava a fazer efeito 

e por quatro vezes seguidas ele digitou 
o código PIN errado. Ficou com o te-
lemóvel bloqueado e acordou ressacado. 
“No Brasil eu nem bebia nem fumava”. 
Como o patrão lhe tinha dado o dia de 
folga para regularizar a sua situação de 
brasileiro ilegal em Portugal no Serviço 
de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da 
Matinha, aproveitou a manhã para lavar 
o edredão na banheira. “A cada quinze 
dias perco um dia de trabalho para ir 
naquele ‘diacho’ do SEF provar que não 
fugi.”    
Para ir ao SEF, Luciano* apanha uma 
hora de trânsito. Vai sempre de au-
tocarro porque não sabe conduzir na 
zona de Lisboa, e mesmo que soubesse 
não poderia ir para tão longe porque se a 
Polícia o mandasse parar ele reviveria o 
inferno que todo estrangeiro ilegal sofre 
numa situação dessas. Ele mesmo passou 
por isso há dois meses e viveu a maior 
tristeza da sua vida. 

Chegou ao SEF já perto do horário 
de encerramento. Uma funcionária 
arrastou-se até a recepção e fez uma 
rubrica na “Folha de Apresentação” 
que ele trouxe numa pasta de elástico 
transparente. Todo o processo não durou 
mais de um minuto. Como se fosse um 
soluço, escapou da boca da funcionária 
um automático “igualmente” em res-
posta aos votos de Luciano de “um bom 
fim-de-semana!” e “tudo de bom para 
vocês!”, que ele calculadamente proferiu 
dissimulando o seu desagrado por ter 
perdido um dia inteiro só para aquele 
instante. Voltou a guardar a “Folha 
de Apresentação” na pasta de elástico 
transparente e fez o caminho de volta 
preocupado com o edredão que jazia 
encharcado na banheira. 
Quando esteve no Consulado Brasileiro 
para conseguir os papéis necessários à 
obtenção do visto português, Luciano 
não imaginou que o SEF demoraria 
tanto a chamá-lo para apresentar 
todos os documentos que juntou para 
a sua legalização. Após seis meses os 

documentos perdem a validade e ele 
terá de renovar todos os documentos, o 
que na prática significa que continuará 
a evitar as estradas onde há operações 
stop, a perder um dia de trabalho para se 
apresentar quinzenalmente na Matinha, 
terá ainda de enfrentar novamente a cara 
zangada do patrão, as filas da Loja do 
Cidadão e do Consulado. 
Como a média de tempo de espera na 
fila é de cinco horas, é quase inevitável 
que os vizinhos de fila puxem conversa 
uns com os outros. Brasileiros, quando 
se encontram em qualquer parte do 
mundo, conversam de maneira faminta, 
não contida, como se antes estivessem 
entupidos ou fossem náufragos a viver 
sozinhos numa ilha que de repente 
são salvos: põem-se a contar como 
sobreviveram até ali. Assim, a fila do 
Consulado brasileiro é um encontro 
de bocas sedentas por conversar; desa-
bafar; trocar informações sobre casas 
de câmbio, onde comprar farinha de 
mandioca e cuscuz e como burlar a 
burocracia. Bocas que maldizem a vi-
da de imigrante, o chefe português 
e, principalmente, o tamanho da fila 
do Consulado-Geral do Brasil em 
Lisboa. O Consulado chega a atender 
setecentas pessoas por dia, mas nem 
todas enfrentam a fila porque um terço 
dos brasileiros é atendido por marcação 
de horário. A fila dá a volta ao quarteirão 
onde o prédio do Consulado está 
instalado há cento e um anos, na Praça 
Luís de Camões, no centro de Lisboa. 
Quando o Consulado abre as suas portas, 
às nove horas da manhã, primeiro 
entram as grávidas e as pessoas com 
crianças ao colo (como não é solicitada 
a prova de paternidade, muitas pessoas 
tomam emprestado o filho recém-
nascido de uma familiar). Em seguida, 
entram os que pagaram entre vinte euros 
e trinta euros pelos primeiros lugares da 
fila, numa transação comercial envolta 
em vaias e reclamações aos berros dos 
que se sentem injustiçados com esta 
malandrice importada das filas das 
repartições públicas brasileiras. E depois 
entram na fila os que chegaram na noite 
anterior para garantir o lugar da frente e 
que dormiram ao relento enrolados em 
papelões para enganar o frio. Um frio 
e desconforto que muitos deles nunca 
experimentaram no Brasil. 
Os primeiros da fila geralmente são 
ilegais que foram apanhados pelo 
SEF e notificados para legalizar a sua 
situação no país. Planeiam ser atendidos 

rapidamente para sair do Consulado com 
o certificado de antecedentes criminais 
emitido pela Policia Federal Brasileira 
a tempo de ir, no mesmo dia, à Loja do 
Cidadão nos Restauradores para obter 
um certificado equivalente do governo 
português. Ou então os primeiros da fila 
são pessoas cujo passaporte está prestes 
a expirar. Um imigrante sem passaporte 
válido poderia muito bem servir de 
exemplo a Schopenhauer para a sua 
teoria da inexistência do livre-arbítrio, 
porque o imigrante sem passaporte não 
pode, por si só, determinar sair e voltar 
ao país. Há uma limitação física da sua 
liberdade. Limite que lhe foi imposto 
e que subjuga a vontade do imigrante 
com tanta brutalidade que estar sem 
passaporte num país estrangeiro roça o 
claustrofóbico. Por tudo isso, as primeiras 
pessoas da fila estão tão desesperadas por 
terem os seus problemas solucionados 
que se agarram à fila com o mesmo 

ardor com que a pessoa seca se agarra ao 
guarda-chuva quando caem os primeiros 
pingos de chuva ou com que o sujeito 
preso num elevador se agarra ao botão 
de segurança ou ao próprio grito (se o 
botão não funcionar).  
António Almeida não era um dos 
primeiros da fila. Chegou às onze horas 
da manhã justamente porque sabia que a 
esta hora já não há filas. O seu objectivo 
era apresentar uma reclamação por cau-
sa da mensagem que recebeu no seu 
telemóvel a comunicar o dia e a hora 
da marcação para renovar o passaporte. 
“Eles não podem simplesmente agendar 
sem perguntar se a data é conveniente ou 
não. Tem de ser no dia da minha folga no 
salão de beleza”. 
A sua insatisfação com os serviços 
consulares começou nos E.U.A. – não 
exactamente no país, porque lá nunca 
esteve, mas no Consulado-Geral dos 
Estados Unidos da América em São 
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Paulo, que por três vezes negou o seu 
visto. Primeiro, pagava todas as taxas no 
Citibank, numa cidade vizinha, porque 
em Piracicaba nem sequer havia Citibank. 
Depois apresentava-se no Consulado na 
data marcada. À terceira tentativa já não 
estranhou a impessoalidade bancária 
conferida pelo guichê de vidro a separar 
o funcionário dos pretendentes ao visto. 
António chegou com o cabelo preso e 
gestos efeminados mas as suas respostas 
não convenceram. Não lamenta. emigrar 
para os E.U.A. não era necessariamente 
um sonho seu, era sonho dos seus 
irmãos, que com a vida estável em New 
Jersey insistiram para António também 
fazer a vida lá. Os irmãos já pouparam 
um bom dinheiro e investiram em 
terras em Mato Grosso, mas adquiriram 
hábitos tão americanizados que já 
nem pensam em voltar a morar no 
Brasil, como na canção de Carmen 
Miranda: “Me disseram que eu voltei 
americanizada. Que não suporto mais 
o breque do pandeiro. E fico arrepiada 
ouvindo uma cuíca”. António é diferente 
dos irmãos: “A minha vida está no Brasil. 
Meu namorado português está ciente de 
que eu não vim para ficar”.
Da sua chegada, quatro anos atrás, 
marcou-o a solidão dos que vêm de 
longe, de mala cheia, para ficar um longo 
período, e não têm ninguém à espera no 
aeroporto. Mandou o taxista seguir para 
a casa de uma conterrânea de Piracicaba, 
em Linda-a-Velha: “Hoje eu sei que os 
quarenta euros que ele me cobrou foram 
um roubo”. Todos os anos volta a sentir 
esta solidão no Ano Novo e no Carnaval 
portugueses. Acha tudo sem graça, uma 
calmaria, uma espécie de solidão que só 
poderia ser preenchida com animação, 
festa e sacanagem. Na época natalícia, a 
solidão é a de saber que não ultrapassará 
o estatuto de “visita” nos sofás de famílias 
alheias. Já pensou em voltar muitas 
vezes, mas adia porque acha um alívio 
viver num lugar onde nunca gritaram:
– Eh, veado!
Sente raiva quando lembra os muitos “Eh, 
veado!” que escutou pelo seus caminhos 
no Brasil. São demonstrações como 
esta de civilidade que o fazem sentir-se 
respeitado em Portugal e até o estimulam 
a ficar. Pensando que a sua permanência 
no estrangeiro seria curta, António 
adiou o quanto pôde ir ao Consulado 
enfrentar a burocracia e a presença em 
massa de brasileiros: “O Consulado é o 
lugar onde eu mais encontro brasileiros. 
Normalmente eu fujo deles”. Só enca-
rou a fila do Consulado para pôr fim 
à sua paranóia de achar que todos os 
funcionários da Companhia dos Ca-
minhos de Ferro Portugueses que entra-
vam no comboio para picar os bilhetes 
eram na verdade funcionários do SEF 
disfarçados e determinados a prendê-lo 
por estar ilegalmente no país.  
Ao contrário do cabeleireiro António, 
Ana Paula Santos não sentiu solidão na 
sua chegada ao aeroporto de Lisboa. O 
seu ex-namorado português recebeu-a 
com flores, um abraço apertado e 
um beijo no rosto. Ela já não o deseja 

carnalmente. Há quinze anos que são 
apenas grandes amigos. No Rio de Janeiro 
era dona de uma confecção de roupas na 
Rocinha. Vendia três peças por um real. 
Contraiu muitas dívidas, gastou o limite 
bancário, estourou cartões de crédito 
e, por fim, abriu falência. Já não podia 
manter o padrão de vida confortável que 
sempre levou em Copacabana e a filha de 
dezanove anos foi morar com a avó, em 
Minas.
Na festa dos Santos Populares no bairro 
do Castelo, comprou um manjerico. 
Todas as noites pede ao manjerico um 
amor, como se a planta mais popular 
da festa de Santo António em Lisboa 
fosse a imagem do santo casamenteiro. 

