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O REGRESSO

depois da manifestação de 12 de março, surgiram vários movimentos sociais de protesto que querem uma mudança na 
vida política, social e económica portuguesa.
estes grupos fazem parte de uma onda de contestação que, inspirada pela primavera árabe, ocupou praças e ruas um 
pouco por toda a europa e pelos estados unidos. 
já muito se disse e se escreveu sobre estes movimentos. neste dossier procurámos olhar para eles e perceber quais 
as suas relações com a teoria e a prática anarquista. 

L’imagination au pouvoir.
Soyez réalistes, demandez 

l’impossible.

Em Maio de 2008, 40 anos depois 
do Maio de 68, era fácil encontrar 
referências aos slogans dos contestatários 
parisienses. Na televisão ouvia-se 
Dominique Grange e as memórias 
daqueles que procuraram a praia 
por debaixo das pedras da calçada. 
A nostalgia do aniversário deu 
lugar à expectativa de que esses dias 
revolucionários se repetissem, em jeito de 
celebração. 
O mundo esperava ansiosamente um 
novo Maio de 68. A humanidade parecia 
aborrecer-se. Falava-se de uma juventude 
apática e politicamente desligada. O 
mundo precisava de um novo Maio 
de 68 para acabar de vez com o ennui. 
Os protestos de jovens nos subúrbios 
parisienses, uns anos antes, faziam 
antever uma repetição da História. 

O rastilho não se acendeu em 2008. 
E a Europa, habituada às revoluções, 
manteve-se relativamente estável. Em 
Janeiro de 2011, quando as atenções 
do Mundo se viraram para a Tunísia, 
o Mundo descobriu, confuso e 
surpreendido, que havia um barril de 
pólvora prestes a explodir no Norte de 
África e no Médio Oriente.    
A história do que se seguiu começa a 
contar-se, geralmente, por aqui: no dia 
17 de Dezembro de 2010, Mohammed 
Bouazizi, um jovem tunisino de 26 anos, 
licenciado mas desempregado, que vendia 
fruta e legumes, auto-imolou-se, em sinal 
de protesto por o governo ter confiscado 
o seu carrinho de mercadorias. 
Com um único fósforo, todo o Norte 
de África pegou fogo. Os protestos e as 
revoltas fizeram cair os regimes de Ben 
Ali, Mubarak e Kadafi. A contestação 
continua em países como a Síria, o Iémen 
e o Bahrein. 
Entre a juventude apática e politicamente 
desligada da Europa e dos Estados 
Unidos surgiu uma grande simpatia 
e admiração pelos jovens árabes, que, 
munidos de tácticas de resistência 
pacífica, ajudados pelas redes sociais e 
determinados a mudar as suas vidas, 
fizeram o que ninguém esperava que 
fossem capazes de fazer. 
Estão preparados para a praça Tahrir?
Rapidamente, os ecos da Primavera 
Árabe espalharam-se por outros 

MOVIMENTOS DE PROTESTO
DO ANARQUISMO?

DEBAIXO DA CALÇADA, A REVOLUÇÃO

nas ruas do ocidente não se grita em uníssono 
pela queda de obama ou de passos coelho. 

o inimigo não tem a forma de ditadores 
agarrados ao poder há décadas. nas ruas 

do ocidente desfila-se contra as medidas de 
austeridade, contra a precariedade, contra 
o desemprego. nas ruas do ocidente acampa-
se contra a corrupção, contra os mercados 

financeiros e os especuladores, contra a 
ganância de wall street… 

A holandesa Lanka Horstink vive em Portugal há 20 anos
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continentes. “Are you ready for a Tahrir 
moment?” – era a pergunta que se fazia 
ouvir em Zucotti Park, nos primeiros 
dias do movimento Occupy Wall Street. 
Mas, se as revoltas do mundo árabe 
serviram de motor aos protestos a que 
hoje assistimos no Ocidente, não se pode 
esperar que, em Portugal, em Espanha, 
na Grécia, nos Estados Unidos ou 
noutros países ditos desenvolvidos, as 
transformações ocorram com a mesma 
rapidez que ocorreram na Tunísia ou no 
Egipto. Porque o que está em causa no 
continente europeu, nos Estados Unidos 
ou na Austrália, é uma mudança do 
paradigma económico, político e social. 
Uma alteração profunda das estruturas 
da sociedade às quais nos habituámos e a 
partir das quais moldámos o nosso modo 
de vida. 
A rua árabe pedia democracia, respeito 
pelos direitos humanos e o fim da 
pobreza extrema. No Ocidente, há 
adeptos da democracia directa e aqueles 

que acreditam que a democracia está 
acabada. 

Nas ruas do Ocidente não se grita em 
uníssono pela queda de Obama ou de 
Passos Coelho. O inimigo não tem a 
forma de ditadores agarrados ao poder há 
décadas. Nas ruas do Ocidente desfila-se 
contra as medidas de austeridade, contra 
a precariedade, contra o desemprego. 
Nas ruas do Ocidente acampa-se 
contra a corrupção, contra os mercados 
financeiros e os especuladores, contra a 
ganância de Wall Street… 
Muitos daqueles que fazem parte dos 
movimentos de protesto não sabem 
como chegar ao tipo de sociedade 
que desejam – uma sociedade livre de 
constrangimentos financeiros, baseada 
no respeito pelos seres humanos e onde 
os cidadãos participem activamente na 
vida política. Ânsias antigas…
A ideia da existência de uma mão 
invisível do mercado, de mãos invisíveis 
que controlam os destinos nacionais 
sem que as pessoas compreendam, 
muitas vezes, de onde chegam as 
decisões e as regras de funcionamento 
dos seus próprios países, faz que seja 
mais difícil saber qual é o alvo a abater. 
Como resultado, os objectivos dos 
manifestantes não são claros e provocam 
confusão a quem está de fora.     

Raízes anarquistas

Talvez por isso uma das principais 
críticas que se fazem a movimentos como 
os Indignados ou Occupy Wall Street seja 
o facto de estes não apresentarem ideias e 
propostas concretas. 
No artigo “Occupy Wall Street’s 
anarchist roots”, publicado no site da Al 
Jazeera, no dia 30 de Novembro de 2011, 
o antropólogo David Graeber afirma 
que uma das razões para a recusa dos 
manifestantes de fazer exigências se 
deve ao facto de que, ao exigir-se algo, se 
reconhece o poder daqueles a quem as 
exigências são feitas.
De facto, não é difícil ver raízes 
anarquistas na base destes movimentos. 
Para além da rejeição da legitimidade 
das instituições políticas, o apelo à 
auto-organização, à democracia directa, 
a rejeição das hierarquias são princípios 
anarquistas adoptados por estes 
manifestantes.
O anarquismo, enquanto teoria política, 
rejeita o Estado e pretende reconstruir a 
sociedade na base da vontade individual. 
No entanto, estes movimentos não são 
tanto contra o Estado como contra 
os mercados financeiros, as agências 
de rating, Wall Street, o FMI… 
“Gostam mais do Governo do que das 
corporações”, escreve Todd Gitlin no 
New York Times (“The Left Declares Its 
Independence”, 8 de Outubro de 2011).
Se lermos, por exemplo, o manifesto 
da Geração à Rasca, protesto que deu 
origem, em Portugal, ao movimento 12 
de Março, apercebemo-nos de que estas 
pessoas querem melhorar o Estado Social 
e não destruí-lo.
Mesmo que estes protestos sejam 
maioritariamente pacíficos e advoguem a 
não-violência, há ainda quem pense que 

anarquismo é sinónimo de terrorismo, 
de caos e de desordem. Há quem 
olhe para os acampamentos e para os 
cartazes e veja gente que não sabe o que 
quer. As estruturas não hierárquicas e 
a inexistência de líderes fazem surgir 
questões como: conseguirão resistir 
durante mais tempo?; como podem ser 
eficientes sem líderes?
A este propósito, Marshall L. Ganz, da 
Kennedy School em Harvard, citado pelo 
New York Times, lançou a interrogação: 
“É um momento ou um movimento?”
O sociólogo João Freire julga que a 
ausência de hierarquias “é um dos 
problemas e um dos seguros de vida da 
permanência destas coisas”.

A Primavera do Ocidente

Depois da Primavera Árabe, muito se 
disse sobre o Outono quente europeu 
e norte-americano. Até agora, as 
expectativas não foram correspondidas. 
Os movimentos parecem não saber qual 
o caminho a seguir. Estão fragmentados, 
divididos. Nas assembleias populares, os 
participantes têm dificuldades em chegar 
a consensos. Para João Freire, “estão 
ainda numa fase claramente ofensiva, de 
contestação, de tentar alargar o espaço da 
sua mobilização”. 
Segundo o sociólogo, iremos assistir, nos 
próximos tempos, a Maios de 68. A ser 
verdade, teremos uma Primavera bem 
quente no Ocidente. 
O apelo da rua já lá está. A necessidade 
de criar algo novo também. Talvez 
precisem de imaginação. E de exigir o 
impossível.

 
FOTOGRAFIAS E TEXTO:

Catarina Martins

“SINTO-ME MAL SE NÃO 
ME ENVOLVER EM CAUSAS”

Recusam rótulos. Acreditam no 
anarquismo e na auto-gestão como 

maneiras de estar na vida, e não como 
ideologias de panfleto numa mão e 
bandeira na outra. Pensam globalmente e 
actuam localmente, lêem sobre as causas 
que defendem, estudam-nas, e a partir 
daí arregaçam as mangas.

“Desconfio sempre de alguém que chegue 
ao pé de mim e diga que é anarquista. 
Isso é uma contradição; o anarquista 
não tem uma doutrina a cumprir, senão 

é um escravo, como acusa os outros 
de serem”, diz João Sousa, de 23 anos. 
Como tal, prefere dizer que é “afecto 
ao anarquismo”, apesar de o rótulo 
lhe fazer comichão. Além de “afecto 
ao anarquismo”, João Sousa é músico, 
estudante e professor particular de 
português e castelhano.
“Eu prefiro dizer que sou uma cidadã 
activa, que sou facilitadora de mudança”, 
conta Lanka Horstink, activista 
holandesa a viver em Portugal há 20 
anos. “Mas não gosto muito de rótulos”, 

confessa. Talvez por não gostar de 
rótulos, vai saltando de um para outro, 
sem os levar muito a sério. “Não digo 
que sou anarquista; prefiro dizer que sou 
libertária”.
Afinal, em que é que ficamos? “Pouco 

de facto, não é difícil ver raízes anarquis-
tas na base destes movimentos. para além 

da rejeição da legitimidade das instituições 
políticas, o apelo à auto-organização, à demo-
cracia directa, a rejeição das hierarquias são 

princípios anarquistas adoptados por estes 
manifestantes.

o modus operandi destes dois activistas tem 
um nome: monster in the machine – monstro 
na máquina. joão sousa explica-o: “utilizar 

as ferramentas que o estado me dá e usá-las 
contra ele”.

A holandesa Lanka Horstink vive em Portugal há 20 anos
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Pensa que movimentos como o 12 de 
Março, os Indignados ou Occupy 

Wall Street estão ainda numa fase muito 
incipiente. Talvez venham a ser capazes 
de derrubar regimes. João Freire, antigo 
professor de Sociologia no ISCTE, esteve 
no Maio de 68 em Paris e acredita que a 
História se vai repetir.

Há 44 anos, João Freire desertou do 
exército português. Foi para Paris 
e respirou fundo os ares de Maio. 
Assume-se como anarquista nos tempos 
livres e falou connosco sobre as raízes 
anarquistas dos movimentos actuais. 

No New York Times de 8 de Outubro de 
2011, Todd Gitlin escreve um artigo em 
que, a propósito do movimento Occupy 
Wall Street, diz: “nesta incarnação 

recente, o anarquismo não é tanto a 
teoria de ausência do governo, mas 
uma teoria da auto-organização ou da 
democracia-directa como governo”. 
À luz do que temos visto com os 
Indignados, com o movimento do 12 
de Março e outros, concorda com esta 
análise?
Eu julgo que as duas componentes estão 
presentes nesses movimentos…

Inclusive a componente contra o 
Estado?
Sim. Julgo que os jovens – essencialmente 
jovens urbanos, bastante qualificados – 
que protagonizam esses movimentos têm 
uma desconfiança e uma postura crítica, 
por vezes muito aguda, relativamente ao 
pessoal político que ocupa as esferas do 
poder. Não será tanto a crítica filosófica, 

abstracta, contra o Estado, mas é uma 
crítica contra este Estado, contra estes 
governos, contra esta política. 

Mas não terá havido uma mudança 
de inimigos? Já não tanto o Estado, 
mas mais os mercados financeiros, 
os grandes grupos económicos – que 
estão, de certa forma, a desempenhar os 
papéis dos Estados?
Eu julgo que, no caso da Europa, e 
perante o estado actual da economia e 
das finanças mundiais, há uma crítica 
sempre mais ou menos explicitada ao 
capitalismo. Embora haja algumas 
variedades de anarquismo, chamadas 
anarco-capitalismo, que aproveitam 
a parte da livre iniciativa e da 
concorrência, a tradição histórica do 
anarquismo é a de um olhar sempre 

crítico contra o regime económico 
existente. 

Existe alguma semelhança com o Maio 
de 68?
Acho que sim. Acho que há algumas 
semelhanças. Toda a parte anti-
institucional, a ideia de criar algo de 
novo, a necessidade de ruptura – esses 

importa”, é a resposta que se impõe. 
O que interessa, Lanka garante, 
é “estruturar causas e passar do 
pensamento e acção individuais para o 
colectivo”.
Lanka fala cinco línguas – holandês, 
português, inglês, castelhano e francês 
– e já viveu e estudou na Holanda, 
em França, na Turquia, nos trópicos e 
noutros lugares. Quando veio estudar 
para Portugal decidiu ficar por cá, no 
início dos anos 90. “Porquê tanta viagem? 
O meu pai trabalhava para a Shell – 
inimigo público número um – e por isso 
mudávamos de país muitas vezes”. 
“Ter-me tornado activista foi algo para 
que contribuiu o facto de os meus 
pais estarem muito integrados no 
sistema capitalista, e o facto de o meu 
pai trabalhar numa empresa com um 
cadastro pesadíssimo na violação dos 
direitos humanos e dos ecossistemas”. 
A profissão do pai e os meios 
conservadores que a família de Lanka 
frequentava foram um reforço para ter 
agarrado a causa ambiental. Entretanto, 

trabalhou para a Greenpeace, está à 
frente do GAIA (Grupo de Acção e 
Intervenção Ambiental), e teve uma filha, 
que agora tem 11 anos e já é activista 
também. “Ela preocupa-se mais com os 
animais; eu de momento concentro-me 
mais no Homem. Quanto aos animais, 
logo vejo”.