Foi casada com o pai da sua filha dos 
dezassete aos dezanove anos. Depois 
do divórcio teve dois relacionamentos 
longos, um de sete anos e um outro de 
dois anos com este amigo português: 
– Nós éramos completamente apai-
xonados um pelo outro, mas o amor 
esfriou e continuamos amigos esses anos 
todos. Sempre conversámos quando ele 
viajava para o Rio, ou por telefone, e nos 
últimos tempos por e-mail.
Ana Paula é imigrante há apenas três 
meses e não sabe se tem sorte ou azar por 
morar e trabalhar com o ex-namorado 
português. Ele é o dono do restaurante 

onde ela trabalha, no Saldanha, e 
prometeu que Ana será a gerente quando 
inaugurar a filial, que está em obras. 
Vivendo na casa do patrão, agradece a 
estada limpando a casa, cozinhando, 
lavando e passando a ferro as roupas 
dele e de um sobrinho. Ana não sabe se 
é sorte ou azar haver apenas dois quartos 
no apartamento: num dos quartos 
dorme o sobrinho dele, no outro ela 
partilha a cama de casal com o patrão 
e ex-namorado português desde o dia 
em que chegou ao aeroporto de Lisboa 
e ele a recebeu com flores, um abraço 
apertado e um beijo no rosto. 
– Na primeira semana tivemos um 
flashback. Mas agora evito o sexo porque 
não sinto nada por ele como homem, só 
como amigo. 
O trabalho no restaurante obriga-a 
a ficar em pé o dia inteiro. Acha que 
financeiramente ser imigrante em 
Portugal não compensa e está a ar-
quitectar um plano para ir viver para 
Inglaterra. Frequenta um curso de in-
glês à noite e vai às aulas quando lhe 
sobra tempo. Já entrou em contacto 
com amigos cariocas que moram em 
Londres e a sua ida para lá é só uma 
questão de tempo. Enquanto isso, pede 
ao manjerico um homem que a ame e vai 
evitando novos flashbacks com o amigo 
e patrão português, que à noite ensaia 
sempre uma aproximação, incentivado 
pela conveniente necessidade da Ana de 
dividir com ele a mesma cama.
Passados anos, a fila do Consulado-Geral 
do Brasil em Portugal profissionalizou-
se. Não nos moldes de uma organização 
germânica, mas sim à maneira da 
personagem de banda desenhada Zé 
Carioca: fazendo uso da malandrice e da 
criatividade. Desta forma, os brasileiros 

que enfrentam a fila agora podem contar 
com os serviços de aluguer de cadeiras, 
venda de café (com e sem leite), de coxas 
de galinha, quibe, empadas, rissóis e 
pão de queijo típico mineiro. Tudo 
isto entre as cinco e as sete da manhã, 
porque depois desse horário o vendedor 
ambulante Josué Paranhos vai atender os 
clientes da fila da Loja do Cidadão dos 
Restauradores, deixando os brasileiros 
da fila do Consulado em pé.
Josué é a sombra da fila. Apesar de 
não ter licença para negociar os 
seus produtos, fá-lo vestido com um 
fato aprumado, de largas ombreiras. 
Oferece conforto para as pernas e para 
o estômago dos que esperam horas em 
pé e lembra aos que vieram de carro 
quando é chegada a hora de retirar os 
veículos dos estacionamentos reservados 
aos funcionários do Consulado. Explica 
os trâmites consulares aos novatos e 
partilha informações subterrâneas, como 
a existência de uma loja de fotografias 
que faz marcações para renovação de 
passaporte mediante o pagamento de 
vinte cinco euros. Cumprimenta os 
fregueses com um aperto de mão que 
parece firme. Deseja um “bom dia” com 
uma veemência que parece sincera e 
repete-o, incansável, ao longo da fila 
que dá a volta ao quarteirão. Quem o 
vê tão cedo a trabalhar não imagina que 
Josué passou parte da noite a vender 
cerveja e as típicas coxinhas de galinha 
brasileiras nos bares da moda de Santos 
e do Bairro Alto. Outras vezes é o seu 
grupo de pagode “Os Nobres” que lhe 
ocupa as madrugadas em redutos típicos 
de Música Popular Brasileira, como 
“A Tendinha” e o “Portas Largas”. O 
seu número de telemóvel é conhecido 
por muitos boémios lisboetas, que lhe 
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telefonam a meio da noite a perguntar 
se ele lhes pode ir levar cerveja gelada a 
casa. 
Josué está em Portugal há dez anos. 
Durante o Natal não se sente uma “visita” 
no sofá de ninguém porque é casado 
com uma portuguesa e têm um filho: 
“Saudosismo senti até o meu segundo 
ano de imigrante. Mas essa é uma dor 
que já passou”. Do seu espírito aberto 
e da sua conversa agradável nasceu a 
amizade com o estudante de cinema 
Alihan Magden, que todos os dias marca 
encontro com o vendedor ambulante a 
fim de matar a saudade das coxinhas de 
galinha brasileiras.
Na adolescência, Alihan, um turco 
de vinte anos, estudou um ano no 
Brasil. Fala o português do Brasil com 

sotaque de Goiás e costuma utilizar o 
termo “gatinha” quando se refere às 
mulheres, sejam elas turcas, brasileiras, 
portuguesas ou de qualquer outro lugar 
no mundo. Faz Erasmus em Lisboa e 
é certo encontrá-lo na Baixa-Chiado 
a tocar o seu santur, um instrumento 
típico da música clássica persa, a troco 
de algum dinheiro. Na vida que leva 
de estudante Eramus, todos os dias são 
potenciais dias para se conhecer gente 
no Bairro Alto, para uns copos no Bairro 
Alto, para uma sessão de filmes cults no 
seu apartamento no Bairro Alto.
Quando termina de tocar o santur, 
a audiência de gringos do café “A 

Brasileira” aplaude e atira umas moedas 
para os jovens artistas turcos. Alihan 
sabe que impressiona. As “gatinhas” que 
vêm dar os parabéns ao grupo de amigos 
músicos dão-lhe sempre mais atenção a 
ele. Pergunta-se se é o seu instrumento 
que chama mais a atenção do que os 
demais, se são os seus óculos que são 
mais charmosos ou se é o seu sotaque 
brasileiro. Não sabe a resposta; só sabe 
que adora “gatinhas” e as típicas coxinhas 
de galinha brasileiras vendida por Josué 
que come todos os dias.
Na decima segunda posição da fila, 
conquistada pelo esforço de lá ter 
chegado às três da manhã, um homem 
de pele e olhos claros, aparentando uns 
quarenta e cinco anos, pergunta se eu 
ainda preciso de boas histórias para a 

minha entrevista.
– Tem uma?
O nome não diz. Ri-se da minha 
incredulidade de principiante quando 
conta que, apesar de ter desembarcado 
em Lisboa no dia anterior, já tem um 
contrato de trabalho com data de início 
de há seis meses. Pagou quinhentos euros 
por cada mês que o contrato atesta que 
ele trabalhou numa empresa portuguesa 
e ainda possui todos os comprovativos 
de pagamento da Segurança Social para 
igual período. O seu visto de trabalho 
português e sua saída de São Paulo 
fazem parte de um plano arquitectado 
por ele e executado por uma advogada 

especializada em ludibriar a burocracia 
europeia.
O homem que não me diz o nome era 
empresário, estava acostumado a ser 
dono da sua vontade e a proporcionar 
à família todo o conforto. Após ver a 
sua empresa, criada há vinte anos, falir 
devido à violenta invasão dos produtos 
asiáticos, engoliu o orgulho e frequentou 
durante três meses um curso para 
aprender a reparar pequenas mossas 
nos carros. Na Europa há muita chuva 
de granizo e o seu irmão trabalha neste 
ramo há longos anos na Bélgica, tendo 
na sua carteira de clientes stands de 
automóveis de vários países. Foi o seu 
irmão o grande incentivador para que 
ele refizesse a vida na Europa.
Para Luciano, foi um dia de trabalho 
como outro qualquer. Camionista acos-
tumado às estradas esburacadas do 
Brasil, trabalha na distribuição de carnes 
e enchidos em supermercados. Além 

de conduzir, Luciano também faz o 
trabalho braçal de transportar as carnes 
para o frigorífico dos clientes. O chão do 
camião fica cheio de sangue, bem como 
as suas roupas. A sujidade de sangue 
já lhe é habitual, mas não indiferente. 
Para aumentar o rendimento, combinou 
com o patrão que lavaria o camião 
após o expediente daquele dia. Patrão 
e funcionário foram ambos a casa de 
Luciano buscar o carro deste porque a 
lavagem do caminhão terminaria tarde. 
À frente, o patrão conduzia o camião, 
e Luciano seguia atrás, guiando o seu 
veículo próprio. Mas a meio do caminho 
havia uma operação stop. Luciano não 
tinha visto de trabalho e no passaporte 
o visto de turista já havia expirado há 
um ano. Ainda avistou o chefe a sair 
disparado, sem se preocupar com o 
funcionário que estava a ser interrogado 
e que no mesmo dia seguiu para a 
esquadra da Polícia.
A namorada do interior de Minas 
queria casar. Numa semana vendeu 
o Volkswagen, tirou o passaporte, 
comprou euros e fugiu ao casamento e 
à perspectiva de ser para o resto da vida 
camionista contratado. No departamento 
de imigração do aeroporto de Madrid, 
onde seu voo fazia escala, contou a 
história ensaiada:
– No Brasil trabalho com pedras orna-
mentais e tenho propostas para tra-
balhar em Portugal.
O espanhol apontou para o piso do 
aeroporto, um granito esverdeado.
– Pedras como estas?
– Estas são feias. As minhas são muito 

mais bonitas.
O funcionário dobrou-se a rir enquanto 
carimbava o passaporte com um visto de 
turismo de três meses.
Logo que chegou a Portugal, Luciano 
aguentou o fardo de trabalhar nas 
colheitas, sem folgas, dormindo no 
chão do depósito da quinta. Trabalho 
é coisa que não o assusta: na infância 
começou a ajudar o pai na roça, foi 
vendedor ambulante em Belo Horizonte 
e camionista nas estradas do Brasil. 
Emigrou na esperança de comprar o 
seu próprio camião e não ter de dar 
comissões a ninguém. Foi concentrando-
se neste objectivo que aguentou a catinga 
do seu suor misturado com o sangue das 
carnes e dos enchidos, a solidão de não 
ter ninguém com quem conversar no fim 
do dia, a angústia de só ter conseguido 
sexo pago. Ainda não se desculpou por 
ter se rendido aos prazeres da bebida 
quando no Brasil nunca bebeu. E agora, 
olhando para as paredes brancas da sua 
cela na esquadra onde passará a noite, 
acha injusto que uma trajectória de tanto 
trabalho o tenha levado à prisão.
Treme, desespera, pede ao guarda que o 
liberte. 
Depois de jantar numa sala de convívio, 
fica a enrolar o seu retorno à cela. 
Pensa que, se assistir ao jogo de futebol 
com os guardas, eles perceberão que 
ele é boa pessoa e o libertarão para ir 
dormir a casa. Mas não libertam. Na 
manhã seguinte, o juiz assusta-se quan-
do Luciano se apresenta com a roupa 
toda suja de sangue. Luciano demora 
algum tempo para conseguir explicar 
que o sangue é da sua profissão e que os 
guardas não lhe deram roupas limpas. 
– Eu vim para trabalhar, Sr. Juiz. E vou 
continuar trabalhando em Portugal. 
Não volto deportado. Sou homem de 
trabalho.
Não sabe se um dia contará aos pais a 
humilhação de ter sido preso. Repete, 
como um mantra, que só voltará ao Brasil 
quando juntar o dinheiro para comprar 
o seu camião. A prisão é mais uma peça 
que não se encaixa nos seus planos de 
emigrante, assim como também não se 
encaixam a bebida, os cigarros e o sexo 
pago. 
Às vezes Luciano liga para casa e pede à 
mãe que lhe diga qualquer coisa, apenas 
para actualizar o registo de segurança 
que só a voz dela tem.  

* O nome verdadeiro foi alterado para preservar a 
fonte, que ainda está ilegal em Portugal.

TEXTO E FOTOGRAFIA  Manuella de 
Almeida Lopes 

Passados anos, a fila do 
Consulado-Geral do Brasil 

em Portugal profissionalizou-
se. Não nos moldes de uma 

organização germânica, 
mas sim à maneira da 
personagem de banda 
desenhada Zé Carioca: 

fazendo uso da malandrice e 
da criatividade.



8ªCOLINA INVESTIGAÇÃO

23MARÇO 2010

CRÓNICAS

Abro o dicionário ao acaso. Folheio-
o. Não sei que palavra escolher. 

Fecho-o e reflicto. Inquieto-me. Anseio 
escolher uma palavra que me diga algo. 
Parece uma missão impossível escolher 
apenas uma de entre tantas. Então e as 
outras? Porque não têm as outras todas 
o mesmo direito a serem escolhidas e 
usadas da mesma forma que aquela? Já 
sei. Não vou escolher nenhuma e vou 
escolher todas. Vou simplesmente falar-
vos da palavra “palavra”. Palavra deriva 
do grego parabolé e é a unidade por ex-
celência da linguagem falada e escrita. 
Não se preocupe, caro leitor, não irei dis-
sertar acerca da origem da palavra e da 
sua ins-trumentalização na linguagem. 
Tentarei não o enfastiar. 
Quero com esta escolha home-nagear 
todas as palavras. Todas aquelas palavras 
que, por um motivo ou por outro, não 
são usadas de forma corrente no nosso 
quotidiano, aquelas que ficam eterna-
mente encerradas em livros ou as que 
estão fechadas em textos guardados no 
fundo de gavetas à espera de que alguém 
as leia e as apresente ao mundo. No fun-
do, todas aquelas palavras que são esque-
cidas ou preteridas em favor de outras. 
Mas afinal porque será que existe esta tão 
grande e explícita discriminação? Será 
por umas serem mais fáceis de pronun-
ciar do que outras? Ou por não se saber o 
significado de outras tantas e se preferir 
jogar pelo seguro e não ar-riscar utilizar 
uma palavra de forma incorrecta? São 
tudo hipóteses possíveis, mas que não 
me convencem totalmente. 
O que verdadeiramente me inquieta é a 
passividade com que, por vezes, passa-
mos pelas palavras sem as observarmos 
ou interpretarmos de forma cuidada e 
rigorosa, atropelando-as e deixando-as 
verdadeiramente mal-tratadas, sem que 
com isso nos preocupemos. Seguimos 

em frente, de cabeça sempre erguida e, 
torneado assim o obstáculo, congratu-
lamo-nos e pensamos que saímos vito-
riosos da batalha travada, quando na 
verdade não é disso que se trata. Bem 
pelo contrário, fugimos e não as enfren-
támos e só temos consciência desse facto 
quando, num determinado momento, 
voltamos a precisar delas e não as sabe-
mos utilizar. Ficamos aterrorizados: “Foi 
ela que me embaraçou, jamais a voltarei 
a usar!”. E assim se esquecem palavras.
Um dia destes ouvi, perdida numa dis-
cussão, a frase “palavras, leva-as o vento”. 
Retive-a e fiquei a pensar nela por uns 
momentos. Os ânimos estavam exalta-
dos e da boca daqueles dois seres saíam 
palavras em catadupa. Umas atrás das 
outras, ditas de rajada, eram para mim 
palavras sem sentido, mas que deixavam 
no ar um rasto de raiva, de desespero, 
de mágoa. Palavras que, após terem sido 
ditas, não puderam ser negadas. Não há 
nada a fazer, não podemos simplesmente 
fazer delete e voltar ao início. O tempo 
não pára. Continuei a andar e, ao afas-
tar-me cada vez mais daquele ambiente 
soturno e desconcertante, já só ouvia 
palavras soltas. Tentei juntá-las men-
talmente. Não consegui torná-las lógi-
cas, articulá-las num discurso coerente. 
Quereria eu inventar palavras novas? 
Inventá-las inesperadamente como se de 
um relâmpago se tratasse? Lá fora chove. 
Chove como há muito não via chover. E 
na minha mente chove também um tur-
bilhão de palavras. 

TEXTO Catarina Póvoa Benedito
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Levo-os hoje ao meu Bairro de antiga-
mente. 

Trabalho num jornal matutino e o meu 
dia começa relativamente tarde; como 
tenho a sorte de morar na Rua da Rosa, 
o meu local de trabalho fica apenas a 
uns metros de casa. Bebo um café num 
pequeno quiosque no Jardim de S. Pedro 
de Alcântara e digo bom dia a Lisboa. 
O cheiro do meu café forte misturado 
com a brisa deste miradouro faz-me 
ficar eternamente grato por ter escolhido 
Portugal para viver e por ter a honra de 
trabalhar no Diário de Notícias.
Apresso-me. A peleja entre Castilho e 
Antero de Quental ainda não deve ter 
acabado. Tenho noticiado esta guerra 
entre o grupo de jovens de Coimbra 
e o criador do Método Castilho para o 
ensino rápido e aprazível do ler impresso. 
A curiosidade de saber a resposta do 
pedagogo ao opúsculo Bom Senso e 
Bom Gosto de Antero é muito grande.
O Diário de Notícias tem apenas alguns 
meses mas já conseguiu conquistar um 
respeito de anos e eu sou o seu mais 
recente colaborador. Eduardo Coelho, 
o fundador do jornal e nosso director, 
propôs a este inglês de vinte e seis anos, 
com algum talento para a escrita e com 
um português aprendido por gosto, 
uma passagem de alguns meses por este 
diário. Que bela proposta! Um dia, se 
pudesse, mandava erguer uma estátua 
sua no meu belo miradouro. 
Dói-me a cabeça! A noite com o meu 
mais recente amigo, Eça de Queiroz, 
foi cheia de discussões interessantes e 
disparates de madrugada. Estas tertúlias 
na Rua da Barroca revelam todo o lado 
latino do povo lusitano. Eça também 
trabalha no Diário de Notícias e o único 
problema de nos entendermos tão bem 
é o facto de no dia seguinte chegarmos 
os dois muito mal encarados ao posto 

de trabalho. Viva ao Bairro Alto, viva ao 
som das rotativas!
Há algo de mágico neste bairro de 
Lisboa! O pequeno ardina a correr 
com os jornais debaixo do braço, os 
queixumes das senhoras por causa do 
barulho “destes jornalistas de hoje em 
dia”, as casas coladas umas às outras, 
quase sugerindo que vivemos todos no 
mesmo andar e pertencemos todos à 
mesma família. 
Aqui sou estrangeiro, jornalista, lisboeta 
e boémio. Este bairro concede-me tudo 
isso em compridas ruas estreitas. Que 
este povo, pelo qual me apaixonei, saiba 
conservar para sempre estas ruas e casas 
que se tornaram minhas. Que os jornais 
sempre se mantenham por aqui e que 
as cores destas paredes nunca sejam 
desrespeitadas. 
Se não fosse esta peça apenas uma crónica 
– que me limita o espaço a ocupar neste 
papel –, poderia falar-vos em páginas e 
páginas deste lugar mágico de Lisboa. 
Se é permitido a um simples jornalista 
inglês fazer um último pedido, que em si 
já excede o número de letras propostas, 
aqui vo-lo deixo: o Bairro Alto é sítio 
para viver, trabalhar, festejar e aprender. 
Que mantenha a sua essência.