Monster in the machine

O modus operandi destes dois activistas 
tem um nome: monster in the machine 
– monstro na máquina. João Sousa 
explica-o: “Utilizar as ferramentas que o 
Estado me dá e usá-las contra ele”.
As ferramentas, no caso de João, vêm da 
Universidade de Évora, onde concluiu 
a licenciatura de Línguas, Literaturas 
e Culturas – Estudos Portugueses e 
Espanhóis, e actualmente se concentra 
num mestrado em Literaturas e Políticas 
Comparadas.
Lanka também é estudante, no seu caso 
de doutoramento no Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas, que refere 
como um meio bastante conservador. 
“Sair do sistema não é opção, senão aí é 
que ele não muda, fica tudo na mesma. 
Somos uma minoria dentro do sistema; 
se a minoria sai, não há mudança”, 
garante.
Essa vontade de mudança faz que 

Lanka por vezes se mova dentro de 
meios conservadores porque, garante, 
“há muitas pessoas que aos poucos vão 
abrindo os olhos”. Sente-se melhor assim 
do que se passasse todo o seu tempo 
junto daqueles que concordam consigo 
em tudo. A maior parte das pessoas fica 
com um sentimento de culpa quando faz 
gazeta no trabalho… eu sinto-me mal 
quando não me envolvo em causas”.

Comunidades auto-geridas

Um dos pontos essenciais defendidos por 
estes activistas é a mudança da actual 
estrutura social de grandes unidades 
territoriais hierarquicamente geridas 
para pequenas comunidades locais, auto-
geridas, de onde a hierarquia sai e onde a 
democracia directa entra.
“É possível não haver hierarquias em 
comunidades, mas é impossível fazer 
isto em comunidades maiores”, concede 
Lanka. 
A expressão too big to fail – demasiado 
grande para falhar – deixa de fazer 
sentido aqui. O Estado é grande e, por 
isso, falha. 
Tudo isto porque, Lanka assegura, “o 
modelo capitalista está a dar as últimas”. 
“Até o meu pai sabe isso!”, graceja. 
João Sousa avança com uma sigla: DIY. 
Do it yourself; faz tu mesmo. “Tu não és 

nem mais nem menos do que os outros, 
por isso faz tu próprio”. A comida, 
a agricultura, a roupa, a educação, a 
cultura, a revolução. 
João Sousa assegura que isto já acontece, 
em okupas, onde “ninguém delega; cada 
um oferece trabalho”.

12 de Março, 15 de Outubro e o futuro

O actual momento, de crise e convulsão 
social, aproximou os portugueses da 
manifestação e, de certa maneira, do 
activismo. Mas, adverte Lanka, “não 
basta ter uma bandeira e ir para a rua 
com ela”. Com o 12 de Março e com o 15 
de Outubro, milhares de pessoas, muitos 
deles jovens, manifestaram-se pela 
primeira vez. “Em 200 mil só ficaram 
umas centenas, mas não havendo estes 
movimentos seria muito pior”, diz Lanka.
João Sousa diz ter ficado entusiasmado 
com os recentes protestos quando eles 
surgiram, mas hoje em dia aponta neles 
alguma falta de união e definição. “Não 
pode ser um movimento apolítico, mas 
tem de ser apartidário”.

TEXTO: João Dias
FOTOGRAFIAS:Barbara Sereno    

“VAMOS TER MAIOS DE 68 
EUROPEUS NOS PRÓXIMOS ANOS”

a maior parte das pessoas fica com um 
sentimento de culpa quando faz gazeta no 
trabalho… eu sinto-me mal quando não me 

envolvo em causas”

[ João Freire, sociólogo, “anarquista nos tempos livres” ]
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aspectos repetem-se um pouco. A 
questão do apelo à auto-organização, a 
desconfiança em relação às hierarquias… 
E depois, também, este apelo da rua, do 
espaço público.

Referiu a questão da ausência de 
hierarquias. Uma das críticas que se 
fazem a estes movimentos actuais é não 
terem uma liderança. A ausência de 
lideranças torna difícil que estes grupos 
tenham uma expressão maior?
Julgo que é um dos problemas e um 
dos seguros de vida da permanência 
destas coisas. O anarquismo como teoria 
política enfrentou algumas dificuldades 
a que não foi capaz historicamente de dar 
uma resposta convincente: o problema da 
organização política e a fixação no anti-
parlamentarismo e no anti-partidarismo. 
Isto mobilizou os mais excluídos e os 
discriminados, por exemplo, mas não 
permitiu uma divulgação e uma aceitação 
junto das grandes massas. 

Estes movimentos poderão fazer 
mudanças no sistema? Ou será que 
preferem o processo e são românticos?
Eu opinaria mais nesse segundo 
sentido. A inexistência, muitas vezes, 
de bases económicas e jurídicas faz que 
essas experimentações, a maior parte 
das vezes, acabem por soçobrar. Em 
contrapartida, olho para movimentos 
socioculturais, quase sempre de 
carácter religioso, e vejo os esforços 
e as instituições que eles criam no 
aspecto do socorro social e da educação. 
Aí, ganham uma base que hoje não é 
instrumentalizada politicamente, mas 
que no passado foi e que amanhã pode 
voltar a ser. 

E estes movimentos actuais…
Não fazem isso. Não têm nenhuma 
orientação para isso. Estão ainda numa 
fase claramente ofensiva, de contestação, 
de tentar alargar o espaço da sua 
mobilização.

Uma das críticas que lhes fazem é não 
terem programas, nem ideias concretas. 
Pensa que isto é verdade?
É um bocadinho inevitável nesta fase. Eu 
estou convencido de que vamos ter Maios 
de 68 europeus nos próximos anos. Ou 
seja, movimentos que numa fase ainda 
muito incipiente tendem a identificar-
se uns com os outros e a contestar 
fortemente o sistema político. 

Essa fase da identificação já está a 
acontecer…
Mas eu acho que vai ser mais forte. Vão 
ser capazes de pôr em causa governos e 
mudar regimes.

Mas, assim, será apenas romantismo?
Estou a referir-me a uma fase de 
contestação… Agora, não vislumbro 
alternativas, que eu julgaria 
indispensáveis para alterar o rumo 
das sociedades – alternativas políticas, 
institucionais, com uma base económica.

Até agora, as manifestações a que 
temos assistido têm sido relativamente 
pacíficas (exceptuando situações 
pontuais, por exemplo, na Grécia). Isto 
vai continuar?
Eu julgo que no essencial vai continuar. 
Os incidentes vão ocorrer, com certeza. 
E comoções, porque nós não estamos 
habituados a mortos e feridos. Agora, 
não me parece que haja o risco de, sobre 
a base destes confrontos, virem a surgir 
novas formas de luta política violenta – 
ou seja, que apareçam partidos armados, 
milícias armadas. Julgo que não há base 
social para isso.

TEXTO E FOTOGRAFIAS:  
Catarina Martins

O anarquismo tem um percurso longo 
em Portugal, tendo até raízes mais 

antigas do que o comunismo. O caminho 
começa no plano da discussão teórica, 
ainda no século XIX. No início do século 
XX, sai das salas de discussão e vem para 
as ruas e para os sindicatos, primeiro na 
luta para derrubar a Monarquia, depois 
mantendo um lugar de relevância no 
panorama político de instabilidade e 
contestação da Primeira República. É 
sufocado no Estado Novo e em 1974, e 
até aos dias de hoje tenta reaprender a 
respirar. Os ares do século XXI trazem 
consigo cada vez mais o descrédito de 
um sistema político acusado de estar 
obsoleto. Os pulmões do anarquismo 
agradecem.

1871-1885 – Marx vs Bakunine 
Uma conversa pode mudar muita coisa, 
e em 1871 foi isso que sucedeu. Um 
grupo de revolucionários portugueses 
(entre eles Antero de Quental) reuniu-
se com a Associação Internacional dos 
Trabalhadores para perceber quais eram 
as teses revolucionárias que se opunham 
no momento. Ao contrário de Marx, o 
teórico russo Bakunine afirmava que 
depois de ser feita a revolução o Estado 
deveria ser extinto e a propriedade 

deveria ser entregue às associações de 
trabalhadores. Estas ideias de revolta 
social idealizadas por Bakunine ganham 
influência e, sem esquecer Proudhon, 
as ditas associações operárias mudam a 
sua linha orientadora. Passam a actuar 
como verdadeiros sindicatos, esquecendo 
o mutualismo e iniciando uma luta 
constante a favor de uma melhoria das 
condições de vida dos trabalhadores.  

1886-1910 – O anarquismo 
revolucionário
Esta foi a época de maior sucesso 
do anarquismo genuíno, libertário e 
revolucionário. Em 1887 formam-se os 
primeiros grupos anarquistas puros. 
Neste ano surge ainda o primeiro jornal 
de propaganda – A Revolução Social –, 
e é também nesta data que é publicada 
a primeira tradução do teórico russo 
Kropotkine – A Anarquia na Evolução 
Socialista. Este autor sofreu várias 
críticas um pouco por todo o mundo, 
mas depressa se tornou dos pensadores 
mais populares em Portugal, muito 
provavelmente pela sua diferente visão 
do anarquismo. Kropotkine recusava 
a violência e idealiza uma evolução 
gradual para a Anarquia. Nesta altura, os 
anarquistas tiveram um papel essencial 
na luta política e, juntamente com os 
republicanos, no derrube da monarquia. 
1910-1926 – O anarco-sindicalismo
Com o surgimento da República em 
1910, o anarco-sindicalismo torna-

se predominante em Portugal. O 
anarquismo, durante estes anos, surge 
associado ao movimento sindical, que 
nesta altura não se cingia ao domínio 
laboral, e teve uma participação bastante 
sólida no âmbito da promoção da cultura 
e da educação. As maiores organizações 
sindicais da época eram a União 
Operária (1914-1918) e a Confederação 
Geral do Trabalho (1918-1926).  

1926-1974 – Resistir à ditadura
Com o golpe militar a 28 de Maio de 
1926 e com a consequente implementação 
da ditadura em Portugal, os anarquistas 
activos em Portugal sofreram bastante. 
Diz a história que foram dos primeiros 
a ser perseguidos, presos, torturados e, 
posteriormente, enviados para o Tarrafal 
e para Timor. Ainda assim, a trabalhar 
na clandestinidade, conseguem organizar 
um atentado contra Salazar em 1939 
e apoiam, sensivelmente no mesmo 
período, a luta do povo espanhol contra o 
General Franco. 

1974 – Crítica ao poder
Com a queda da ditadura, o anarquismo 
surge como um movimento contestatário, 
opondo-se ao poder político e ao Estado 
Social. Essa é a visão mais actual do 
anarquismo, que se manifesta através 
da organização de acções simbólicas 
para cativar os cidadãos que cada 
vez mais se afastam da política e dos 
seus partidos. Em Portugal, apesar do 

regresso de alguns anarquistas exilados 
que tentaram colocar os seus ideais 
no seio das lutas sociais e políticas, a 
verdade é que o anarquismo se dissipou. 
Sobraram obras e artigos marcantes, 
mas nunca, depois de 74 se chegou a 
criar uma federação libertária ou uma 
associação que conseguisse implementar 
verdadeiramente o espírito anarquista em 
Portugal. 

TEXTO: Miguel Branco
FOTOGRAFIA: DR

DE MARIA II ATÉ PASSOS COELHO

com o surgimento da república em 1910, o 
anarco-sindicalismo torna-se predominante 

em portugal. 
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“SOU UM 
            INDIGNADO”

A sede da AMI é uma azáfama. Pessoas acotovelam-se num longo e estreito 
corredor. No final deste corredor, surge um jardim verdejante, um espaço 

de tranquilidade que contrasta com o barulho e a agitação vividos nos diferentes 
departamentos.
O gabinete de Fernando Nobre dá para este jardim. Recebe-nos à porta e convida-nos 
a entrar.
Lá dentro, as paredes estão cheias de fotografias suas nas missões por todo o 
mundo. A um canto, de frente para a secretária do presidente da Assistência Médica 
Internacional, uma ilustração de Aristides de Sousa Mendes, exemplo de um homem 
que “não se acomodou, mas pagou um preço por isso”. 
Fernando Nobre, que renunciou ao cargo de deputado depois de não ter sido eleito 
presidente da Assembleia da República, voltou à ajuda humanitária. Regressara há 
pouco do Bangladesh e partia no dia seguinte para Bruxelas. Parecia cansado. Com 60 

anos acabados de fazer, o médico afirma que é na AMI que se sente mais útil. Apesar 
de tudo, não se arrepende da sua experiência na política. E promete que vai continuar 
atento ao que se passa no país e no mundo.  

É um indignado, Dr. Fernando Nobre?
Sou, sou um indignado. Estou indignado porque podíamos ter criado um sistema 
económico que situasse o homem no vértice de todas as suas preocupações. Não é o 
caso. Os estados e os seres humanos foram submetidos a uma lógica de mercado. Um 
mercado descontrolado, ganancioso. É por isto que as pessoas - os tais 99% - sentem 
que estão a ser manipuladas, estranguladas, armadilhadas pelo 1% que não revela 
qualquer ética empresarial. Isso está a levar a uma profunda onda de indignação. E 
eu, como ser humano que sou e que sempre esteve ao lado dos mais desfavorecidos, só 
posso sentir-me indignado, como eles.

[ Fernando Nobre ]

diz estar ao lado dos 99% que se sentem indignados e pensa que o modelo político actual vai ter de se reformar. 
acredita que o sistema não quis um independente à frente da assembleia da república. mas não afasta totalmente a 
hipótese de voltar à política. “o futuro a deus pertence”. 
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Na generalidade, os protestos que 
se têm realizado um pouco por 
todo o mundo caracterizam-se por 
ser apartidários. Segundo a sua 
experiência política, acha possível que 
estes cidadãos tenham intervenção no 
sistema existente?
Eu acho que o sistema político, tal 
como existe, vai ter de se reformar. Vai 
reformar-se com a intervenção cada 
vez maior da componente cívica e da 
cidadania. Fá-lo-á a bem ou a mal. No 
nosso país, as manifestações têm sido, 
até agora, pacíficas. Espero que não se 
transformem em manifestações violentas, 
à medida que o grau de indignação e 
revolta cresce. É um mito pensar que 
somos um povo de brandos costumes…

Na altura em que concorreu como 
independente à Assembleia da 
República pelo PSD, disse que 
considerava Passos Coelho o homem 
ideal para tirar Portugal do caos 
económico e social em que o país se 
encontra. Depois das medidas previstas 
no Orçamento de Estado, continua a 
achar isso?
O Dr. Passos Coelho é um homem digno. 
Não me arrependo de ter estado ao seu 
lado para uma mudança governativa no 
país. Não estou, de todo, arrependido. 

E, portanto, mantém a confiança em 
Passos Coelho…
Com certeza. Continuo a considerar o 
Dr. Pedro Passos Coelho uma pessoa 
digna, uma pessoa séria, uma pessoa 
responsável e uma pessoa que tem uma 
tarefa ciclópica à sua frente. E espero que 
o tempo seja benéfico porque há muitos 
factores que não dependem dele. 