TEXTO Lara Longle
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Num prédio antigo do Bairro Alto 
a noite ainda parecia mais escura. 

O corrimão de madeira guiava-os até 
à casa onde eram aguardados pelo 
“Marinheiro” e o seu sócio. “A casa era 
macabra”, recorda Francisco. Uma casa 
de tecto alto, com abóbadas. Um grande 
corredor com portas dos dois lados e 
finalmente o quarto onde se negociou. 
Um bom quarto, por sinal: plasma, leitor 
de DVD, boa mobília. Os dois sócios 
acompanhavam Francisco e Raul, os 
dois amigos… ou colegas. “Marinheiro” 
e o sócio, que rodeavam os rapazes, 
eram negros. O primeiro, na casa dos 
quarenta, esteve preso oito anos no 
Linhó, em Lisboa. Assaltava com bombas 
as carrinhas da Prosegur e acabou por 
ser apanhado. Mas naquela casa, onde o 
velho da construção contrastava com o 
luxo do recheio, os negócios eram outros.
Foram pesados os sessenta gramas, um 
investimento que custou a Francisco 
as poupanças que os pais e a avó foram 

arrecadando ao longo dos anos, até 
ele atingir a maioridade. E assim foi. 
Francisco completou os dezoito anos, 
pegou nos mil e quintentos euros e foi 
para Lisboa com Raul, um miúdo pouco 
mais velho. Saíram de casa por volta das 
três da tarde, mas só regressaram de 
madrugada. Em Lisboa acabaram por 
não se demorar muito, apesar de tudo. 
“Foi toma lá, dá cá, e fomos embora”. O 
regresso foi feito de coração nas mãos: 
Raul foi a viagem toda com a droga no 
colo. Qualquer coisa, deitava-a fora. 
Mas tudo correu bem e já perto de casa 
passaram pela Mealhada para comer 
leitão. 
Ainda venderam naquela noite. Foram 
à discoteca mais frequentada da cidade 
e não foi difícil arranjar clientes, apesar 
de a cocaína ser a droga mais cara do 
mercado. 
Francisco, um dos melhores alunos 
do curso profissional de Turismo, tem 
agora vinte anos. Já passaram dois desde 

que entrou no tráfico de droga e, apesar 
de reconhecer o perigo que corre, não 
tenciona deixar tão cedo este part-time. 
– Vou parar quando entrar na faculdade 
– comenta Francisco com Miguel, à mesa 
da sala. E até mostra alguma convicção. 
Tinham combinado um lanche para 
porem a conversa em dia e Miguel, amigo 
de longa data, aproveita sempre para 
desencorajá-lo daquelas “vidas”. A mãe 
dorme lá dentro, mas todo o cuidado 
é pouco quando se fala de ilegalidades, 
por isso, volta e meia, Francisco abre 
silenciosamente a porta da sala e espreita 
para o corredor para se assegurar de que 
ela não está por perto. 
A mãe não sabe de nada. Não sonha 
que a mesada de trezentos euros que dá 
ao único filho não chega. Ou se calhar 
desconfia. Francisco vai com frequência 
a bons restaurantes e veste-se bem, gosta 
de levar uma vida que os trezentos euros 
não lhe podem dar. E ainda há mais 
algum que o pai e a avó lhe arranjam. 

Mas ele é exigente e precisa de mais, 
precisa daquele “dinheiro fácil” que o 
tráfico lhe oferece. Se no início ainda 
se deslocava a Lisboa, agora compra 
a droga na sua cidade, apesar de mais 
cara. O lucro pode não ser tanto, mas o 
perigo é menor. 
Por vezes estranha-se um telefonema 
ou outro, que o leva a sair de repente 
e a dizer que “tem de ir tratar de uns 
assuntos”. Muitas vezes falam em código: 
“  Precisas de apontamentos?” Do outro 
lado do telefone ouve-se “Preciso… de 
Português e Geografia” – ou seja, de duas 
doses. Quase sempre, basta-lhe descer 
de elevador. Há quem lhe vá buscar “os 
apontamentos” à porta de casa.
Francisco não vende apenas. Também 
consome. Aliás, começou a consumir 
antes de vender. A primeira vez foi 
num after (festas privadas que ocorrem 
depois de as discotecas fecharem), com 
um grupo de amigos. Mas descrever o 
que sente ao consumir é difícil. Segundo 

Esta é a história de Francisco, um rapaz que aos 18 anos decide que consumir droga não é suficiente. É no tráfico 
de cocaína que encontra um part-time sui generis, que lhe assegura um conforto económico do qual já não quer 
prescindir. Apesar do risco.

[ A VIDA DE UM TRAFICANTE ]

DOSE DE RISCO
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Francisco, ninguém é capaz de explicar. 
Só sabe que é bom, óptimo, “como fazer 
amor”. E por ser tão bom aconselha, sem 
qualquer peso na consciência, todos os 
amigos a experimentarem.
Apesar de consumir, Francisco não se 
considera toxicodependente. É simples: 
um toxicodependente precisa daquilo 
para viver, ele não. “Já estive semanas 
sem dar nisto”, diz, orgulhoso, ao amigo 
Miguel, fumando mais um cigarro. 
Segue-se mais uma espreitadela à porta, 
não vá a mãe acordar e ouvir alguma 
coisa.
“Bêbedo é outra coisa”. Francisco só toca 
em cocaína quando já está alcoolizado. 
O que significa que geralmente só 
consome lá para as três ou quatro da 
manhã. A noite altera-o. Quando bebe, 
fica outra pessoa: agressivo e conflituoso. 

Por isso as noites de sexta-feira e sábado 
são sempre “noites difíceis”, em que o 
álcool e a droga são companheiros inse-
paráveis.
Cigarro atrás de cigarro, entre empadas 
e croissants, o lanche vai-se quase 
tornando num jantar. Mas Miguel, que 
ainda vai para Lisboa, avisa que já é tarde, 
que tem de se ir embora. Entretanto, 
já o husky de Francisco tentou roubar 
comida da mesa da sala um milhão de 
vezes. Branco como a neve e anafado, 
anda de um lado para o outro, entre 
a sala e a varanda. Vai até à mesa onde 
os amigos conversam e tenta chegar ao 
fiambre. Frustrado, dirige-se novamente 
à varanda, transpondo a porta de correr 
entreaberta.
Francisco tem namorada. Uma miúda 
pacata e tímida que, mesmo não 
gostando, “lhe” apara os golpes. Talvez 
se tenha convencido de que Francisco 
é mesmo assim. Talvez se tenha con-
formado.
Combinaram passar o fim-de-semana 
juntos. Mariana mora nos arredores e 
às vezes fica lá em casa com Francisco e 
a mãe dele. Ele agradece. É da maneira 
que não sai à noite e que passa um 
fim-de-semana mais tranquilo. Ou 
pelo menos é o que ele espera. Mas na 
sexta-feira à noite os negócios agitaram 
o apartamento, com portas a abrir e 
a fechar e com Francisco a ter de ir 
tratar de assuntos urgentes, que a mãe 
desconhece ou faz por desconhecer. 
Estava a tomar banho quando tocou o 
telefone pela primeira vez. A pedido do 
namorado, Mariana atendeu.
– O meu carro é um BMW série um. 
Estou dentro da pastelaria a beber café e 
estou todo vestido de preto.
Era o primeiro cliente da noite. Mas, 
mesmo antes de Francisco descer, o 
telefone voltou a tocar. Atrás do prédio 

estava um outro carro à espera. Disse 
à mãe que ia entregar um cinto a um 
amigo e voltou pouco depois com cento 
e oitenta euros no bolso, que escondeu 
na gaveta dos boxers. O telefone não 
parou de tocar e Francisco teve mesmo 
de desligá-lo para poder dormir em 
paz. A gaveta dos boxers contava já 
com trezentos euros, que a mãe viria a 
descobrir na manhã seguinte. 
Desculpas atrás de desculpas, mentiras 
e invenções vão safando Francisco 
das interrogações cada vez mais des-
confiadas da mãe, professora do se-
cundário, que conhece bem as manhas 
dos adolescentes e jovens adultos. Mas 
Francisco vai esticando a corda e tem 
noção disso. Talvez por isso já fale em 
antecipar o momento em que deixará de 
vender coca. Quanto ao consumo, não 
faz promessas. 
No dia seguinte o amigo Miguel foi lá 
a casa. Esteve engripado durante toda 
a semana, mas Francisco insistiu para 
que fosse beber um whisky com ele. 
Foi Mariana quem abriu a porta porque 
ele estava no quarto com um amigo de 
infância. Pouco depois, apareceu na 
sala, visivelmente sob o efeito de droga e 
álcool. Com Mariana, os fins-de-semana 
são mais caseiros, mas nem por isso 
menos animados. Francisco olhou para 
Miguel e disse, quase emocionado:
– Esta miúda dá-me um conforto do 
caraças. Ainda ontem se fartaram de 
me ligar, mas olhava para a xé-xé… Eu 
gostava de que ela cá estivesse todos os 
fins-de-semana para ver se eu ganhava 
juízo! – Mariana sorriu e regressou aos 
apontamentos de História, enquanto os 
dois conversavam. 
Pouco depois, Francisco pediu à “xé-xé” 
que lhe fosse buscar a droga ao quarto. 
Mariana regressou com uma caixa de 
plástico branca com tampa amarela, que 
retirou do interior do puff do quarto 
do namorado. Dentro da caixa estava 
um saquinho que equivalia a seiscentos 
euros e um outro que correspondia a 
uma dose, para a eventualidade de ligar 
algum cliente. Francisco levantou-se 
e fez dois riscos na mesa de vidro do 
canto da sala, longe do olhar de Miguel 
e da namorada. Cheirou um com um 
talão enrolado que tirou da carteira. 
Depois pegou num cigarro e lambeu-o. 
Nele colou a segunda linha de cocaína 
e fumou-o demoradamente, enquanto 
terminava a garrafa de whisky da mãe 
e convivia com o amigo e com Mariana, 
que entretanto se deixou contagiar pela 
conversa e largou o estudo.