Mas não acha que poderiam ter sido 
tomadas medidas que sustentassem o 
crescimento económico e não apenas 
medidas de austeridade?
Eu acho que chegou o tempo de 
afirmarmos, alto e bom som, que o 
crescimento económico no mundo 
possivelmente atingiu o seu clímax. E, 
por isso, os países mais desenvolvidos vão 
ter de aceitar – mas não vejo os políticos 
ousarem afirmar isso às suas populações 
– que o crescimento, que pensávamos que 
podia ser infinito, acabou. 

Voltemos a Junho deste ano. Naquele 
dia em que a sua candidatura à 
presidência da Assembleia da República 
foi recusada por duas vezes, o que é que 
sentiu?
O que é que eu senti… Entendi que a 
classe política portuguesa não estava 
pronta para me aceitar. Tive pena 
porque eu nunca solicitei cargo nenhum, 

nunca pedi cargo nenhum na minha 
vida. Apenas aceitei desafios em nome 
dos portugueses e de Portugal. Senti 
tristeza e, porque não dizer, algum 
sentimento de incompreensão. Mas sem 
qualquer mágoa. E, por isso, regressei ao 
Parlamento no dia seguinte para votar na 
minha amiga Assunção Esteves e depois 
anunciar a minha renúncia, porque senti 
que, e estou cada vez mais convicto disso, 
sou muito mais eficaz e útil na minha 
missão social e humanitária do que como 
deputado na Assembleia da República.

Depois de ter passado muito tempo a 
atacar os partidos e o sistema partidário 
em Portugal, sentiu que os partidos se 
viraram contra si nessa altura? 
Eu nunca fui contra os partidos. Nunca 
tal afirmei. Isso foram anátemas que 
me foram lançando. O que eu sempre 
afirmei foi que os partidos não esgotam 
a democracia e que a democracia 
representativa tem de ser melhorada 
com uma componente de democracia 
participativa. Agora, acredito que o 
sistema não quis que um independente 
pudesse liderar a casa da democracia, 
transformando-a, como eu a entendia, 
em casa da cidadania. Com projectos 
que não vale a pena estar agora aqui a 
especificar, mas que tinha em mente e 
nos quais estava disposto a empenhar-
me. É um processo acabado. Fiz o que 
tinha a fazer e não estou arrependido. 

Não quer falar desses projectos?
Não, não quero… Já passou o tempo; 
remeti-me ao silêncio. É assim que tem 
de ser. Gosto muito da Dra. Assunção 
Esteves. Acho que é uma pessoa que está 
bem no que faz. Tem o seu percurso, que 
eu respeito. Só quem não me conhece é 
que poderia pensar que eu estaria agora a 
lançar bitaites ou conselhos. 

Na altura houve quem perguntasse: 
porque é que Fernando Nobre não 
aceita um lugar como ministro dos 
Negócios Estrangeiros, ou da Saúde? 
Porque é que quer a Assembleia da 
República, que é um cargo simbólico?…
Aceitei um desafio que me pareceu 
suficientemente aliciante para eu 
ousar voltar à luta política depois do 
meu percurso individual de candidato 
presidencial. Foi esse desafio que me foi 
lançado, foi esse desafio que eu abracei e 
mais nenhum. 

Disseram-lhe que era inexperiente a 
nível político. O que é que aprendeu 
com esta experiência política?
Aprendi a conhecer ainda melhor os 
homens e as mulheres. Aprendi a ver 
quem são os meus verdadeiros amigos 

e aqueles que não são… Aprendi, 
sobretudo, que isso é tudo efémero, é 
tudo passageiro. É tudo, ao fim e ao 
cabo, irrelevante. A grande política, a 
verdadeira política, aquela que deixou 
marcas na humanidade, é a política dos 
afectos, do amor. 

Foram muitos os que se revelaram 
inimigos?
Eu não os apelidaria de inimigos. Visões 
divergentes da minha. 

Parece-me um pouco desiludido 
quando fala da política…
Não... Desiludido, não. Estou muito 
preocupado com o andamento 
da Humanidade em si. Sinto que, 
possivelmente, não teremos tempo para 
reformular um projecto de sociedade, 
que não se faz de um dia para o outro. 
Por outro lado, como apaixonado por 
História que sou, e minimamente 
conhecedor, acredito que as revoluções 
são quase sempre autofágicas, 
destrutivas. 

O balanço foi positivo, então?
Muito positivo. Tanto é que, sempre 
que fui a votos, o povo português 
deu-me votações expressivas. Nunca 
me esqueço de que, na noite eleitoral, 
quando telefonei ao Professor Cavaco 
Silva para o felicitar pela vitória, ele me 
disse que nessa noite tinha havido dois 
vencedores – ele, reeleito, e eu, pelo 
resultado que tive. Fiz o que tinha a fazer, 
demonstrando, com imensos riscos e 
dificuldades, que era possível a cidadania 
ousar lutar por lugares cimeiros. Fiz o 
meu dever…

Lugares cimeiros… Deputado não?
Não, porque entendo que a minha função 
seria tentar transformar o Estado. E 
o Estado é transformável – todos nós 
o podemos transformar – , mas acho 
que alguns lugares admitem uma 
transformação muito mais profunda. E 
era essa que eu almejava.

Sim, mas quando disse, naquela 
entrevista ao Expresso, que recusava ser 
deputado…
O que foi escrito foi escrito. Assumo. O 
que eu quis dizer é que eu fui convidado 
com um propósito. Não fui convidado 
para ser deputado. Não fui convidado 
para ser ministro. Eu fui convidado para 
liderar o distrito de Lisboa e, se o PSD 
ganhasse as eleições, ser proposto para 
presidente da Assembleia da República. 
Eu fui convidado, pelo Dr. Pedro Passos 
Coelho, para ver se, pela primeira vez 
na História da República Portuguesa, 
um independente chegava a presidente 
da Assembleia da República, coisa que 
nunca aconteceu. 
Considera voltar à política?
Não... O futuro a Deus pertence. Não 
sei o que me poderá acontecer daqui a 

um ano: se estou vivo, se estou morto, se 
tenho um cancro, se não tenho. Tenho 
visto morrer amigos da minha idade… 
Mas acho que respondi aos desafios a que 
deveria ter respondido. Foram desafios 
colossais. 

Não está numa travessia no deserto…
Não, de todo. Não, não. Estou super 
activo, dinâmico…

Estou a falar a nível político…
Estou activo em termos de política social 
e humanitária. Não estou activo em 
termos de política partidária, mas nunca 
estive. Estou e vou continuar a estar 
muito atento ao que se passa, não só no 
nosso país, mas no mundo inteiro. Estarei 
sempre ao serviço dos portugueses, de 
Portugal e da Humanidade.

Estamos à beira de uma nova ordem 
mundial?
Nós estamos no olho do furacão e 
porque estamos no olho do furacão não 
vislumbramos a sua amplitude. Estamos 
a viver um fim de ciclo e, por isso, vamos 
ter de encontrar um novo. O modelo de 
desenvolvimento actual esgotou-se. O 
que virá, depois disso, veremos. Mas algo 
vai ter de surgir…

Não quer tentar antecipar?
O que eu vislumbro está presente no meu 
livro Humanidade, sobre o despertar 
da cidadania global. Acho que isso vai 
ser fundamental para que os cidadãos 
possam evoluir, para que os erros 
cometidos no regime que agora finda não 
se repitam e para que as desigualdades, 
que se aprofundaram de forma tão 
brutal, não continuem.

Mas está optimista?
Eu costumo dizer que a esperança é a 
última a morrer. Estou optimista, sim. 
Acredito que ainda vamos a tempo. 
Agora não sei se viverei tempo suficiente 
para ver essa tal mudança. Pode levar 
uma geração a concretizar--se.

TEXTO: Catarina Martins
FOTOGRAFIAS: Ana Rita Brito

“nós estamos no olho do furacão”.

“estou muito preocupado com o andamento da 
humanidade”. 

“o crescimento, que pensávamos que podia ser 
infinito, acabou”.
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STATU QUO: MUDAR 
OU NÃO MUDAR,

EIS A QUESTÃO

[ Zeitgeist ]

Praça do Restauradores, no café 
Young Liberty

Cheguei aos Restauradores e o relógio 
ainda não marcava 20h30. A praça estava 
calma e a partir do momento em que saí 
da estação de Metro poucas pessoas se 
cruzaram comigo. Aguardei um pouco à 
entrada do café Young Liberty, à espera 
de Bruno Lavos. É neste espaço que 
todas as quartas-feiras os membros do 
Movimento Zeitgeist (MZ) pertencentes 
ao núcleo de Lisboa se reúnem. Nestes 
encontros discutem quais os próximos 
passos a dar e os eventos a realizar. 
As reuniões também são uma forma 
de acolher novos membros, e nelas 
todas as suas dúvidas são esclarecidas. 
Outro meio utilizado para comunicar 
– virtualmente – é a plataforma online 
Atrium. Com o uso desta plataforma é 
possível o agendamento dos próximos 

eventos e efectuar alterações de última 
hora dos locais das reuniões. 

Bruno tardava em aparecer. Decidi 
ligar-lhe. Atendeu. Disse-me que estava a 
chegar juntamente com outras pessoas do 
grupo MZ. Acabei por entrar no café-bar 
sozinho, sentei-me numa mesa e pedi um 
café. O Young Liberty estava vazio. Olhei 
à minha volta e observei o ambiente, a 
infra-estrutura, e deparei-me com um 
homem do outro lado do estabelecimento 
a ler um livro, sentado num sofá preto. 

Minutos depois veio ao meu encontro e 
perguntou-me se estava ali para a reunião 

do MZ. Disse-lhe que sim, e convidou-me 
a sentar no sofá preto, argumentado que 
lá haveria mais espaço e que estaríamos 
mais à vontade. Naquele canto do café a 
luz era mais forte. 

Foram chegando mais pessoas. Membros 
do movimento e alguns curiosos. O sofá 
ficou ocupado; os restantes participantes 
da reunião sentaram-se em pufes. A 
mesa que estava ao centro encheu-se de 
chocolates, fruta e blocos de notas. 

O homem que me convidou a sentar 
chama-se Rodrigo Cardoso. Sereno, 
respondeu a todas as minhas questões. 
Com um cachecol rosa e a barba aparada, 
as suas mãos ocupavam-se com o livro 
A Tirania das Palavras, de Stuart Chase, 
um de muitos livros recomendados 
no guia de orientação activista 
Zeitgeist. Colocou-o na mesa. Os gestos 
acompanhavam agora o seu discurso. 

Em seguida chegou Bruno Lavos. 
Com uma mochila às costas a rebentar 
pelas costuras e uma camisa branca de 
mangas arregaçadas, cumprimentou-me. 
Inteirou-me rapidamente dos futuros 
passos do grupo MZ em Lisboa. “A 
semana Z-Week está próxima e vamos 
realizar uma exposição numa associação 
[a Flausina]”, diz.

Bruno é responsável pela área de 
comunicação do MZ em Lisboa. Trocou 
a engenharia de som e a produção 
musical por outro ramo profissional. É, 
neste momento, educador e terapeuta 
expressivo. Um dia, sentado no estúdio, 
uma necessidade súbita fê-lo procurar 
respostas para uma série de perguntas. 
Quando acabou todo o trabalho planeado 
para esse dia, foi para casa, ligou-se à 

Internet e procurou no Google projectos 
alternativos que cativassem a sua atenção. 
Encontrou um documentário activista: 
Zeitgeist – O Filme, produzido por 
Peter Joseph, porta-voz e fundador 
do movimento. Este documentário 
deu a conhecer ao mundo as ideias de 
Jacques Fresco, um designer industrial, 
engenheiro e escritor que dedicou toda 
a sua vida ao Projecto Vénus, um modo 
diferente de lidar com a produção de bens 
de consumo. O projecto está assente num 
novo modelo económico que pretende 
substituir o actual sistema monetário. 
Uma “economia baseada nos recursos”, 

o zeitgeist (mz) é um movimento social, inspirado no filme zeitgeist: addendum, de 2008, 
que trabalha para a mudança do clima intelectual, moral e cultural de uma era. o 8ª 
colina decidiu acompanhar os membros do movimento em lisboa nos preparativos de uma 
exposição. a comemoração do “dia-z”. quem são estas pessoas? o que defendem?

os membros rejeitam a ideia de pertença a um 
movimento político. dizem, sim, pertencer a um 

movimento social “rumo a um entendimento 
comum”

A entrada da Flausina, um espaço aberto a exposições e concertos, perto do elevador da Bica 
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que não possui nenhuma relação com o 
dinheiro, a dívida ou qualquer forma de 
servidão, é a economia que os membros 
do MZ advogam.
José Castro Caldas, doutorado em 
Economia e investigador do Centro 
de Estudos Sociais (CES), em Lisboa, 
assistiu a um dos documentários do 
MZ. Concorda com alguns pontos do 
discurso dos membros deste grupo, 
mas considera que outras ideias são 
“completamente absurdas.” “O discurso 
do guru do movimento [Jacques 
Fresco] é interessante. Refere-se à sua 

experiência pessoal na crise económica 
de 1929”, diz. O discurso de Fresco 
mostra a problemática da má gestão 
dos recursos disponíveis no planeta. “A 
fome é um problema de distribuição. É 
necessário recorrer ao trabalho humano, 
à tecnologia, e aproveitar a terra como 
um recurso”, acrescenta o economista, 
defendendo que a solução dos problemas 
não está na “abolição pura e simples do 
dinheiro.”

Os membros do movimento acreditam 
que, mais tarde ou mais cedo, vamos 
assistir ao colapso do sistema monetário. 
Bruno esclarece que existem dois pontos 
de vista no seio do MZ: “Aqueles que 
acreditam que o sistema económico só 
vai mudar quando colapsar” e “as pessoas 
mais activistas, que querem prevenir esse 
colapso e conseguir uma transição para 
uma ‘economia baseada nos recursos’” É 
clara esta divisão entre os membros do 
movimento. Os activistas são de facto 
aqueles que têm tempo e estão dispostos a 
contribuir como podem para a promoção 
de uma mudança. Bruno acredita que 
esta só se fará a longo prazo. Para isso, é 
necessário adoptar políticas de educação 
que alterem as mentalidades. 

“Os problemas actuais, como a pobreza, 
o crime, a fome, o consumismo, a 
ganância, têm origem no sistema 
financeiro”, diz Bruno. “As elites são 
consequência do sistema social”. Os 
membros rejeitam a ideia de pertença 
a um movimento político. Dizem, sim, 
pertencer a um movimento social “rumo 
a um entendimento comum”. 

A curto prazo, o objectivo do movimento 
é a criação de um elo global que unifique 
as pessoas independentemente da sua 
religião, do país ou do partido político. 
A consciencialização desta direcção não 
resultará de uma “instituição social” mas 
sim da generalização de uma linha de 
pensamento que aplica objectivamente o 
método científico. 