“Todos me acham piada”. É este o lema de 
Francisco e talvez seja isso mesmo que o 
convence de que o mal só acontece aos 
outros. Talvez seja a sua estatura pouco 
avantajada e o seu ar de reguila que o 

protegem dos “grandes” desse mundo 
do tráfico. Talvez ninguém leve muito 
a sério esta vida paralela de um miúdo 
de boas famílias. Mas também há outro 
factor: a sorte. Francisco nunca apanhou 
grandes sustos, nunca sentiu a sua pele 
em perigo. Da única vez que foi revistado 
pela polícia, à entrada de um grande 
evento em Lisboa, o volume no bolso 
das calças brancas passou despercebido 
e a coca passou. Nas discotecas valem-
lhe alguns seguranças mais piedosos 
que fingem não perceber o que se passa 
quando Francisco se tranca na casa de 
banho.

“Até os ciganos me acham piada! Uma 
vez fui ao bairro social buscar crack para 
um amigo e entrei em casa dos ciganos. 
Os gajos olharam para mim e devem 
ter pensado: Este ou é doido ou tem as 
costas largas.” E é assim que, com uma 
certa dose de loucura e outra de sorte, 
Francisco vai arriscando. 
Francisco tem quatro ou cinco clientes 
mais ou menos fixos, que lhe asseguram 
o escoamento do material. Não são 
precisos muitos: poucos, mas bons. 
Um foi director de um banco numa 
cidade da região centro e fazia uns 
bons quilómetros, duas vezes por sema-
na, para comprar droga a Francisco. 
Conheceram-se numa festa em S. Pedro 
do Sul, há dois anos, através de Raul, o 
amigo com quem começou o tráfico. 
Mas o destino tem as suas ironias e neste 
momento os papéis inverteram-se: o 
bancário, que começou por ser apenas 
cliente, tornou-se num grande amigo. 
Já Raul é neste momento procurado 
por Francisco, a quem deve mais de mil 
euros por droga fiada. 
O “bancário” já não é bancário. 
Entretanto mudou-se para a cidade 
de Francisco, onde é director de uma 
conhecida rede de ginásios. Divorciado 
e com um filho, parece que já não con-
some com tanta regularidade. Mas no 
Verão passado Francisco ainda passou 
umas belas férias no Algarve à custa 
do seu melhor cliente. A mãe tinha-lhe 
reservado um quarto num hotel de três 
estrelas, mas os mil e quinhentos euros 
que pôs de parte para aquela semana 
permitiram-lhe mudar-se para um hotel 
de luxo e fazer uma vida que poucos 

rapazes da sua idade poderiam fazer. 
“Às vezes fazemos festas em minha casa, 
outras vezes fazemos festas em casa 
dele”. Uma amizade que surgiu através 
da droga e que continua a ser alimentada 
por ela. Mas o “banqueiro” é apenas um 
dos muitos amigos consumidores de 
cocaína. Reúnem-se grupos em casa uns 
dos outros e a festa só acaba quando não 
restar mais nada para beber e cheirar. 
Os pratos empilhados no lava-loiça e 
os copos espalhados denunciam mais 
um peculiar convívio. Desta vez a mãe 
não descansa no quarto ao lado, junto 
dos anti-depressivos. Fez uma operação 
plástica e está a recuperar em casa da 
avó de Francisco, onde se sente mais 
acompanhada. Francisco e dois amigos 
organizaram mais um jantar: leitão, 
champanhe, whisky e muita cocaína. 
Cheiram-se as últimas doses, para que 
não reste mais nada para vender no 
novo ano que se aproxima, para que 
Francisco não sinta a forte tentação do 
dinheiro fácil. E assim desapareceram 
mais seiscentos euros de pó branco, num 
misto de vício e vontade de parar. 

TEXTO Catarina Ribeiro
FOTOGRAFIA Rodrigo Francisco
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CAMPEÕES

Este mês, mais concretamente entre 
os dias dois e sete, tiveram lugar 

em Hannover, na Alemanha, as finais 
da quarta temporada da Intel Extreme 
Masters, organizada pela Electronic 
Sports League (ESL). Ao todo, 530.000 
dólares – o maior prémio de sempre 
da competição em questão – foram 
entregues nesta temporada, que contou 
como jogos oficiais Counter-Strike, 

World of Warcraft e Quake Live.
Estas finais, denominadas Intel Extreme 
Masters 4 World Championship, tiveram 
direito a um pavilhão próprio na CeBIT, 
a maior feira europeia das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, com 
cerca de 10.000 m². Para além do 

palco, onde decorreram os jogos mais 
importantes, e o espaço reservado aos 
torneios, marcaram também presença 
stands de empresas ligadas à competição, 
que fizeram questão de interagir com 
as dezenas de milhares de visitantes 
registadas por dia.
A competição que me levou a Hannover 
em trabalho nestes dias foi a de Counter-
Strike, o mais antigo dos três títulos em 
disputa. Criado em 1999 como uma 
modificação do popular título Half-
Life, o CS, um jogo de tiros em primeira 
pessoa para computador, é, após mais 
de 10 anos de vida, ainda um dos mais 
jogados em competição. No pavilhão 
23 da CeBIT estiveram presentes 12 
equipas, originárias de três diferentes 
continentes, com a vitória a pertencer aos 
Natus Vincere, provenientes da Ucrânia, 
que derrotaram na final os suecos fnatic 
por 2-0.
A realidade da competição profissional 
nos videojogos ainda parece surpreender 
muitos, que olham para os videojogos 
apenas como uma forma de lazer, 
mas não é propriamente nova. Aliás, 
desde 1997, o número de torneios à 

escala global tem vindo a aumentar, 
as condições oferecidas aos jogadores 
de topo têm melhorado e a exposição 
mediática é um dado adquirido. Em 

2006, a Major League Gaming (MLG), 
uma liga profissional americana de 
videojogos, oferecia salários anuais na 
ordem dos 250.000 dólares aos quatro 
membros da equipa de Halo 2 chamada 
Final Boss. É agora perfeitamente 
normal companhias como a Adidas, 
Pizza Hut ou Intel patrocinarem equipas 
e competições, e existirem canais de 
televisão a fazer cobertura de torneios 
deste género. Também em Portugal, esta 

tendência crescente tem-se registado, 
mas a um nível bastante mais lento. 
Ainda assim, a nossa bandeira é, por 
vezes, bem representada lá fora, como 
em 2008, quando Gaspar Machado, 
conhecido por ‘hypno’, arrecadou mais 
de 20.000 euros com a vitória no torneio 
PLAY.com em Unreal Tournament 3, 
e Pedro Caiado, que dá pelo nome de 
‘Lastnight’, conseguiu a medalha de prata 
em FIFA na World Cyber Games, em 
Colónia.
A indústria dos videojogos tem 
conhecido uma expansão assinalável 
nos últimos anos e tem sido mesmo uma 
das poucas a escapar aos efeitos da crise. 
De acordo com a firma de consultoria 
PricewaterhouseCoopers, o sector dos 
videojogos irá manter-se, pelo menos até 
2011, como um dos poucos segmentos 
da indústria de entretenimento a 
registar um crescimento acima da 
média. Mas, e como foi descrito acima, 
esta propensão tem-se sentido também 
no lado competitivo dos videojogos, 
o qual efectivamente saiu à rua. Estas 
competições não mais têm lugar em caves 
escuras, sem o mínimo de condições, e 
fechadas do mundo exterior. Hoje em 
dia, têm como palco uma variedade de 
espaços, e são seguidas por milhares 
de pessoas. Com o calendário de 2010 
a assinalar a Disneyland Paris e o 
Centro de Convenções de Los Angeles 
como anfitriães da Electronic Sports 
World Cup e da World Cyber Games, 
respectivamente, o futuro parece 
risonho. A pergunta, porém, mantém-se: 
serão estes os desportos do futuro?

TEXTO E FOTOGRAFIA: Luís Mira

[ TORNEIO MUNDIAL DE VIDEOJOGOS ]

De acordo com a 
firma de consultoria 

PricewaterhouseCoopers, 
o sector dos videojogos irá 
manter-se, pelo menos até 
2011, como um dos poucos 
segmentos da indústria de 

entretenimento a registar um 
crescimento acima da média.

Aliás, desde 1997, o número 
de torneios à escala global 
tem vindo a aumentar, as 
condições oferecidas aos 

jogadores de topo têm 
melhorado e a exposição 

mediática é um dado 
adquirido.