A caminho da Flausina

Perto da entrada do elevador da Bica 
fica a Flausina. Um espaço aberto a 
exposições, concertos e produções 
multimédia. O objectivo principal é dar 
visibilidade a artistas emergentes, com 
liberdade total para se expressarem, 
contrariando o estilo elitista das galerias 
de arte. Apesar do conteúdo generalista 
que preenche as exposições na Flausina, 
o mais importante enfoque é nas artes 
digitais.
Subi a ladeira da Calçada de Salvador 
Correia de Sá, em Lisboa, até chegar à 
porta com o número 18. Encontrei um 
portão cor de vinho com um pequeno 
flyer a indicar os próximos eventos 

A associação “Futuragora”, criada em 2009, tem a finalidade de promover 
a sustentabilidade, a ecologia e a economia baseada nos recursos. A 
missão da associação é inspirada no Projecto Vénus e funciona como 

uma extensão nacional deste mesmo projecto. Desenvolve ferramentas 
específicas para utilizar energias renováveis, como uma bicicleta 

geradora de energia eléctrica, painéis solares, bem como métodos 
agrícolas, quer ao ar livre, quer cobertos, de modo que seja possível 

cultivar alimentos durante todo o ano. 

A entrada da Flausina, um espaço aberto a exposições e concertos, perto do elevador da Bica 

Bruno Lavos, responsável pela comunicação do MZ
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naquele centro de arte. Nos dias 13, 
14 e 15 de Março, haveria a semana 
“Z-Week”. Estava fechado o centro. 
Rodrigo deambulava nas imediações, 
acompanhado de outro membro do 
movimento, que se deslocava numa 
bicicleta de montanha metalizada. 
Rodrigo cumprimentou-me com um 
abraço. Ele e o seu amigo estavam à 
procura de materiais para a exposição. 
Os seus intentos eram bem claros: 
reaproveitar materiais descartados, 
ainda utilizáveis. Acompanhei Rodrigo 
e João até um ponto de recolha de 
resíduos domésticos, perto da Escola 
Técnica de Imagem e Comunicação 
(ETIC), na rua D. Luís I, em Lisboa. O 
recinto, vedado por um gradeamento 
verde, tinha o portão, de igual cor, 
escancarado. No interior do espaço 
havia trabalhadores a descarregar lixo 
para contentores de grandes dimensões, 
distribuídos desordenadamente. Antes 
de proceder à recolha foi necessário pedir 
autorização a um dos responsáveis pelo 
espaço. Foi dado sinal verde. Rodrigo e 
João começaram a procurar materiais 
e encontraram uma poltrona e uma 
tela de retroprojector. Empolgados, 
transportaram os materiais para a 
Flausina. Ainda estava fechada. 

Poucos minutos depois chegaram duas 
mulheres de indumentária igual. Um 
vestido vermelho, um casaco preto 
pequeno como adereço, e sapatos de salto 
alto. Ilaria Bozzini e Ana Rodriguez. 
Italiana e espanhola, respectivamente. 
Francesca Savoldi, outra italiana, só 
apareceu mais tarde. São estas três 
estrangeiras residentes em Portugal 
que dão vida a este espaço outrora 
abandonado, tendo criado uma estrutura 
que sustenta a criatividade de artistas 
anónimos. 
Ilaria abre a porta e entramos todos 
na Flausina. Um espaço amplo e 

rudimentar. Rodrigo e João pousam no 
chão os materiais que haviam recolhido 
anteriormente. Há uma abertura 
deteriorada, com tijolos à vista, para uma 
outra sala. Na primeira há um pequeno 
bar do lado direito, com um letreiro que 
ostenta a seguinte frase: “A Flausina 
não é um bar, porém contribuições são 
sempre bem-vindas.” No interior, vê-se 
um frigorífico, garrafas de vinho e copos 
de cristal espalhados numa bancada 
que termina com um pequeno lavatório. 
Ilaria senta-se e liga o portátil, assente 
numa mesa encostada a uma parede 
branca da sala que transpira humidade. 
Ana agarra em dois copos, enche-os com 
água e trá-los para a mesa, iluminada por 
um candeeiro metálico flexível. Senta-
se e fixa o seu olhar no ecrã do portátil. 
Rodrigo e João continuam atarefados 
a arrumar os materiais e a dar forma 
àquilo que vai ser a exposição “Z-Week”. 
Ainda têm muito trabalho pela frente. 
Por momentos, Ana desvia o olhar do 
ecrã do portátil e explica como é que 
surgiu a ideia de realizar a exposição do 
MZ na Flausina: “É uma oportunidade 
para artistas exporem a sua arte, 
independentemente do tipo de criações”. 
Acrescenta que o acordo para a realização 
da exposição “Z-Week” na Flausina 
nasceu de um encontro fortuito numa 
noite de Lisboa. Membros do Zeitgeist 
propuseram a ideia e as responsáveis do 
centro aceitaram sem pensar duas vezes. 
“Promover a mudança de mentalidade é 
um ponto de partida. Actividades como 
esta devem ser apoiadas”, sublinha Ana.

A exposição

No segundo dia da exposição, à noite, 
encontro Daniela Sá, outro membro 
do movimento que conheci numa das 
reuniões do MZ, em Lisboa. Está com um 
ar cansado. Os trabalhos da faculdade 
e o envolvimento nos preparativos 
da exposição deixaram-na de rastos. 
Cumprimenta-me, mas está sem tempo. 
A sua ajuda é necessária na recepção dos 
visitantes. A exposição está montada, 
as pessoas conversam, trocam ideias, 
questionam os organizadores do evento. 
A curiosidade move muitos dos visitantes 
que decidiram hoje marcar presença na 
semana “Z-Week”. 

Daniela é estudante universitária na 
Universidade Nova de Lisboa; frequenta 
o curso de veterinária. Tem 27 anos. O 
seu interesse pelo movimento nasceu do 
contacto com membros do MZ aquando 
da manifestação de 15 de Maio de 2011. 
Foi neste contexto que, ao lidar com 
pessoas que considera “fantásticas”, a sua 
curiosidade ganhou corpo. E, como uma 
bola de neve, o interesse cresceu; Daniela 
assistiu a filmes e documentários, e 
leu artigos sobre as principais ideias 
defendidas pelo MZ. A sua integração 
espontânea, o seu envolvimento e 
entusiasmo contagiaram os membros 
mais antigos. Rodrigo não se conteve 
nos elogios, considerando Daniela uma 
“mais-valia”.
A Flausina transmutou-se. Logo à 
entrada, uma luz vermelha fraca, 
fluorescente, incide sobre fotografias 
penduradas em cordas, mostrando cenas 
chocantes. “Os males do mundo”, como 
diz Daniela. Foi ela que pesquisou as 
fotografias na Internet e as imprimiu. 
Crianças cadavéricas de mãos estendidas, 
mortos amontoados em valas comuns, 
uma “muralha” de barris de petróleo, 
florestas a serem consumidas pelas 
chamas são o cartão-de-visita da 
exposição. Esta é a zona um.

Uma cortina vermelha separa a zona 
um da zona dois. Televisões dispostas 
irregularmente enchem um espaço 
embutido na parede. Emitem programas 
de entretenimento. Dois sofás convidam 
os visitantes a sentar-se e a ver “o lixo 
televisivo” – expressão utilizada por um 
dos organizadores da exposição. “Somos 
bombardeados com publicidade, não 
temos tempo para pensar e chegamos a 
casa cansados depois de um longo dia 
de trabalho”, acrescenta. “Materialismo, 
evolução tecnológica e os aparelhos 
electrónicos descartáveis que invadem 
o nosso mundo: é isto que este espaço 
representa”, acrescenta Bruno. 

A palestra

Na zona três, já está tudo montado para 
a palestra da “Futuragora”. As paredes, 
anteriormente despidas, estão repletas de 
pósteres com os desenhos futuristas de 
Jacques Fresco, que ilustram as cidades 
circulares do Projecto Vénus. Um dos 
objectivos deste projecto é a criação de 
“cidades que pensam”, “comandadas” por 
um computador central que recebe em 
tempo real respostas do meio ambiente, 
actualizando as suas informações. 
Os membros acreditam que, com a 

correcta aplicação do método científico, 
o computador será capaz de tomar 
as decisões acertadas, e será possível 
garantir a eficiência e a sustentabilidade 
energética e alimentar. O economista 
José Castro Caldas acha um absurdo “a 
substituição das pessoas e da política 
colectiva por um computador.”

Rolando Cardoso, advogado e presidente 
da Futuragora, prepara-se para a palestra. 
Sobe para o púlpito improvisado, 
aproxima-se do microfone e dá início 
ao discurso. A palestra é acompanhada 
de slides que mostram as principais 
ideias do movimento e os objectivos da 
associação Futuragora. O ponto alto 
da noite acontece quando Rodrigo diz: 
“O cérebro humano vai ficar obsoleto e 
ele [o computador] vai ter de tomar as 
decisões (…). A inteligência artificial 
somos nós que a construímos. A missão 
do ser humano é preservar a inteligência 
[artificial]”.

“Isto [um computador a tomar 
as decisões] horroriza-me”, diz o 
investigador do CES José Castro 
Caldas. “Que a deliberação colectiva e a 
tomada de decisões deixem de pertencer 
às pessoas”. Como serão criados os 
critérios de distribuição dos recursos e 
os critérios de justiça são questões que 
intrigam o doutorado em economia. Faz-
lhe confusão, neste movimento, que o 
pensamento de um único homem ganhe 
um “estatuto semidivino”. “Uma cidade 
que tem um computador no centro não 
funciona”, acrescenta. Acredita que o 
coração da cidade têm de ser os seres 
humanos. “Não há nada que possa 
substituir a deliberação, a liberdade e a 
discussão de ideias”, sublinha. 

Os membros do MZ querem substituir a 
economia monetária por uma economia 
baseada em recursos. “O dinheiro tem 
inscrita a possibilidade de gerar uma 
crise”, diz o economista. “A solução passa 
por devolver ao dinheiro a sua função 
original e este ser somente utilizado na 
aquisição de mercadorias, não para fins 
especulativos.” 

Os membros do movimento pretendem 
ainda que as decisões sejam tomadas 
por um computador central. Acusam 
o sistema financeiro actual de ser o 
principal causador dos problemas sociais. 
Será que mudar o statu quo passa por 
um processo tão radical, inspirado 
no pensamento de um único homem, 
deixando que um computador decida o 
nosso destino? 

TEXTO: Samuel Filipe 
FOTOGRAFIA: Ana Rita Brito

os membros acreditam que, com a correcta 
aplicação do método científico, o computador 
será capaz de tomar as decisões acertadas, e 

será possível garantir a eficiência e a susten-
tabilidade energética e alimentar. 

Segundo dados do movimento, o MZ é composto por mais de meio milhão de 
seguidores espalhados por mais de 200 países, dos quais 55 já têm pessoas 
organizadas. EUA e Canadá são os países mais activos no movimento, mas 

na Nova Zelândia, na Palestina e em Israel este também está a crescer. 
África e Ásia são os continentes onde existem menos seguidores. Todos os 
anos se comemora o Dia Z em meados do mês de Março. Trata-se de um 

movimento global cujo objectivo principal é dar a conhecer a cada vez mais 
pessoas as suas ideias e a sua ligação ao Projecto Vénus.

chegou bruno lavos. com uma mochila às 
costas a rebentar pelas costuras e uma 
camisa branca de mangas arregaçadas, 

cumprimentou-me. inteirou-me rapidamente 
dos futuros passos do grupo mz em lisboa. “a 
semana z-week está próxima e vamos realizar 
uma exposição numa associação [a flausina]”
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[ “Dom”, sobrinha de Amílcar Cabral ]

“EU DIGO QUE ELE É MEU 
PAI, MEU AVÔ, MEU TIO. 

É MEU TUDO” 
“dom” manteve uma relação muito próxima com o tio amílcar cabral durante a infância e a juventude. essa proximidade 
custou a toda a família uma constante vigilância, e por vezes a tortura, por parte da pide. já adulta e em moçambique, 
“dom” viveu a alegria da independência, seguida de uma vinda para portugal.

Amílcar Cabral tratava-a pela alcunha 
“Dom”, pois em criança era para ter 

sido chamada Aldonça. “Dom” nasceu 
em Cabo Verde em 1942. Perdeu a mãe 
ainda não tinha um ano de idade e foi 
viver com a avó materna e algumas tias e 
tios que a criaram. Viveu com a família 
na Cidade da Praia até aos seis anos de 
idade, altura em que se mudaram para 
a Guiné-Bissau. Quando tinha 13 anos, 
Amílcar Cabral mandou toda a família 
de volta para Cabo Verde como forma de 
a manter em segurança. Aí viveu cerca 
de mais dois anos. Durante esse período 
conheceu aquele que viria a tornar-se 
seu marido. Regressou a Bissau com 
a família, onde viveu até aos 18 anos, 
altura em que se casou e partiu para 
Moçambique. Aí viveu com o marido 
e os três filhos, na cidade de Nampula, 
até 1977. Trabalhou como funcionária 
do governo português no Registo Civil. 
Após a independência, partiu para 
Portugal, de onde nunca mais saiu. 

Sofria por ser sobrinha de Amílcar 
Cabral?
Sofria por não o ver, sofria por saber 
que era perseguido por causa da política, 
sofria por estar longe... mas o que é que 
eu havia de fazer? Toda a família acabava 
por levar por tabela, toda. Aliás, a nossa 
porta na Guiné-Bissau era sempre muito 
bem guardada pelos polícias da PIDE. 
Era num canto e no outro, sempre. E 
ele nem vivia connosco; isto acontecia 
só por ele estar envolvido na política. 
Bastava sermos família dele. Toda a gente 
pagou pela actividade política do Amílcar 
Cabral. Mas ele fez muito bem, por isso é 
que o povo ainda hoje gosta dele. Aliás, é 
uma das figuras que jamais morrem.

Ele foi assassinado.
Foi, na Guiné, em Conacri. E foi 
assassinado em frente a uma filha já da 
segunda mulher,  hoje com 38 anos, e que 

nessa altura só tinha seis. Ela estava na 
janela à espera do pai. Quando ele parou 
o carro e entrou na garagem, deram os 
três tiros.

Alguma vez chegaram a saber quem 
cometeu o crime?
Falou-se... Uns dizem que foi o Spínola, 
outros dizem que foram os próprios 
elementos do partido... Porque nessa 
altura ele fez um discurso e os colegas, 
os da cúpula dele, foram presos e depois 
libertados. A ele mataram-no.

E os irmãos?
Ele tinha duas irmãs gémeas e um irmão, 
o António Cabral, mas tinha mais irmãos 
da parte do pai. Um desses irmãos acabou 
por ser o Presidente da Guiné-Bissau, o 
Luís Cabral. Depois também sofreu um 
golpe de Estado e veio viver para Portugal. 
Este também me tratava como sobrinha. 
A família estava acima de tudo para todos 
eles.

Orgulha-se dele?
Além de me orgulhar, tenho muita 
tristeza. Em muitas situações que 
aconteceram na minha vida, se ele fosse 
vivo e estivesse ao meu lado, eu teria 
sido muito mais feliz. Tínhamos uma 
relação muito forte. A vida depois de ele 
nos deixar piorou muito, passámos um 
bocado complicado.

Chegou a viver com ele?
Quando era criança, sim. Até que ele veio 
para Portugal para estudar Engenharia 
Agrícola – eu já tinha uns sete, oito anos. 
De vez em quando, muito raramente, 

ele ia a Cabo Verde de férias, mas depois 
quando acabou o curso foi nomeado para 
prestar serviço na Guiné e na Guiné-
Bissau, numa granja, que é uma estância 
de agricultura. Ele foi tomar conta daquilo 
e nessa altura nós também já tínhamos 
ido para a Guiné-Bissau.

Eram próximos?
Muito. Ele era muito meu amigo. Foi 
ele que incentivou a minha avó a ficar 
comigo. Ele sempre foi muito amigo das 

crianças. Sempre protegeu os amigos, 
as crianças e o povo em geral. Como a 
minha mãe estava doente e o meu pai 
estava fora da Cidade da Praia, onde nós 
vivíamos, ele resolveu que eu fosse viver 
com eles. Eu tinha 11 meses nessa altura. 
E aí fiquei. Mas foi ele que quis que eu 
fosse viver com ele. Eu digo que ele é 
meu pai, meu avô, meu tio. É meu tudo. 
Porque foi graças a ele que eu sou o que 
sou.

foi assassinado em frente a uma filha já da 
segunda mulher, hoje com 38 anos,e que nessa 

altura só tinha seis. ela estava na janela à 
espera do pai. quando ele parou o carro e 
entrou na garagem, deram os três tiros.
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Acompanhou as actividades em que ele 
estava envolvido?
Bem, acompanhei, mas eu ainda era 
muito jovem, criança praticamente – eu 
tinha os meus 12, 13, 14 anos. Sabe que 
nessa altura as crianças quase não ouviam 
as conversas dos adultos… Portanto, eu 
sabia que se havia criado um partido, que 
era o PAIGC, mas os adultos falavam e as 
crianças não se metiam. Eles todos os dias 
à noite iam fazer uma reunião lá nessa 
coisa, ou então em casa... Isto já na Guiné-
Bissau, porque o partido foi criado na 
Guiné-Bissau. Eles faziam essas reuniões 
duas, três vezes por semana – ele e muitas 
outras pessoas.

Na sua casa?
Na casa dele e noutras casas. Na minha 
casa mesmo, como éramos três crianças 
a morar lá, nunca faziam reuniões, para 
que nós não déssemos com a língua nos 
dentes. Mas, claro, eu era mais velha, 
dava conta das coisas. Quando a PIDE 
começou a apertar ele pegou em nós e 
mandou-nos para Cabo Verde para evitar 
problemas. Ele nessa altura tinha sido 
mandado para Portugal, e então não foi 
connosco. Ele morava ali na Avenida 24 
de Julho. Passado algum tempo, resolveu 
mandar-nos para a Guiné-Bissau outra 
vez.

Ele manteve sempre essa preocupação 
em relação à família?
Sim, sim, sempre. Sempre teve muita 
preocupação com o povo em geral e 
principalmente com a família. O pai 
deixou a mãe dele, casou com uma outra 
senhora, mas ele cresceu e resolveu tomar 
conta da família. Por isso é que ele nunca 
abandonou a mãe, nem os irmãos, nem 
quem estivesse com ele. Tornou-se pai de 
todos nós.

Então enquanto cresceu sempre se 
apercebeu do que se passava.
Claro, tínhamos a PIDE sempre à porta. 
O meu tio, que era irmão dele, o António 
Cabral, foi muitas vezes chamado pela 
PIDE, muitas vezes preso de madrugada, 
muitas vezes torturado. Era interrogado 
durante a noite, durante o dia, e depois 
mandavam-no embora. Até uma das 
irmãs gémeas dele, que agora têm 84 
anos, foi chamada várias vezes. Todos nós 
sofremos na pele as situações dele.

Ele esteve presente no seu casamento?
Apareceu por lá. Falou-se disso, mas eu 
não o vi. Mas ouvi dizer que sim e que foi 
falar com a minha avó, que era mãe dele. 
Com a PIDE sempre em cima era difícil 
saber. Até quando me casei e fui de barco 
para Angola, a PIDE foi comigo.

Como é que foi esse casamento?
Eu casei-me por procuração. Ele [o 
marido] já estava desde 1957 em 
Moçambique e eu estava na Guiné-
Bissau. Nessa altura, quando ele foi [para 

Moçambique], eu ainda só tinha 16 anos. 
A minha avó não aceitou que ele me 
levasse porque eu era muito nova. Então 
fiquei; só depois de dois anos e tal é que 
nos casámos e eu fui ter com ele. Nessa 
altura já tinha 18 anos, mas, mesmo 
assim, como naquela altura a maioridade 
era aos 21, a minha avó teve de me dar 
a emancipação para eu me poder casar. 
No dia do casamento é claro que ele não 
estava presente. Eu estava na Guiné-
Bissau e ele estava em Moçambique. 
Quem fez de marido foi um tio dele. 
Passados dois meses eu embarquei para 
Moçambique.

Como é que tomaram essa decisão?
Ele já me tinha pedido em casamento 
antes, quando eu tinha 16 anos, mas 
como a minha avó não aceitou o 
casamento ele foi-se embora. Mas todas 
as semanas recebia duas, três cartas dele. 
E eu também respondia. Quando nos 
decidimos casar, ele escreveu aos meus 
familiares. E casei-me. Eu casei-me para 
poder ir ter com ele! De outra forma 
eu não podia ir; a minha gente não me 
deixava. Tinha de me casar primeiro.

Seguiu-se uma grande viagem.
Foi quase um mês de viagem, mas, só em 
interrupções pela espera de um barco e 
pela espera de outro, foram quase seis 
meses. De Fevereiro a Agosto. Nessa 
altura havia muitos barcos de Cabo Verde 
e da Guiné para Portugal, e também para 
outras áfricas; então eu fui de avião até 
Cabo Verde e depois em Cabo Verde 
apanhei um barco até Angola. De Angola 
o barco seguiu para Moçambique.

Era a favor da independência?
Eu sentia que realmente o povo 
moçambicano não estava preparado; não 
foi preparado para sofrer, para enfrentar 
uma independência. Porque durante o 
tempo em que eu lá estive, que foram 
ainda uns bons anos, notei que quem 
mandava e quem tinha todos os poderes 
eram os portugueses. O africano, o 
moçambicano em si, não tinha condições. 
Alguns tinham cursos, estudavam no 
liceu, mas quando chegava a hora do 
emprego em condições não eram eles 
que tinham hipóteses. O meu medo foi 
o que depois aconteceu – conquistaram 
a independência e hoje o país está 
como está. Eu acho que naquela altura 
foi tudo muito precipitado. Mereciam 
a independência, sim, mas foi tudo 
muito precipitado. Deviam ter sido 
preparados primeiro, instruídos para 

uma independência. Mas chegou uma 
certa altura em que resolveram: “vamos à 
independência”, e os portugueses deram 
a independência. Foi muito giro, muito 
bonito; eu até ajudei muito, trabalhei 
muito por aquilo.

Como é que recebeu a notícia da 
independência?
A notícia já sabíamos que ia chegar. A 
independência foi um acontecimento 
de que todos nós estávamos à espera 
e que foi recebido com alegria e com 
a convicção de que aquilo era uma 
mudança para melhor e não tínhamos 
necessidade de deixar o país. Nessa 
altura ainda ninguém pensava em ter 
de abandonar o país. Todos os que 
tínhamos lá ficado até à independência 
estávamos convictos de que ali havíamos 
de continuar.

Como foi vivido o dia das celebrações?
Ah, o dia da independência foi vivido 
com todo o amor que merecia porque foi 
uma coisa muito bonita, foi muito bem 
organizada. O ambiente era de euforia, 
de alegria, de paz, de felicidade... Toda 
a gente estava satisfeita. Cantavam-se os 
hinos todos, havia aquelas cerimónias 
todas. Aliás, no mesmo dia, na mesma 
hora, em todas as cidades houve a 
cerimónia de içar e arriar a bandeira. 
Era o governo português de um lado, 
os militares portugueses, e os militares 
da FRELIMO do outro: fizeram aquela 
cerimónia toda e depois viu-se o receber 
da bandeira, com palmas, choros, gritos 
e tudo. Era muita gente, muita mesmo, e 
de ambas as partes, porque havia muitos 
portugueses que estavam conscientes 
da necessidade da independência e que 
também a queriam. Havia muita gente, 
muitos portugueses que adoravam o 
país... E que depois tiveram de se vir 
embora, porque depois da independência 
as coisas começaram a complicar-se 
muito. As pessoas começaram a ser 
presas, a ser maltratadas... Aquele ódio, 
aquela revolta…

Contra os portugueses?
Era dos dois lados. Eram os portugueses 
contra os africanos e os africanos contra 
os portugueses, cada um com a sua 
razão. E então os que estavam para lá 
ficar resolveram arrumar a mala rumo a 
Portugal. Nós ainda ficámos lá durante 
dois anos e tal a seguir à independência, 
porque a nossa ideia não era vir embora, 
mas depois de começarmos a ver várias 
prisões de funcionários públicos, 
principalmente das Finanças...

Por que razão faziam isso?
Porque houve muitos funcionários que 
fizeram algumas aldrabices e depois 
pagaram uns pelos outros.

Que tipo de aldrabices?
Por exemplo, para se sair de Moçambique 
as Finanças tinham de passar um papel, 
a que eles chamavam o “papel azul”, onde 
dizia que ninguém devia sair sem ter pago 
os impostos. Houve alguns funcionários 
das Finanças que, em troca de algum 
dinheiro, passaram esses papéis, e alguns 
comerciantes fugiram sem pagar. Quando 
deram conta disto começaram a prender 
as pessoas, principalmente os secretários 
das Finanças. Quem eles achassem que 
tivesse culpa era preso. E muitos pagaram 
sem ter culpa nenhuma.

Quais foram as principais diferenças 
sentidas entre o antes e o depois da 
independência?
As diferenças não eram muitas; era 
uma reviravolta da vida e todos os que 
nós conhecíamos estavam a fugir para 
Portugal. Muitos arrumavam a mala e, 
numa noite, desapareciam.

Sentia medo?
Medo, sim. Era preciso assegurar o 
futuro e era um bocado complicado, 
principalmente para quem tivesse os 
filhos a crescer. Algumas pessoas só não 
se vieram embora nessa altura, quando 
começaram a fazer prisões por tudo e por 
nada, porque não podiam. Porque houve 

tínhamos a pide sempre à porta. o meu tio, que 
era irmão dele, o antónio cabral, foi muitas 
vezes chamado pela pide, muitas vezes preso 
de madrugada, muitas vezes torturado. era 

interrogado durante a noite, durante o dia, e 
depois mandavam-no embora.

a independência foi um acontecimento de que 
todos nós estávamos à espera e que foi recebi-
do com alegria e com a convicção de que aquilo 
era uma mudança para melhor e não tínhamos 

necessidade de deixar o país. 
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muita gente que, se pudesse, vinha. Todos 
aqueles que conseguiam vir vieram.

Em 1977 saiu de Moçambique e veio 
para Portugal. Optou por ficar com 
nacionalidade portuguesa. Essa decisão 
foi fácil de tomar?
Foi fácil, sim, porque eu já tinha 12 anos 
de trabalho como funcionária do governo 
português em Moçambique e o meu 
marido já tinha vinte e tal anos também. 
Não íamos deixar isso cair por terra e 
começar tudo de novo, com um futuro 
incerto. Uma pessoa com 50 anos ter de 
começar a contar o tempo de trabalho 
de novo era um bocado complicado. 
Então não tivemos outro remédio senão 
arrumar a mala e toca a andar para 
Portugal.

Nessa altura já tinha os seus filhos?
Já, já tinha os meus três filhos. Quando 
me vim embora o meu filho mais novo já 
tinha quatro anos.

Ter crianças pesou na decisão?
Não, não... Bem, sim. Era mais uma razão, 
porque eles podiam ter ficado e crescido 
lá. Até tínhamos condições: havia escolas 
em Lourenço Marques, universidade e 
tudo... Mas houve alguns contratempos... 
Não era possível ter lá os filhos, porque 
havia muitos complexos e preconceitos.

Que tipo de preconceitos existiam?
Por exemplo, se um africano vivia muito 
bem e tinha boas condições, um bom 

carro, os outros achavam que ele tinha 
manias de branco, que tinha a mania 
das grandezas, e então havia uma certa 
perseguição. Por exemplo, como a minha 
filha tem uma pele clara, alguns colegas 
começaram a dizer que ela tinha a mania 
de que era branca. E uma vez lá na escola, 
na brincadeira, começaram a dizer que ela 
tinha de ir para um campo de reeducação.

Isso era o quê?
Aconteceu com uma sobrinha minha. 
Juntaram-se todos e fizeram uma festa de 
fim de curso; então a ministra apareceu 
lá por acaso e resolveu mandar toda a 
gente para o campo de reeducação – 
professores, alunos, todos! Iam para um 
sítio ermo: mato, sem casas... não havia 
nada! Era um barracão e metiam lá as 
pessoas durante meses.

Mas as crianças?
Crianças, jovens e professores também.

Enviavam as crianças para esses campos 
sem dizerem nada aos pais?
Não, não. Aquilo era uma espécie de 
prisão. E os pais tinham de aguentar, 
senão também iam. Nem se podia dizer 
nada.

O que é que faziam lá?
Nada. Iam para lá e lá ficavam, como se 
estivessem na prisão. Não faziam nada. 
E não tinham condições nenhumas. O 
objectivo deles era reeducar, porque 
os miúdos tinham tendência para ser 
colonialistas e então tinham de ser 
reeducados segundo as convicções deles. 
O que era um bocado complicado para 
jovens que já tinham feito o 7º ano – o 7º 
ano antigo, não é o de agora. O actual 12º! 
A minha filha não foi para a reeducação 
porque a tirei de Moçambique na altura, 
porque senão, com 11 anos, também ia. Ia 
qualquer pessoa, de qualquer idade, desde 
que não estivesse de acordo com aquilo 
que eles queriam.

Esses campos já existiam antes da 
independência?
Nada disso. Isto só surgiu depois da 
independência, com a FRELIMO. Foi 
para lá a minha sobrinha, foram para lá 
professores amigos, foram para lá várias 
pessoas minhas conhecidas... Até que 
foram saindo, uma a uma. E aconteceu 
que a minha filha um dia estava a 
brincar e disse não sei o quê contra uma 
pessoa qualquer; então disseram que a 
mandavam para a reeducação. Eu disse 
“não, não vai”. Peguei nela e mandei-a 
para a Guiné-Bissau, para junto dos meus 

familiares. Esteve lá dois anos e tal, mais 
o irmão, e depois da Guiné vieram para 
Portugal, já nós cá estávamos. Eu fui lá 
buscá-los e trouxe-os para cá.