DIGITAIS
Terminou recentemente mais um grande torneio mundial de videojogos. Apesar de serem maioritariamente 
desenvolvidos para promover o lazer, existem muitos títulos que promovem a competição entre jogadores. 
Há até quem fale em incluir modalidades do género em futuras edições dos Jogos Olímpicos. Estes são os 
chamados desportos electrónicos.
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Quem nega ter pensado pelo menos uma vez que a 
mudança para um sítio novo, onde ninguém nos 

conheça, pode ser a solução para nos reencontrarmos 
a nós próprios?
Quoyle é um homem com uma personalidade pouco 
vincada e uma história de vida desinteressante, a 
quem nada parece correr bem. Vai vivendo uma vida 
vazia em Mockingburg, um subúrbio de Nova Iorque, 
escondido atrás da mão que tapa o seu “enorme 
queixo”. É jornalista intermitentemente, conforme as 
necessidades de pessoal de um pequeno jornal, até 
que um dia a dispensa é definitiva. Tem um casamento 
infeliz com Petal: ele ama-a profundamente, mas ela 
não lhe corresponde, nem o percebe (é instável e prefere 
os amantes). Tem duas filhas que não o respeitam. Os 
seus pais sofrem os dois de cancro e decidem suicidar-
se juntos. Um dia, chega a casa e descobre que Petal 
levou as filhas; ao fugir com o amante, porém, acaba 
por morrer num acidente de viação. As crianças são 
descobertas na casa de um fotógrafo. Apesar do susto, 
nada mais se passou. Quoyle só tem um amigo, que está 
de partida para a Califórnia. Nada o prende ali. Uma tia 
procura-o e sugere que se mudem para a Terra Nova, de 
onde é originária a família. É o que acabam por fazer. 
Mas a mudança não se prevê fácil. Quoyle não poderia 
ter-se mudado para um sítio mais avesso à sua pessoa – 
não sabe nadar e odeia água. 
É a partir daqui que a história começa; o que se passou 
antes serve para que a realidade destas personagens se 
construa. E essa realidade primeiro faz-nos desprezar 
Quoyle, depois ter pena dele e no fim do livro admirá-lo.
É fácil sentir a desolação que o cenário cinzento e 

gelado da Terra Nova traçado por E. Annie Proulx pode 
causar à primeira vista. Mas a autora não se fica pela 
exploração deste ambiente e leva a história mais além, 
introduzindo personagens interessantes e credíveis, 
inscrevendo em cada uma delas características que 
parecem pertencer só às populações insulares, mas sem 
nunca as tornar caricaturas. 
A mais-valia do livro talvez seja a evolução de Quoyle, a 
luta que este vai desenvolvendo consigo próprio e com 
os seus problemas, descobrindo-se e descobrindo os 
outros. Mas atenção: The Shipping News não pretende 
ser um daqueles livros que pela sua temática inspiram 
mudanças de vida. As subtilezas da narrativa e da escrita 
da autora marcam a diferença. 
A obra, vencedora do prémio Pulitzer, foi publicada pela 
primeira vez em 1993, mas não acusa a passagem do 
tempo – talvez porque, à parte carros e computadores, 
o cenário já de si não seja muito propenso à mudança.
A escrita entranha-se em nós, enquanto vemos 
desenrolar situações quotidianas. Por vezes as metáforas 
e comparações podem parecer rebuscadas, mas, se 
pensarmos uma meia segunda vez, afinal fazem todo o 
sentido. Aquilo que pode por vezes ser mais aborrecido 
é o vocabulário técnico naval: devido ao tema e ao 
enredo, este acaba por ser necessário, mas para quem 
tem um conhecimento escasso ou nulo sobre estas 
matérias pode tornar-se confuso. 
Num livro assim, há que referir a tradução: realçar 
o excelente trabalho de Nuno Batalha, que, na nota 
inicial, refere que tentou manter-se fiel às marcas que 
a insularidade e, neste caso, a cultura terra-novense 
imprimem na linguagem. O resultado é muito bem 

conseguido. Para obter este efeito, ao contrário do que 
costuma acontecer, também os nomes das terras e dos 
lugares foram traduzidos. Caso contrário, algumas 
partes da narrativa podiam perder o significado 
simbólico que têm, tal é a ligação da narrativa aos 
locais retratados, cuja toponímia se relaciona com as 
condições e o desenho característicos daquele sítio 
específico. 
Neste livro, vai-se ao sabor da maré da escrita da autora, 
que mostra o porquê de receber tantos prémios e 
distinções. É pena que, para além deste The Shipping 
News e de Os Crimes do Acordeão, tão poucos dos seus 
livros estejam editados em Português.

TEXTO Sara Simões

RECOMEÇAR NA TERRA NOVA

The Shipping News
E. Annie Proulx
Cavalo de Ferro 2006
344 págs.
PVP: €12,50

O LADO SELVAGEM 

Considerado um dos cineastas mais 
inovadores do actual panorama 

cinematográfico em Hollywood, Spike 
Jonze é responsável pela realização de vi-
deoclips clássicos, como “Sabotage”, dos 
Beastie Boys, ou o inolvidável “It’s Oh So 
Quiet”, de Bjork. Galardoado três vezes 
pelos Video Music Awards da MTV, 
outros projectos paralelos do realizador 
incluem a assinatura de spots publici-
tários para marcas como a Ikea, a Nike 
ou a Gap, que Jonze sublinha serem de 
igual mérito criativo e artístico. Outrora 
casado com Sofia Coppola, é na sétima 
arte que se afirma, demonstrando dotes 

de uma originalidade sem precedentes, 
que lhe valeu uma nomeação para três 
Óscares – incluindo o de melhor realiza-
dor – por Being John Malkovich (1999). 
Arrecadou diversos outros prémios 
com o igualmente aclamado Adaptation 
(2002), a sua segunda película de sucesso 
comercial e crítico, onde a sua habitual 
pincelada de humor aburdo não falta.
Após vários anos afastado das longas-
metragens, o ano de 2009 marcou o re-
gresso de Spike Jonze, com a adaptação 
de um conto infantil clássico de Mau-
rice Sendak, Where the Wild Things 
Are: uma deliciosa mistura avant-garde 

de live action com animação digital. 
A sua atmosfera íntima e pessoal irá 
certamente fazer as delícias dos mais 
novos, embora o realizador sublinhe 
que se trata de uma história universal 
e transversal a todas as faixas etárias.
Apesar de ter passado cerca de sete anos 
na produção de Where the Wild Things 
Are, Jonze conseguiu regressar à sua ha-
bitual rotina profissional. Durante o ano 
passado teve a seu cargo a realização 
de dois anúncios para uma companhia 
telefónica Japonesa – com a partici-
pação de Brad Pitt – e de um pequeno 
filme com Kanye West. Terminou re-

centemente as filmagens da sua primeira 
história de amor, um romance entre 
dois robôs, e desconhece qual será o seu 
próximo projecto. Apenas sabe, como ele 
próprio afirma, que algo lhe irá ocorrer.

TEXTO Pedro M. Quintino

Crónica cinematográfica

RECENSÃO

DE SPIKE JONZE

letras
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O cheiro, a luz e a cor são particu-laridades que permitem dizer que a Delálonge 
é uma loja especialmente original – é o exemplo de um espaço que nos 

consegue absorver inteiramente. Por momentos esquecemos que estamos em Lisboa 
e embarcamos numa viagem até ao mundo árabe. Este é um canto lisboeta muito 
intimista e acolhedor, visitado por todas as faixas etárias, onde se podem encontrar os 
mais diversos produtos artesanais de origem indiana e marroquina. As cores quentes 
misturam-se com os cheiros calmantes dos incensos que se dispersam na luz vinda 
dos candeeiros de vidros árticos, criando o ambiente perfeito para visitar este espaço. 
Desde as shishas procuradas pelos curiosos até às peças de antiquário indianas 
utilizadas em teatros hindus, nada é deixado ao acaso e tudo merece ser visto sob um 
olhar atento. Contudo, os espanta-espíritos merecem ser destacados, uma vez que 
se apresentam ao longo de todo o espaço, não deixando ninguém indiferente – para 
podermos ver os artigos dispostos ao longo da loja temos mesmo de os afastar e passar 
entre eles… estão por todo o lado! A loja Delálonge está associada à Salamaleques 
– empresa de organização e decoração de diversos eventos temáticos direccionados 
para o mundo árabe. 

LOJA  Delálonge
TEXTO e FOTOGRAFIA  Filipa Teixeira

Em Alfama há um recanto acolhedor 
e que transborda carinho. 

A ideia deste lugar surgiu de Rita Mar-
tins e Eunice Rosado, duas amigas que 
decidiram passar das tradicionais feiras 
de artesanato para um projecto mais 
definitivo. Após três experiências bem 
sucedidas, a Porta 16 abriu finalmente 
“para ficar”, servindo não só de loja mas 
também de ateliê para as duas artesãs. 
Inicialmente este projecto arrancou no 
número 16 de uma rua no Bairro Alto – 
e daí surgiu o seu nome -, estando agora 
no nº 28 da Rua de São Vicente, junto à 
igreja de São Vicente de Fora. 
Além dos trabalhos destas duas amigas, 
na Porta podemos encontrar ainda peças 
de cerca de 20 outros artesãos e artistas.
Neste espaço, cabem as mais variadas 
maravilhas. Desde o chão quase até ao 
tecto, tudo está repleto de pregadeiras, 
telas, canecas, tigelas, bolsas, ilustrações, 
porta-chaves, bonecos de pano, e tanto, 
tanto mais. 