Quando veio para Portugal garantiram-
lhes condições?
Nós, para virmos, tivemos de fazer 
um acordo com o governo português 
e com o governo moçambicano. 
Fizemos um contrato de dois anos 
com os dois governos segundo o qual, 
quando viéssemos, continuávamos a ser 
funcionários portugueses. Tínhamos 
direito a trazer o recheio da nossa casa, o 
carro e a pôr aqui metade do ordenado. 
Foi o que nós fizemos e depois viemos. 
Quando cá chegámos, continuávamos a 
ser funcionários do governo português, 
não do governo moçambicano.

E, chegando cá, como foi?
Chegando cá, foi uma confusão até 
sermos integrados nos nossos postos 
de trabalho. Levou tempo, cerca de dois 
anos. Alguns dos que vinham, que não 
eram funcionários, tinham regalias do 
IARN [Instituto de Apoio ao Retorno 
de Nacionais], mas nós não. Nós, como 
funcionários portugueses que já tínhamos 
posto aqui dinheiro, não tínhamos direito 
a nada: era tudo à nossa custa. Tínhamos 
uma parte do vencimento – pagaram-nos 
70% do ordenado até sermos integrados 
no trabalho.

Gostou de viver em 
Moçambique?
Muito. O 
ambiente era 
outro, a 
vida era 
mais 

liberta, 
as pessoas 
eram mais 
amigas. Não 
havia ninguém que 
se encontrasse consigo 
de carro numa estrada ou 
num caminho que não parasse 
a dizer “olha lá, onde é que tu vais?” 
E depois levava-o, o que não acontece 
em Portugal. A forma de viver era mais 

liberta. Aqui é muito mais fechado. Mas, 
claro, tem de se aprender a viver. África 
é assim, o africano é assim. Eu acho que 
a mentalidade é viver a vida, porque a 
morte é certa. Cá em Portugal não: tem de 
se amealhar a vida, porque a morte não 
importa!

Nunca se sentiu injustiçada por viver 
uma guerra que não era sua?
Não. Porque eu acho que a mentalidade 
do africano é que somos todos iguais, 
seja lá onde estivermos. Não importa o 
país. Quando se deu a independência de 
Moçambique, simultaneamente houve a 
de Cabo Verde, a de Angola, a da Guiné... 
Não interessava ser deste ou daquele país; 
tinha de ser assim. Há quem se encha 
de ódio, de tristeza, de rancor: eu não, 
eu vou vivendo o tempo. Não me deixo 
martirizar por nenhuma situação que 
aconteça, uma vez que há que vivê-la. 
Viveu-se, esqueceu-se, passou – vamos 
em frente. É a minha forma de ser.

Passou por muitos países. Diria que 
pertence a qual?
Eu sou do mundo. É a minha forma de 
ser: eu sou do mundo. Se agora for para a 
China, torno-me chinesa.

TEXTO E FOTOGRAFIAS:  
Rita Fernandes

como a minha filha tem uma pele clara, alguns 
colegas começaram a dizer que ela tinha a ma-
nia de que era branca. e uma vez lá na escola, 

na brincadeira, começaram a dizer que ela 
tinha de ir para um campo de reeducação

áfrica é assim, o africano é assim. eu acho que 
a mentalidade é viver a vida, porque a morte é 

certa. cá em portugal não: tem de se amealhar 
a vida, porque a morte não importa!
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A União Soviética de Lénine, Estaline, 
Krutchev, Brejnev e Gorbatchev. E 

também a de Domingos Mealha, Cristina 
Mestre e José Milhazes.

Domingos Mealha nunca tirou a URSS e 
a sua ideologia de dentro de si. Nem quer. 
É jornalista no jornal Avante! e integra 
o conselho directivo da Associação Iúri 
Gagárin (antiga Associação Portugal‐
URSS). Nos colóquios dessa associação 
fala naturalmente diante de um busto 
de Lénine. No 25 de Abril, com 13 anos, 
ganhou gosto pela política e optou pelo 
comunismo. Aos 18 anos deixou São 
Bartolomeu de Messines, no Algarve, 
e partiu para Moscovo, onde estudou 
Jornalismo de 1980 a 1986. Queria viver 
aquilo que “toda a gente menos nós 
[comunistas] dizia que era impossível 
fazer”.

Cristina Mestre foi para a URSS como 
poderia ter ido para qualquer outro 
país. “Eu tinha o desejo de ir para o 
estrangeiro, de conhecer coisas novas. 
Não foi uma escolha consciente, foi uma 
oportunidade”. Foi assim, com pouca 
informação e sem motivação ideológica, 
que Cristina, com apenas 17 anos, 
atravessou a Europa: desde o Pinhal 
Novo até Moscovo. Estudou Psicologia 

desde 1980 até 1987. Hoje em dia é 
tradutora de russo em Portugal no ACIDI 
(Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural), onde dá apoio a 
emigrantes de Leste.

O jornalista José Milhazes vinha de uma 
família humilde, que não tinha meios 
para financiar o seu sonho de criança: 
estudar Direito na Universidade de 
Coimbra. José era na altura membro da 
direcção regional do norte da União de 
Estudantes Comunistas e foi aí que lhe 
propuseram estudar num país socialista 
com uma bolsa de estudo. Não hesitou e 
em 1977 rumou a Moscovo para estudar 
História da Rússia.

A chegada e a adaptação

Da, Nyet e Tavarish. Sim, Não e 
Camarada. Poucas eram as palavras 
russas que estes então jovens portugueses 
sabiam para além destas. Como tal, todos 
os estudantes internacionais na União 
Soviética tinham de passar por uma 
escola preparatória: a Prepa. Era nessa 
escola, transversal a todos os cursos, que 
os estudantes estrangeiros aprendiam 
durante um ano a cultura, o alfabeto 
cirílico, a língua e conheciam novas 
pessoas, muitas delas estrangeiras.

Para Cristina Mestre, o convívio com 
estudantes de vários cantos do mundo foi 
uma mais‐valia. Perde‐se ao enumerar 
as nacionalidades, que se espalham pelos 
cinco continentes. Mas a adaptação 
não foi fácil, confessa. “Aquilo a que 
me custou mais adaptar foi ao grande 
espírito comunitário, e a ter de fazer tudo 
em grupo. Tinha o hábito de ser muito 
independente e individualista. Ali não 
convinha ser nem uma coisa nem outra. 
Convinha estar no grupo, fazer o que 
todos fazem e não refilar, não levantar o 
cabelo. Estávamos ali todos um bocado 
como na tropa”.

Nos primeiros dias os estudantes 
estrangeiros, todos eles bolseiros, eram 
levados a um armazém para comprarem 
roupa adequada aos rigorosos invernos 
moscovitas. A roupa foi, confessa, uma 
das maiores dificuldades para Cristina. 
“Nós éramos adolescentes e não havia 
sequer à venda roupa que nós achássemos 
minimamente que se podia vestir. Só 
havia roupa para senhoras de cinquenta 
anos”.
Domingos Mealha recorda esses 
momentos com gargalhadas. “Nós 
éramos agrupados por tamanhos, e 

eu, como sou pequenino, lá fui com os 
vietnamitas!”. José Milhazes diz que 
essas roupas o tornavam parecido com os 
membros do Comité Central do Partido 
Comunista da URSS.

Política

Uma vertente fundamental de estudar 
na URSS enquanto estrangeiro era a 
componente política. Domingos Mealha, 
Cristina Mestre e José Milhazes tiveram 
experiências totalmente diferentes no que 
diz respeito à maneira como encaravam o 
marxismo‐leninismo.

Uma coisa é certa: “toda a gente que para 
lá foi alterou a maneira como olhava 
para o regime”, avança Domingos. Para 
o algarvio, a sua passagem pela URSS 
apenas serviu para reforçar as convicções 
que já trazia de Portugal. Não reconhecia 
no regime soviético um sistema perfeito, 
mas argumenta que nenhum o é. Quando 
voltava a Portugal, nas férias, não eram 
poucas as vezes em que defendia a União 
Soviética. “Quando se criticava a URSS, 
nós levávamos isso a mal, porque aquilo 
já era um bocado de nós”.
Em todas as universidades, 
independentemente do curso, os 
estudantes tinham de frequentar aulas 
sobre a teoria e os fundamentos do 
marxismo‐leninismo. “Era uma grande 
porra aguentar aquelas disciplinas 
todas”, confessa José Milhazes. Uma 
delas chamava‐se Comunismo Científico. 
“A gente no gozo chamava‐lhe ‘ficção 
científica’”. Mas, apesar destas disciplinas 

o entusiasmo comunista, a vontade de conhecer mais e 
diferentes culturas ou a sorte de receber uma bolsa 
de estudo levou a que aproximada-mente 600 jovens 
portugueses estudassem em universidades da união das 
repúblicas socialistas soviéticas (urss). 

APRENDER NO OUTRO
[ Portugueses ex-estudantes na União Soviética ]

Depois dos tempos de estudante, Cristina Mestre já viveu outros seis anos na Rússia, desta 
vez na era Putin

LADO DA CORTINA

Cartão de estudante da Universidade de Moscovo de Domingos Mealha, actualmente 
jornalista no jornal Avante!.

da, nyet e tavarish. sim, não e camarada. pou-
cas eram as palavras russas que estes então 
jovens portugueses sabiam para além destas. 
como tal, todos os estudantes internacionais 
na união soviética tinham de passar por uma 

escola preparatória: a prepa.

DE FERRO
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que desprezava, o jornalista reconhece a 
excelência da Universidade de Moscovo, 
referindo‐a como “uma das melhores do 
mundo naquela altura”.

José Milhazes adianta que a altura em 
que houve uma maior e mais rápida 
transformação na sua opinião política 
foi quando teve de sustentar os seus dois 
filhos, que nasceram quando José ainda 

estudava, frutos do casamento com a sua 
mulher, da Estónia.

Recorda com alguma revolta a escassez e 
falta de variedade de produtos com que 
de vez em quando se deparava. “Andava 
sempre com uma bolsa vazia na mão  
para o caso de no caminho aparecer 
alguma coisa, desde papel higiénico até 
coisas mais elementares”. “Vai‐se para 
um país que é uma superpotência, têm 
armas até dizer chega, vão ao Espaço, têm 
trinta por uma linha, e depois faltam‐lhe 
as coisas mais elementares. Eu cheguei a 
determinada altura em que disse ‘acabou; 
isto [o comunismo] não interessa nem ao 
menino Jesus’”.
Já Domingos Mealha não refere  a 
escassez. Hoje ri-se quando fala de uma 
vez, no Verão de 1980, em que apanhou 
boleia de um casal inglês no Algarve. A 
conversa resvalou para a União Soviética, 
onde Domingos acabou por dizer que ia 
estudar daí a poucos meses. “Take bread 

with you!” foi a reacção muito séria do 
inglês que ia ao volante. Mas, olhando 
para trás, Domingos assegura que “pão 
era coisa que não faltava lá, e havia vários 
tipos”. “Eu nunca vi problema nenhum 
com o pão de lá”, completa.

Com os rublos contados

Todos os estudantes na URSS, incluindo 
os estrangeiros, recebiam uma bolsa de 
estudo que rondava os 80 rublos. Esta, 
grande parte das vezes, não esticava e era 
aí que os portugueses tinham de arranjar 
novas fontes de rendimento.
Tanto Domingos Mealha como José 
Milhazes fizeram trabalhos de tradução 
do russo para o português e vice-versa.

Domingos Mealha e mais uns amigos 
ganharam uma vez 30 rublos a fazer 
dobragens para desenhos animados 
russos que eram exportados para 
Portugal. “O filme a passar e nós a fazer 
o leão, o coelho, a raposa… Além de ter 
sido divertido, eles pagavam-nos para 
isso!”.

A tradutora Cristina Mestre fazia 
trabalhos domésticos em casas de 
diplomatas. “Isso na altura era muito 
agradável”, refere Cristina. É que, ao 
trabalhar para diplomatas, recebia 
dinheiro estrangeiro, o que lhe dava 
acesso a locais que estavam vedados 
a russos: algumas lojas, hotéis, bares, 
etc. Assim, quando o dinheiro chegava, 
Cristina e os seus colegas estrangeiros 
iam tomar café num dos andares 
cimeiros de um hotel com vista para a 
Praça Vermelha e para o Kremlin.

Mas a realidade soviética daquela altura 
não conseguia esconder ainda outra fonte 
de rendimento: a economia paralela - 
mercado negro - que sustentava grande 
parte da população. Os estudantes 
portugueses não eram excepção.

É aqui que entram os episódios das 
calças de ganga: tão raras na URSS como 
os cabelos na cabeça de Gorbatchev. 
Escusado será dizer que a procura 
era muita. “Numa cerimónia à qual 
em Portugal se iria de fato, na União 
Soviética ia‐se de calças de ganga, 
porque dava outro estatuto”, explica José 
Milhazes. Os estudantes estrangeiros não 
faziam a coisa por menos. “Comprava 
calças de ganga na feira de Vila do Conde 
a 100 escudos e vendia-as aos russos, 
porque lá valiam uma fortuna. Lá dava 
três salários mínimos”, recorda José 
Milhazes. “Eu não nego que quando 
tinha necessidade vendia, pá. Vendia 
as calças, vendia os sapatos, vendia as 
cuecas, vendia o casaco, a camisa, vendia 
o que tinha!”.
O jornalista da SIC levava também discos 
de bandas ocidentais que não eram 
editados na União Soviética. Lembra‐se 

de, só por ter o disco The Wall, dos 
britânicos Pink Floyd, ter sido convidado 
para várias festas, desde que levasse 
o disco. “As pessoas convidavam-me 
mesmo que não me conhecessem de lado 
nenhum”.

Já Cristina Mestre foi interpelada uma 
vez pela orientadora da Faculdade de 
Psicologia, que lhe perguntou se havia 
vestidos bonitos em Portugal. Uma 
mão lava a outra: a orientadora ficou 
com um vestido novo e Cristina Mestre 
teve direito a um quarto individual na 
residência. “Foi um favor. No fundo foi 
corrupção”, reconhece.

No entanto, este não foi o caso de 
Domingos Mealha. Refere que o dinheiro 
extra que ganhava nas traduções e em 
alguns trabalhos jornalísticos chegava 
para tapar aquilo a que chama “buraco 
orçamental”. Quanto ao mercado negro, 
é peremptório: “eu não fui por aí”.
Diferenças à parte, o dinheiro amealhado 
ia maioritariamente para as viagens para 
Portugal no Verão. A bolsa de estudo só 
incluía duas viagens: a de ida, no início 
do curso, e a de volta, quando os estudos 
já estivessem concluídos.

Perestroika

José Milhazes lembra a Perestroika como 
um “autêntico tsunami informativo”. 
A procura por informação disparou e 
alcançou níveis jamais vistos na URSS. 
“Era preciso levantar‐me todos os dias às 
7 horas para comprar os jornais”, conta 
José Milhazes. “Havia jornais que só se 

conseguia arranjar se se falasse com a 
senhora que os estivesse a vender e se lhe 
oferecesse uma prenda”.

Foi neste ritmo que José Milhazes 
ficou preso à Rússia. Um dia recebeu 
um telefonema do então responsável 
pela TSF, Emídio Rangel, a perguntar 
se queria ser correspondente na União 
Soviética. “Mas olha que eu não tenho 

experiência nenhuma”, advertiu José 
Milhazes. “Não faz mal, pá; experimenta 
e depois logo se vê”, rematou Emídio 
Rangel. Mais tarde, em 2002, começou 
a ser visto na SIC. Hoje confessa alguma 
vontade de regressar a Portugal, mas é 
difícil. “A grande parte dos locais para 
onde trabalho só me quer ver a Leste”.

Esta é a história de José Milhazes, mas 
as de Cristina Mestre e a de Domingos 
Mealha também demonstram que a 
União Soviética (ou a Rússia) não lhes 
saiu de dentro.

Cristina Mestre é casada com um russo, 
com o qual tem quatro filhos, o mais 
velho nascido em Moscovo. Hoje em dia 
vive em Palmela e já viveu outros seis 
anos na Rússia.

Domingos Mealha nunca voltou à Rússia 
desde a queda da Cortina de Ferro. 
Não por ter medo do que poderá vir a 
encontrar, mas apenas porque gostaria 
de ficar lá uma temporada, e não apenas 
uns dias. Gostaria de voltar a ver a sua 
Moscovo. Entretanto, reconhece dedicar 
a sua vida à causa comunista com a 

mesma determinação que tinha aos 
13 anos. “Para mim, o difícil é não ser 
comunista, da maneira como as coisas 
estão!”.

TEXTO: João Dias
FOTOGRAFIAS: Marta Amaro Lemos

José Milhazes é jornalista há mais de 20 anos. É correspondente da SIC desde 2002.

Domingos Mealha na redacção do jornal 
Avante! 

“comprava calças de ganga na feira de vila do 
conde a 100 escudos e vendia-as aos russos, 
porque lá valiam uma fortuna. lá dava três 
salários mínimos”, recorda josé milhazes. 
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AS MANHÃS DE LISBOA

lisboa acorda devagar e de repente. até o sol nascer poucos caminham pelas ruas. vemos carrinhas com pão, jornais 
ou fruta a circular na estrada como vultos luminosos. o céu ainda está escuro, as ruas são iluminadas pelas luzes 
quentes dos candeeiros, pelos faróis efémeros dos carros, pela claridade que vem das montras dos estabelecimentos 
térreos, onde alguém varre o chão ou tira as cadeiras de cima das mesas. 

Os eléctricos, quase vazios, começam cedo a fazer o chão tremer, e a esta hora da 
madrugada ouve-se ainda mais o seu ranger contra os carris. Os rostos familiares 

da madrugada cumprimentam-se. Mais caladas, de rostos apontados para o chão, pas-
seiam algumas personagens solitárias, que nas estações mais frias se agasalham mais e 
ficam um pouco mais escondidas, um pouco mais misteriosas debaixo do chapéu-de-
-chuva, do capuz ou da gabardina escura.

Existe um silêncio característico em Lisboa nestas primeiras horas da manhã, mesmo 
quando se ouve o barulho das cadeiras a serem arrastadas, as vozes cúmplices dos em-
pregados que montam as esplanadas, as gargalhadas de um grupo animado para quem 
a noite só agora termina, os primeiros comentários dos títulos de capa dos jornais, o 
subir lento, gasto e barulhento das grades de protecção das lojas, o raspar das vassou-
ras no asfalto, o saltitar das rodas dos caixotes de lixo ou dos carrinhos de mão na 
calçada. Um silêncio que vai desaparecendo quando a cor do céu muda e o sol sobe por 
detrás da outra margem do rio. As luzes dos candeeiros apagam-se, e como uma vela, 
durante uns momentos, deixam um breve rasto de luz.

FOTOGRAFIAS E TEXTO: Bárbara Sereno
MAIS FOTOGRAFIAS EM: http://www.wix.com/manhasdelisboa/1
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com quase 2 mil habitantes, o bairro da horta nova, em carnide, é um local de delinquência, criminalidade, abandono 
escolar e poucas esperanças. é também o bairro de tiago, fábio, sérgio, joana e ricardo: cinco jovens que nadam 
contra a maré.

JOVENS DE BAIRRO

À chegada, dois polícias saem da 
esquadra do Bairro e dirigem-se 

a nós, sinal da estranheza que causa 
qualquer “estrangeiro” que por aqui 
passa. “Não é fácil ser polícia nesta 
esquadra”, confessa um deles, enquanto 
recorda um jovem morador de 22 anos 
que se barricou na casa de uma vizinha 
com uma arma de fogo e um pitbull para 
fugir a um mandado de detenção. “Três 
colegas meus foram agredidos por alguns 
moradores, que viam o meliante como 
um herói local”. Em duas pinceladas, fica 
a ideia de um bairro social como tantos 
outros.
Frequentemente associado a casos de 
criminalidade e de desacatos sociais, a 
“Horta Nova” está longe de ser um local 
propício para o crescimento sustentado 
dos jovens que por lá vivem. A taxa de 
abandono escolar é elevada e a maioria 
dos jovens deriva para o caminho da 
delinquência. Este retrato, aparentemente 
tão negro, é, no entanto, contrariado 
por exemplos de determinação e 
solidariedade.
Cada loja em piso térreo tem um 
gradeamento na montra, denunciando 
o temor dos que aqui trabalham. O 
encontro com Tiago Filipe Direitinho 
ficou marcado para as oito da manhã 
de um dia de Inverno algo enevoado. 

E foi pouco depois das oito, num café 
curiosamente acolhedor, que começou 
a conversa. Já sentado, Tiago pousa os 
braços em cima da mesa e abre o coração 
para expor um pouco da sua história, 
que não é de sucesso, mas também está 
longe de ser de insucesso. Apenas uma 
história, longe do final, que aguarda 
novos capítulos. 

“Gosto do meu bairro. Não o trocaria 
por nada, visto que tenho aqui os meus 
amigos, a minha família e um campo 
de futebol à porta de casa. Foi graças a 
ele que aprendi tudo aquilo que sei hoje. 
Devo-lhe tudo”. O apego que Tiago nutre 
pelo futebol é indisfarçável: “Desde muito 
pequeno que jogo à bola. Logo aos cinco 
anos inscrevi-me na Juventude da Horta 
Nova, o clube desportivo aqui do bairro. 
Depois passei por uma série de clubes até 
que, aos 14 anos, recebi o convite para ir 
para o Estrela da Amadora, que na altura 
estava na primeira divisão de futebol de 
onze. Foi uma oportunidade única!”. 
A qualidade que Tiago tinha para o 

futebol é confirmada pelos seus colegas 
de bairro. Jorge Sousa, de 24 anos, não 
tem dúvidas de que o seu amigo, na 
altura, tinha todas as condições para ser 
um grande jogador em Portugal: “Ele 
tinha um talento invulgar. Vi muito 
poucos com a técnica dele.” A história 
de Tiago muda de figura quando, aos 
16 anos de idade, recebe uma proposta 
aparentemente irrecusável: “Na altura, 
o treinador de um amigo meu, ligado ao 
Sporting, veio ter comigo e perguntou-
me se eu queria jogar lá. Fiquei 
entusiasmado com a proposta, mas tive 
o azar de contrair uma lesão grave, que 
me obrigou a rejeitar a proposta.” A 
difícil decisão de rejeitar um clube como 
o Sporting acabou por marcar a vida de 
Tiago Direitinho: “Depois disso, terminei 
a minha carreira como futebolista. Deixei 
fugir uma grande oportunidade.” No 
entanto, Tiago não esquece quem o fez 
acreditar nas suas capacidades e o ajudou 
a evoluir como jogador profissional: “Se 
não fosse a Juventude da Horta Nova, não 
teria tido todas essas oportunidades. As 
pessoas pensam que a Horta Nova é um 
caso perdido, mas não é verdade. Somos 
um bairro que “lança” muitas pessoas, 
principalmente no desporto. Há uns anos 
saiu de cá o Kenedy. Jogou no Benfica e 
no Porto e chegou a ir ao Mundial [de 

Futebol de 2002, na Coreia do Sul e no 
Japão]”.
Diz-se que um simples olhar pode 
valer mais do que mil palavras. Tiago 
é um exemplo disso. Recebe-nos com 
simpatia, mas não consegue disfarçar a 
insegurança do seu olhar. Uma expressão 
que, em tempos, traduzia a felicidade 
por jogar futebol ao mais alto nível, ao 
lado de jogadores que foram os seus 
ídolos de infância. Hoje, reflecte uma 
vida de dificuldades, mas também de 
luta e esperança na procura de uma nova 
oportunidade. 
No desporto, são vários os jovens do 
bairro da Horta Nova que continuam 
a despontar para carreiras a nível 
profissional. A Juventude da Horta Nova 
continua a ser um meio de afirmação 
de vários jovens que desejam encontrar 
um novo rumo para as suas vidas. 
Muitos jovens do bairro da Horta Nova 
abandonam os estudos e procuram 
outras formas de ganhar a vida. O 
desporto, mais concretamente o futebol, 
acaba por ser uma delas.
Fábio Fortes é o mais recente caso 
de sucesso do bairro da Horta Nova. 
Com apenas 19 anos de idade, o 
jovem futebolista assinou um contrato 
profissional com o Vitória de Guimarães, 
através da agência do mais bem cotado 
empresário do mundo, Jorge Mendes. 
Fábio não consegue esconder a mescla 
de sentimentos que viveu na altura de 
assinar contrato: “Agrada-me muito a 
possibilidade de jogar num clube como 
o Guimarães, mas o facto de sair do 
bairro é um bocado difícil. Tenho muito 
gosto e orgulho por morar aqui. Nunca 
o escondi, nem o vou fazer, já que uma 
pessoa nunca deve esconder de onde são 
as suas raízes. A Juventude [da Horta 
Nova] deu-me uma oportunidade, aos 
5 anos, de iniciar algo que agora me 
permite ser feliz, que é jogar futebol. 
Com mais condições iria ser capaz de 
formar muito bons jogadores, já que 
aqui no meu bairro há jogadores com 
qualidade, mas nos sítios errados”. 
Fábio não exclui a possibilidade de 
continuar a estudar, mas diz que agora 
está “muito concentrado no futebol”.
Sérgio Baía, de 25 anos, também pensou, 
um dia, fazer do desporto a sua vida. 
O futebol fez que abdicasse cedo dos 
estudos e arriscasse enveredar por uma 

o clube juventude da horta nova continua a 
ser um meio de afirmação de vários jovens. 
tiago direitinho é um dos que aguardam por 

uma oportunidade para lutar pelo seu futuro. 

[ Horta Nova ]
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carreira profissional. Sérgio entende que 
essa era a única alternativa que tinha na 
altura. “Fiquei com o 9º ano. Depois era 
difícil estudar e jogar ao mesmo tempo. 
Nos primeiros tempos treinava de manhã 
e estudava à noite. Mas depois tive de 
abandonar os estudos quando saí de 
Portugal para jogar no estrangeiro”. 
Sérgio, que, como grande parte dos 
jovens do bairro, iniciou a sua carreira 
na Juventude da Horta Nova, teve um 
percurso que augurava ser de sucesso: 
“Comecei muito cedo como guarda--
redes. Jogava cá no bairro e depois recebi 
dois convites: do Benfica e do Sporting. 
Escolhi o Sporting, mas não correu bem. 
Mandaram-me logo embora”. A saída do 
clube, de forma tão repentina, tem uma 
explicação clara, no entender de Sérgio: 
“Saí porque era de um bairro social, 
não tenho dúvidas. Quando lá estava 
os outros jogadores eram favorecidos 
porque ofereciam coisas ao treinador 
em troca de um lugar na equipa. Depois 
ficaram com o meu lugar”. 
No entanto, Sérgio não abdicou do 
futebol. Depois de passar pelo já extinto 
Alverca, de onde saiu depois de o clube 
abrir falência, seguiu para o mais 
modesto Odivelas, onde jogou até receber 
uma proposta inesperada: “No final de 
um treino, um empresário [Sérgio Leite] 
veio ter comigo e perguntou-me se queria 
ir jogar para o Chipre. Pensei que ia 
ganhar imenso dinheiro”. 

Apesar de ter hesitado na hora de aceitar 
o convite, Sérgio decidiu ir para o Chipre. 
Saiu de Portugal, largou os estudos e 
seguiu o seu sonho de ser futebolista 
profissional. As perspectivas animadoras 
que encontrou à sua chegada a terras 
cipriotas não se mantiveram e, pela 
terceira vez na sua carreira, o azar voltou 
a bater-lhe à porta. “Fiquei lá um ano e 

não me pagaram metade dos ordenados. 
Fiz as malas e voltei para Lisboa”, 
conta visivelmente incomodado com 
a situação, que acabou por encerrar de 
vez a sua carreira no mundo do futebol. 
“Actualmente, trabalho numa empresa 
de transporte de mercadorias. O resto do 
meu tempo é passado aqui no bairro com 
amigos”.
Tal como Sérgio e Fábio, também 
Tiago Direitinho ocupa grande parte 
do seu tempo livre no bairro da Horta 
Nova. Depois de se ter retirado como 
jogador de futebol, a vida agora é 
passada no trabalho e, sempre que 
tem oportunidade, em convívio com 
os amigos, a jogar às cartas pela noite 
dentro. 
Tiago lembra que agora está mais sujeito 
a ver situações de desacatos e confusões 
no bairro, uma vez que a maior parte 
do tempo que ali passa é à noite, altura 
em que costumam suceder episódios 
de criminalidade ou delinquência. 
Na memória de Tiago está um caso 
mediático, noticiado pela comunicação 
social portuguesa, acerca do Bairro da 
Horta Nova: “No Benfica-Porto da época 
passada, houve alguns desacatos entre a 
claque do Porto e os habitantes do nosso 
bairro. Isto esteve nos jornais todos. 
Depois chegou a Polícia e soube que foi 
recebida com pedradas”.
A falta de apoio do Estado aos 
habitantes da Horta Nova, segundo 
Tiago, não favorece o seu crescimento, 
e o desinteresse dos mais jovens pelos 
estudos é um caso cada vez mais comum 
no Bairro. Apesar de não ter completado 
o ensino secundário, Tiago afirma que 
ainda pensa voltar a estudar. No seu 
horizonte está, para além da conclusão 
do 12º ano, a licenciatura em Desporto, 
algo com que sonha desde criança. Para 
isso, garante, tem o apoio incondicional 
dos seus pais. 
Além do desporto, há jovens do bairro 
da Horta Nova que procuram outras 
vias para o sucesso. Joana Ferreira 
Castanheira é um exemplo desses casos. 
Com 19 anos de idade, a jovem entrou no 