Assim como os tipos de produtos, tam-
bém as técnicas são as mais diversas: 
desde a utilização de tecidos ate à pasta 
de papel, passando pela cerâmica, a ma-

deira, o origami e o acrílico.
Na Porta, todas as peças são de autor e 
todas incorporam a mesma ideia: a re-
utilização. São reciclados materiais tão 

diferentes como papéis, tecidos, caixas 
de ovos ou até madeiras e sementes.
Na tentativa de ajudar os “nossos amigos 
de quatro patas”, as iniciativas a favor de 
associações de animais são também um 
elemento que está quase sempre presente 
nesta loja, havendo muitas vendas cujos 
lucros são destinados inteiramente a es-
tas causas.
Além das constantes novidades, a Porta 
oferece ainda a possibilidade de serem 
encomendadas peças personalizadas.
A mistura de materiais, a sua reutiliza-
ção, a originalidade e a dedicação com 
que cada peça é feita fazem desta peque-
na loja de artesanato um lugar a desco-
brir.Rua de São Vicente, nº 28, Alfama
Terça a Sábado das 11:30 às 18:30 (sem 
interrupção de hora de almoço)

TEXTO E FOTOGRAFIA  Ana Rita Areias

Poucos metros quadrados
de puro artesanato

Na Rota do Chá
Chá: que tal descobrir mais sobre esta 

bebida que tantos segredos esconde? 
Se existe lugar ideal, é a First Flush. Os 
chás rodeiam quem lá entra e o ambiente 
acolhedor é envolvente. Esta pérola no 
meio do Chiado nasceu no ano de 2006 
e o seu conceito “vem exactamente da 
paixão pelo chá”, diz a dona da loja, que 
salienta ainda o porquê deste curioso 
nome: “First Flush significa colheita da 
Primavera, que é o champanhe do chá – 

portanto, é a melhor colheita do ano.”
Ao entrar, passa-se pela zona da China 
e do Japão e segue-se para a Índia e o 
Sri Lanka. A viagem continua e eis que 
chegamos à zona da América, África e 
Açores. Mais adiante, passamos pelas 
infusões e pelos frutados para, por 
fim, chegar à tão especial colecção de 
raridades First Flush. Neste roteiro 
fictício que fazemos à volta do balcão 
circular, como que sendo à volta do 
mundo, aprendemos de onde vem este e 
aquele chá, qual o jardim do mundo que 
o viu nascer e o porquê de nomes tão 
bonitos como “Dia Lindo” ou “Histórias 
de Encantar”. As prateleiras de madeira 
escura são ocupadas até ao tecto por 
todas aquelas latas de chá, e no meio delas 
surgem ainda os bules e as chávenas tão 
originais, também eles provenientes de 
diferentes cantos do mundo. Por baixo 
das prateleiras existem ainda pequenas 
gavetas que, uma vez abertas, nos 
contam os segredos dos chás através dos 
cartõezinhos que lá estão escondidos.
Não é somente uma loja, é um lugar 
especial que incita à descoberta. Um 
novo chá para degustação todos os dias; 
uma nova descoberta todos os dias.

LOJA  First Flush
TEXTO E FOTOGRAFIA  Kimi Maganlal

A descobrir NOVAS lojas
em Lisboa Um passado PRESENTE

Um mundo ÁRABE
Na capital
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As irmãs Rita e Cátia Cunica repre-
sentam um projecto inovador 

em Portugal: uma loja de produtos 
cosméticos orgânicos. O que têm estes 
de especial? A resposta é simples: não 
têm pesticidas, não são testados em 
animais e têm certificação biológica. 
A ideia da Organii nasceu porque as 
irmãs têm peles muito sensíveis e era 
difícil encontrar os produtos certos em 
Portugal. Criaram assim a solução. Cátia 
é farmacêutica e tem conhecimentos 
de medicinas alternativas: escolhe os 
produtos que se enquadram na filosofia 
da loja. Rita é arquitecta e desenhou o 
espaço, que conjuga madeiras claras, 
pedra e luz.
A linha de cuidados mãe-bebé e criança 
tem especial procura. Pasta de dentes ou 
champô podem nem chegar a dez euros, 
contrariando o mito de que este tipo de 
produtos é caro.
Letónia, Dinamarca e Austrália são 
alguns dos países de origem dos produtos. 
O único  artigo nacional à venda na loja 
é o sabonete de azeite feito no Alentejo. 
Apesar de haver interesse em ter mais, a 
certificação biológica ainda não é muito 
comum. Um local para redescobrir o 
outro lado da natureza.

LOJA  Organii
TEXTO  Sara Simões e Cátia Carvalho   
FOTOGRAFIA  Cátia Carvalho

naturalBELEZA

É nas centenárias instalações do antigo 
armazém e fábrica de cosmética 

dos irmãos David que se guardam 
as recordações do quotidiano de 
um país histórico. Agora, com o 
nome de “A Vida Portuguesa”, as 
prateleiras do estabelecimento são 
preenchidas com produtos genuínos 
e encantadores: desde alumínios, 
produtos de limpeza, alimentação 
e higiene, até brinquedos, livros, 
bordados e faianças. Que regressem 
então os bordados de Viana, os bancos de 
cortiça, os sacos de alfazema, os adufes 
ou os brinquedos de lata e de madeira. 
Sejam bem-vindos os pincéis da barba, 
as latas de atum de outros tempos, 
as bolachas de gengibre, as cartas de 
jogar Maia (em que o burro substitui o 
habitual Joker), os brincos e fios de ouro, 
entre outras preciosidades inesperadas. 
São as marcas envelhecidas como 
as andorinhas de Bordalo Pinheiro, 
os cadernos Serrote, os lápis Viarco, 
os dentífricos Couto ou os produtos 

higiénicos Confiança que recuperam 
agora honra e protagonismo.
Suscitando um misto de sentimentos 
que varia entre a curiosidade e o 
espanto, estes objectos criteriosamente 
seleccionados fazem as delícias dos mais 
velhos, que aqui revivem as memórias de 
tempos agora longínquos.
Não se limitando à exposição destes 
objectos, A Vida Portuguesa está em 
permanente pesquisa, procurando 
encontrar novos antigos produtos 
portugueses. Em pleno Chiado, esta 
loja exprime orgulho pelas raízes 
portuguesas, mostrando que os pro-
dutos antigos devem ser preservados e 
honrados.

LOJA  A Vida Portuguesa
TEXTO E FOTOGRAFIA  Célia Rodrigues

em Lisboa Um passado PRESENTE
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O fruto PROIBIDO

Aberta das 10h às 20h, todos os dias 
da semana excepto ao Domingo, 

a mais recente chocolataria da baixa 
lisboeta presenteia-nos com uma 
inovadora arte daquele que é o doce mais 
apetecido de todos os tempos. 
Situada no n.º 112 da Rua do Crucifixo, 
junto à estação de metro da Baixa-
Chiado, “Xocôa” revela as mais 
incríveis combinações com chocolate, 

oferecendo aos visitantes autênticas 
delícias. Os sabores são irresistíveis: 
trufas de laranja, leite, chocolate branco 
e chocolate negro espreitam das taças 
de cristal onde repousam; bombons de 
gengibre, chá verde, limão, pimenta, 
framboesa, maracujá, whisky, canela e 
rum encantam-nos com o seu aroma. 
Entre todo este universo de aromas e 
sabores, encontramos aquele que é hoje 
o mais desejado de todos os bolos de 
chocolate de Espanha: Vental é como 
lhe chamam, e quem quiser provar esta 
sobremesa tão apetecida pode optar por 
levar a dose desejada em fatias ou o bolo 

inteiro. Línguas de gato de chocolate 
branco e laranja, chaves comestíveis, 
tabletes de cacau cobertas com folha de 
ouro, CDs de chocolate para nos alegrar 
o estômago e rodelas de laranja cobertas 
desta irresistível tentação são outras das 
tantas iguarias que pode encontrar. 
Por ser uma loja onde tudo o que é 
vendido é artesanal, produzido por um 
magnífico mestre chocolateiro espanhol, 

só os mais sortudos é que conseguem 
os poucos jogos (como o Scrabble, o 
Trivial e o Monopólio) que chegam às 
prateleiras da loja. 
A um cantinho, um mini-café aguarda 
que sejamos os próximos a provar 
o chocolate quente mais cremoso e 
delicioso de sempre, servido em copos 
para take-away, para quem queira 
desfrutar de um agradável passeio pela 
baixa lisboeta ao sabor desta bebida.   

LOJA Xocôa

TEXTO e FOTOGRAFIA  Margarida Cruz

ANOS 50

d
o

Bairro
A figura de Elvis Presley à porta não 

passa despercebida, convidando a 
uma visita ao universo rockabilly que a 
Bad Luck oferece. A decoração combina 
rock and roll com a sensualidade de 
Bettie Page espalhada pelas paredes, 
recriando a década de 50 no seu estado 
alternativo.
O padrão leopardo e os motivos florais 
são uma constante nos cabides desta loja, 
e é impossível sair sem experimentar 
algo, entre t-shirts, souvenirs, blusões 
de cabedal e até mesmo peças vintage. 
A alta-costura dos anos 50 está toda 
aqui, nos vestidos rodados que podem 
transformar qualquer visitante numa 
pin-up e nas camisas com padrão 
axadrezado que podem vestir o novo 
“Elvis The Pelvis” dos tempos modernos.  
Volte a apaixonar-se por Marylin 
Monroe neste espaço onde o melhor da 
década de 50 está pronto a satisfazer os 
desejos de rebeldia. 

Bad Luck é se não entrar nesta loja 
quando passar pelo número 81 da Rua 
do Norte, no Bairro Alto. Aberta de 
Segunda a Sábado, das 11h às 23h; no 
Domingo das 14h às 19h.

LOJA  Bad Luck
TEXTO e FOTOGRAFIA  Joana Teixeira

A liberdade através da
FOTOGRAFIA
“Don’t think, just shoot!” é o lema 

que se impõe dentro desta 
curiosa loja de artigos de fotografia, 
escondida entre as inúmeras ruas do 
Bairro Alto.
A marca russa de câmaras fotográficas 
Lomo aparece durante a Guerra Fria e é 
por volta de 1991, em Praga, que começa 
a manifestar-se a “lomomania”.
Em Portugal, o movimento ganha 
expressão a 11 de Dezembro de 2000, 
com o lançamento por cá da Lomo; no 
entanto, a primeira loja só abre 4 anos 
depois, em Lisboa, a 1 de Abril de 2004, 

sendo diariamente visitada por muitos 
dos amantes desta arte.
Ana de Almeida e Sónia Galiza, as duas 
simpáticas proprietárias, descrevem-
nos que o conceito da loja se baseia 
na autenticidade presente por detrás 
das câmaras. Não se procura apenas 
a fotografia pela fotografia, mas sim a 
originalidade, explorando a vertente 
cultural e artística. “A arte de fotografar 
com uma Lomo consiste em fotografar 
ao acaso, de forma imprevisível.
A Lomografia não é uma fotografia 
encenada, produzida; é uma fotografia 
do quotidiano.”
As câmaras caracterizam-se por serem 
práticas, leves, resistentes e pelas suas 
lentes de qualidade excepcional, sendo 
que cada uma é especialmente desenhada 
para um determinado tipo de fotografia. 
Os seus preços variam entre 30€ e 70€. 
Para além destes artigos é ainda possível 
encontrar nas prateleiras da “Embaixada” 
inúmeros monumentos à arte da 
fotografia: canecas, carteiras produzidas 
a partir de material reciclável, bonecos 
e incontáveis retratos que aludem ao 
verdadeiro espírito da “Lomografia”: a 
Liberdade através de uma lente!

LOJA  Embaixada Lomográfica de Lisboa
TEXTO E FOTOGRAFIA  Tiago Martins e Rita 
Bernardo

no coração alto

MORADAS

Origanii
Rua Anchieta, N°9 – Lisboa
(+351) 210991624
10h30-19h30 - 2a a Sábado
11h00- 18h00 - Domigo

Porta 16
Rua do Século, nº 16 (Bairro Alto)
Terça a Sábado das 11:30 às 18:30 (sem 
interrupção de hora de almoço)

Bad Luck
Rua do Norte, nº 81 (Bairro Alto)
Segunda a Sábado das 11h às 23h; Domingo 
das 14h às 19h

Delálonge
Rua do Loreto, nº 48 (junto ao Largo Camões)
213 426 050 
Segunda a Sexta - 11:00-14:00 / 15:30-19:30   

First Flush
Rua do Crucifixo, nº 108-110, 1100-185, 
Lisboa (Baixa-Chiado)
Dias Úteis – das 10h às 19h
Sábados – das 10h às 14h

Meio da Praça
Rua da Prata nº78, Lisboa
Aberta de Segunda a Sábado das 10h00 às 
19h00

Xocôa
Rua do Crucifixo, nº 112
Aberta das 10h às 20h, todos os dias da 
semana excepto ao Domingo
A Casinha do Pai Natal
Rua Nova do Almada, nº96
Aberta de 24 de Outubro a 24 de Dezembro, 
todos os dias da semana, das 10h às 20h

A vida Portuguesa
Rua Anchieta 11 – Chiado, Lisboa
10h00 – 20h00 (Fechada aos Domingos e 
Feriados)
+351 21 3465073

67
Avenida da Liberdade, nº 67
Aberta das 15h00 às 20h00
21 342 57 52

Embaixada Lomográfica de Lisboa
Rua da Atalaia, 31, Bairro Alto 
 2ª a 6ª: 14h00 - 20h00    Sábado: 16h00 - 
20h00
21 342 10 75
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Devo dizer que soube recentemente, 
enquanto lia um daqueles jornais 

gratuitos usados, enfiados nos bancos 
do Metropolitano de Lisboa, que o 
Patriarcado da capital vai gastar 200.000 
euros na construção de um púlpito 
único para a visita do Papa a Portugal. 
Confesso-me perplexo. Em primeiro 
lugar, com a sua vinda ao nosso país, 
dado que a Virgem Maria salvou o 
último Papa e já não há mais milagres 
ou segredos para descobrir, o que 
provavelmente fez com que Portugal 
descesse algumas posições na importante 
hierarquia católica europeia (isto é, até 
alguém ver a imagem de um santo na 
casca de um vegetal gigante a crescer 
num quintal no Entroncamento). Mas 
não, parece que o Papa vem mesmo cá, 
e o Patriarcado não se poupou a esforços 
para encomendar um palco de 200 mil 
euros inspirado nos “seixos do Tejo”. 
Ora, isto deixa-me algo preocupado. 
Duzentos mil euros num púlpito baseado 
nos “seixos do Tejo”? Duzentos mil euros 
não será um exagero para uma visita de 
um dia? Não há púlpitos mais baratos 
em promoção no Ikea, qualquer coisita 
que se monte num instante, para na base 
da bela tecnologia “Lego” sueca termos 
um púlpito a imitar mogno montado 
no meio do Terreiro do Paço? Saía mais 
barato. E depois inspirado nos “seixos do 
Tejo”? O Tejo tem seixos? Como raio são 
os seixos do Tejo? A QUERCUS já fez 
algum estudo sobre o impacto ambiental 
da poluição do Tejo nos seus seixos? 
Onde é que eu encontro um seixo do 
Tejo? O rio Tejo tem actualmente activas 
mais de seiscentas fontes poluentes, de 
acordo com um estudo independente... e 
vão meter o Papa em cima de um púlpito 
inspirado num seixo do rio Tejo?! O 
que acontece se o Papa perguntar o que 

é aquilo onde ele está empoleirado? É 
de loucos, meus amigos. E porque não 
meter o Papa em cima de algo mais 
interessante? Que tal um púlpito baseado 
nos ovos-moles de Aveiro? Eu gosto dos 
ovos-moles de Aveiro. Vai na volta gosto 
mais deles do que de seixos, mas é ela 
por ela. Mas ovos-moles de Aveiro não 
têm mais de seiscentas fontes poluentes 
activas. Têm colesterol, mas prefiro 
colesterol a seiscentas fontes poluentes. O 
Papa em cima de ovos-moles de Aveiro. 
Isso sim.
Mas eu até concordo com a visita do 
Papa a Portugal. É vê-lo… o Papa vai ao 
Terreiro do Paço e enche-se aquilo de 
obras. Não dá para meter o Papa num 
púlpito em forma de calhau de Monsanto 
para ver se fazem obras na CREL? Ou o 
Papa a discursar no topo de um palanque 
em forma de pedrinha de asfalto da 
Abrunheira ou Seixal, no túnel do 
Marquês? Gosto de que o Papa estimule a 
pro-actividade do empreiteiro português. 
O Papa é amigo de Portugal. Sem Papa, 
o Terreiro do Paço provavelmente iria 
afundar-se sobre si próprio. 
Portugal já precisava de uma visita 
do Papa. Isto não anda bem, e nada 
melhor que Eclesiastes no meio do 
Terreiro do Paço para meter tudo em 
ordem. Afinal, é o Papa. O pior é se a 
CGTP marca uma manifestação para 
a mesma hora. Duzentos mil euros a 
imitar um seixo pagava muito salário 
em atraso. Mas não faz mal, está lá o 
Papa. É o Papa. Vai na volta ainda se vê 
alguma aparição em cima do 15E para 
Algés, e ficamos todos contentes. O 
Papa tem de ver que o povo português 
gosta do Papa, e esperemos todos que o 
Papa goste do povo português. Temos 
salários congelados, idade de reforma 
mais avançada, milhares de famílias 
no limiar da pobreza, criminalidade, 
analfabetismo, desertificação, fome, e 
qual melhor maneira de resolver esses 
problemas todos senão espetar com um 
altar gigantesco a imitar uma pedrinha 
redonda no meio do Terreiro do Paço? E 

ainda há quem diga que o português não 
se sabe desenrascar! Qual PEC, qual quê! 
Meus amigos, este evento eclesiástico 
de 200.000 euros é a prova viva de que 
o futuro do país está na construção 
inspirada pela geologia. Eu digo que a 
nova estação do TGV de Lisboa deve 
ser inspirada num calhau granítico, a 
do Porto numa pedra de xisto, que se 
deve erguer uma urbanização em jeito 
de pedregulho monolítico das minas de 
Aljustrel, e que construam uma nova 
Casa da Música inspirada nas pedras da 
calçada de Arrentela. Para quê pensar 
mais? Ah, esperem, já não vamos ter 
TGV no Porto. Não faz mal. Vem cá 
o Papa. Em cima de um seixo gigante. 
Quem é que precisa do TGV para o 
Porto? Habemus Papam em cima de 
um calhau e com sorte joga o Benfica à 
noite.
Mas é claro que, se falamos no português 
desenrascado, também temos de falar 
no português crítico. Português critica 
tudo, e é claro que esta magnificente 
obra não se livra de alguma controvérsia. 
Isto porquê? Certos 
poderes políticos 
exigiam que 
a Câmara de 
Lisboa ajudasse 
nos custos do 
palanque-seixo 
e esta última 
respondeu a 
modos que... 
não. É claro 
que o CDS-PP 
acha que isto 
é uma pouca-
vergonha, 
porque, tal 
como sabemos, 
a Igreja é pobre, 
o Patriarcado 
não anda a 
nadar 
em 

dinheiro e não é todos os dias que temos 
a hipótese de enfiar o Papa numa pedra 
no meio do Terreiro do Paço. A Câmara, 
por sua vez, lá deve ter as suas razões 
para ter recusado... Não vejo quais, 
sinceramente, porque eu cá sou a favor 
dos seixos. Gosto de seixos; então se 
for um gigante... Nunca vi um seixo do 
Tejo, quanto mais um gigante. Está na 
altura de os seixos do Tejo terem voz! 
Só é pena que ela custe 200 mil euros. 
Mas não interessa. Seixo é seixo e está na 
altura de os calhaus terem representação. 
E –  quem sabe? – talvez seja desta que 
o Cristiano Ronaldo seja feito santo. 
Agora imaginem... Terreiro do Paço. 
Um seixo gigante. O Papa. Milhares de 
pessoas. Cristiano Ronaldo. Quem é 
que realmente não trocaria melhores 
condições na cidade de Lisboa por este 
evento?

TEXTO Daniel Almeida