curso de Enfermagem com uma média de 
15 valores.
Grata, reconhece que o apoio dos pais no 
seu sucesso escolar foi muito importante: 
“Ajudaram-me sempre que eu precisei. 
No 12º ano, tinha dificuldades a 
matemática e pagaram-me explicações 
para conseguir subir a média”. O apoio 
dos pais nos estudos foi fundamental 
para Joana, mas também para a sua 
irmã, Rita, que completou recentemente 
o curso de Medicina Veterinária, na 
Universidade Técnica de Lisboa. Ambas 
prosseguem os estudos nas áreas que 
sempre sonharam, e Joana garante que 
o facto de viver num bairro social nunca 
prejudicou o seu trabalho escolar, até 
porque nunca arranjou muitos amigos 
com quem se identificasse na Horta 
Nova. “Tenho apenas alguns bons 
amigos. Nada mais. Quando tirar o 
curso, pretendo sair daqui”. 
A indiferença com que Joana olha para 
o bairro que a viu nascer denota a pouca 
influência que ele teve na construção 
do seu percurso escolar. “Eu não olhava 

para o bairro como um exemplo. Preferia 
olhar para os meus pais, que estudaram e 
trabalharam para ter uma vida boa. Eles, 
sim, foram a única coisa na Horta Nova 
que me influenciou a sério”. 
Mas Joana não esquece alguns jovens 
da Horta Nova que não têm as mesmas 
oportunidades que ela na hora de 
prosseguir os estudos. “Este bairro 
até acaba por reflectir o nosso país, 
com tanta gente a viver do rendimento 
mínimo ou do subsídio de desemprego. 
Acho que se deviam dar bolsas aos 
menos favorecidos. Tenho um amigo 
que acabou o 12º ano e agora podia 
estar na faculdade. Só não foi para a 
faculdade porque os pais dele não têm 
possibilidades para o fazer”. 
O amigo de quem Joana fala é Ricardo 
Lopes Almeida, que completou o ensino 
secundário há dois anos, mas que ainda 

não pôde prosseguir os estudos. 
Com 19 anos de idade, Ricardo 
confessa que o tempo de espera é 
difícil de ultrapassar: “Sempre me senti 
motivado para estudar. Quando acabei 
o secundário queria ter continuado, mas 
tive de tirar um ano para ganhar algum 
dinheiro para tirar o curso. Infelizmente 
já passaram dois anos…”. 

O curso de Web Design, na área da 
multimédia, é o grande objectivo 
de Ricardo. A média de 16 valores 
conseguida no secundário dá-lhe a 
confiança de que será possível entrar 
na faculdade que deseja. O problema 
será sempre o pagamento das propinas, 
difíceis de comportar para si e para a sua 

família. Dificuldades à parte, Ricardo 
não lamenta o facto de morar num 
bairro social. Mostra-se, pelo contrário, 
orgulhoso por morar na Horta Nova: 
“Morar num bairro problemático não 
implica ser problemático. O bairro tem 
um bom ambiente e todos se conhecem”. 
As histórias de Tiago, Fábio, Sérgio, 
Joana e Ricardo, pautadas por 
determinação e perseverança, dão 
alento a uma geração que é dada, muitas 
vezes, como perdida. Mostram que, no 
bairro da Horta Nova, vivem jovens com 
sonhos, ambições e vontade a condizer. 
São, cada um à sua maneira, casos 
exemplares. Afinal, existem sítios bem 
mais fáceis para jovens como eles.

TEXTO: Mário Cagica Oliveira
FOTOGRAFIA: Rita Bernardo

ricardo almeida mantém a esperança de tirar 
um curso superior, depois de dois anos de 

trabalho para pagar as suas propinas.

a horta nova é um problema de difícil 
resolução para a câmara municipal de lisboa. 

os moradores queixam-se das condições de 
habitabilidade precárias e culpam o estado 

pela falta de apoios às famílias.
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Uma senhora de idade já avançada 
e vestida de preto dos pés à cabeça 

pára à entrada da loja para dar dois 
dedos de conversa. O varredor de rua 
da Câmara estaciona o carrinho à porta 
e entra para tagarelar como pausa do 
expediente. As crianças entram e saem da 
loja, como se ali morasse a nova atracção 
do bairro. Dentro do espaço, mulheres 
costuram e homens estudam posições 
e ângulos de pedaços de madeira e 
cerâmica. Esta é muito mais do que uma 
oficina de bairro – é um bairro a viver 
uma oficina.

Desde Julho que o Bairro do Armador, 
em Chelas, vive o projecto reMix – 
intervir e recriar. A iniciativa procura 
fomentar o empreendedorismo, aliado 
às boas práticas sociais e ambientais, 
junto dos moradores deste bairro 
social. O design foi a ferramenta-chave 
escolhida para a acção do projecto. Neste 
momento, cinco habitantes do bairro 
trabalham lado a lado com designers 
convidados – os objectos que os últimos 
projectam tornam-se reais pelas mãos 
dos primeiros. Cada peça é criada 
manualmente a partir de materiais 
reaproveitados, assegurando-se assim a 
vertente ecológica da iniciativa.

A equipa é composta por pessoas entre 
os 23 e os 56 anos. O mais jovem é 
Pedro Oliveira, recém-licenciado em 
Design Industrial, o único dos cinco 
com formação na área. “Temos pessoas 
para tudo aqui no Bairro do Armador; 
isso é que é incrível e torna isto 
verdadeiramente apaixonante”, diz ele. 
O jovem, que quer seguir Design Social, 
garante que esta experiência é uma boa 
preparação para o que quer fazer no 
futuro. “Tenho a certeza de que quando 
criar uma peça já vou dar mais ênfase à 
comunicação com as pessoas que a irão 
produzir, porque já estive no lugar delas.”

Cada elemento recebe mensalmente 
uma bolsa no valor de 300 euros, valor 
que representa uma grande ajuda nos 
seus orçamentos. Antes de entrarem 
no projecto, Joaquim Lopes e António 
Carreira viviam com pouco mais 

de 100 euros mensais, provenientes 
do rendimento social de inserção. 
Liliana Simões, desempregada, não 
recebia sequer qualquer tipo de 
subsídio. Cristiana Abreu ainda hoje 
não tem residência fixa – grávida do 
primeiro filho, explica que a sua vida 
é passada a saltar de casa em casa de 
familiares. Segundo Ângelo Campota, 
coordenador do projecto, os critérios de 
selecção destes elementos, de entre 120 
candidatos, basearam-se essencialmente 
no facto de serem 

pessoas 
sem uma 
ocupação 
e de 
revelarem interesse e 
competências na área dos 
trabalhos manuais.

Cristiana é de etnia cigana. Num bairro 
onde diversas comunidades e culturas 
coabitam – nem sempre pacificamente 
–, a opção por integrar este elemento 
na equipa não foi feita ao acaso. O 

projecto aproveita assim para fomentar 
a multiculturalidade característica 
do bairro. Cristiana trabalhava como 
animadora sociocultural antes de se 
casar, há cerca de três anos. Enquanto 
costura uma manta de retalhos, revela 
que as mulheres ciganas, depois do 
casamento, são obrigadas a abandonar 
o seu trabalho, podendo a partir daí 
dedicar-se apenas à venda. O rumo que 
tomou não fugiu à regra. Ao seu 

lado, 
Liliana conta que mora na 

casa da sogra apenas com o filho mais 
novo. “O meu sonho é ter uma casinha 
onde possa morar com os meus três 
filhos”, diz.

O projecto reMix tem despertado 
muita curiosidade entre os moradores 
do bairro por ser algo inédito na zona. 
Existe uma tentativa de mobilizar toda a 
comunidade para que esta colabore, por 

exemplo através da recolha de materiais 
para o fabrico das peças. E é com a ajuda 
de todo o bairro que a magia acontece. 
De um estore de janela nasce um 
tabuleiro. A partir de tacos de madeira 
faz-se um banco. Desperdícios de linhas 
transformam-se num candeeiro. As peças 
têm como público-alvo a população de 
fora da zona M de Chelas. Pretende-se 
diminuir o preconceito em relação ao 
bairro, de modo a que os clientes não 
tenham medo de ir buscar as peças à 
oficina, se assim entenderem. Trata-se de 
abrir as portas do Bairro do Armador.

Metade do valor da venda dos objectos 
reverterá para o projecto e outra metade 
para os participantes. A venda será 
feita online e em algumas lojas a partir 
de Dezembro, sendo que já existem 
encomendas. O projecto, financiado 
pela Câmara Municipal de Lisboa no 
âmbito do programa Bairros e Zonas de 
Intervenção Prioritária de Lisboa, terá 
uma duração de oito meses. A partir 
de Fevereiro os participantes deixarão 
de receber a bolsa e espera-se que já 
sejam capazes de gerar soluções de 
auto-emprego e levar o eco-design a bom 
porto. Mas essa tem também de ser a 
vontade dos envolvidos. Joaquim, o mais 
velho, parece ser também o mais crente. 
Diz ele: “Se isto der resultado e tiver 
saída, podíamos juntar-nos os cinco, 
fazer uma pequenina empresa e andar 
com isto para a frente. Mas só o futuro o 
dirá.”

TEXTO:   Rita Fernandes
FOTOGRAFIAS:  DR

[ Projecto reMix ]

EM CHELAS O DESIGN 
ACONTECE

há um ano que o empreendedorismo com boas práticas sociais e ambientais chegou ao bairro do armador

Apesar de as mulheres se ocuparem mais da costura, garantem que fazem de tudo na oficina
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Gravuras de anjos e figuras divinas 
do género das que enfeitam o tecto 

da Capela Sistina ilustravam as paredes. 
Os frescos não estavam assinados por 
Michelangelo, Rafael, Bernini ou Sandro 
Botticelli mas, ainda assim, concediam 
ao espaço a serenidade de um templo 
sagrado. Apesar do ambiente celestial, 
as personagens com que me deparei à 
entrada não pareciam lá estar para se 
encontrarem com Deus. 
Estavam encostados ao bar, de cerveja na 
mão, e fumando cigarros como se não 
houvesse amanhã. Senti que me olhavam 
por baixo dos seus bonés desbotados, 
onde a cara se escondia. Evitei enfrentá-
los com o olhar. Até ganhar coragem para 
me dirigir à bilheteira fui-me distraindo 
com as montras onde um sem número 
de objectos sexuais “apodreciam” à 
espera de que alguém os adquirisse. Pelo 
canto do olho fui bisbilhotando o que 
se passava ao fundo. Apenas vislumbrei 
homens, todos muito mais velhos do que 
eu. Sussurravam entre si. Calculei que 
comentassem a minha presença. 

Ainda me arrastei por ali durante alguns 
minutos a examinar os vibradores dos 
mais variados feitios e proveniências, 
as cuecas comestíveis, as algemas 
forradas com tecidos felpudos de cores 
espampanantes bem como os pálidos 
manequins que vestiam absurdos 
aventais estampados com fotografias 
de homens e mulheres nus numa 
qualquer paisagem paradisíaca. Percorri 
lentamente o corredor até chegar ao 
bar, onde um plasma exibia um jogo 
de futebol ao qual ninguém prestava 
atenção. 
Por detrás do balcão um senhor de cabelo 
grisalho enxugava os copos com um 
pano há muito a necessitar de lavagem. 
O rosto acusava a velhice; poderia até 
passar por meu avô. A sua elegância 
contrastava com a aparência sebácea 
daqueles que estavam perto de si. Se 
não o tivesse visto a limpar a loiça teria 
pedido uma bebida para desbloquear 
conversa. Mas não; detive-me ali uns 
segundos paralisada, procurando 

as palavras certas. Notando o meu 
embaraço, ele devolveu-me um sorriso, 
como que a dizer ‘força, menina, diga o 
que quer!’. A medo lá balbuciei a minha 
vontade: ‘Gostaria de ver um filme, por 
favor.’ Ao que o senhor respondeu: ‘Não 
prefere comprar um dos DVD que temos 
na nossa loja multimédia? Olhe que 
é melhor.’. Ainda assim insisti. Havia 
bilhetes para a plateia e para o balcão. 
Expressei a minha intenção de me sentar 
na plateia; era mais barato. ‘Vamos fazer 
assim: cobro-lhe o preço mais baixo mas 
dou-lhe um bilhete para o balcão. É mais 
calmo’, disse ele. Não compreendi o que 
quis dizer com aquilo mas ainda assim 
segui o seu conselho. 
Optei por me sentar na fila da frente. As 
cadeiras eram antigas mas confortáveis, 
revestidas de um cabedal macio, 
bem mais cómodas do que aquelas 
dos cinemas modernos das grandes 
superfícies. As sessões são contínuas e 
os espectadores entram e saem quando 
muito bem lhes dá na gana. A luz que 
emanava do ecrã permitiu-me ver que 

havia mais quatro espectadores na zona 
que me estava destinada. Um deles não 
sossegou: entrou e saiu vezes sem conta 
durante todo o tempo que lá estive. 
Ainda o consegui ouvir comentar com 
quem estava ao seu lado: ‘Mas o que é que 
esta faz aqui?’. 
Escolhi ficar logo à frente para me 
poder empoleirar e assim espreitar o 
que se passava lá em baixo na plateia. 
Quando entrei já o filme ia a meio. Na 
tela um grande plano dos sexos dos 
actores que violentamente se encaixavam 
esmagou-me pela surpresa. Os diálogos 
eram feitos à base de gritos, gemidos e 
obscenidades que só se percebiam pelas 
legendas, dado o volume do som estar 
tão baixo. O patrão, um latino de bigode 
farto e cabelo impecavelmente penteado, 

fornicava a sua secretária, uma loira 
de sobrancelhas depiladas, em cima 
de uma mesa de pedra. Ela, nua – nua, 
não: usando uns sapatos de salto alto e 
óculos graduados como indumentária –, 
inventava posições e simulava orgasmos. 
A coisa acabou poucos minutos depois, 
seguindo-se de imediato outra narrativa. 
Desta vez, protagonizada por um careca 
rechonchudo e uma morena de cabelo 
comprido. E pensar que antigamente era 
ali o paraíso onde bonecos animavam a 
tela…
Os três filmes duraram cerca de dez 
minutos cada. Uma imagem granulosa 
denunciava a sua idade. Eram velhos. 
Nenhum deles me convenceu; os diálogos 
em espanhol anasalado chegaram a ser 
hilariantes. 
Confesso que me interessei mais pelo 
que se passava na plateia do que pela tela. 
Entendi imediatamente porque é que o 
homem da bilheteira me sugerira aquele 
lugar. Ainda que a escuridão da sala 
me limitasse a visão, apercebi-me pelos 
movimentos ritmados de que os homens 
lá em baixo se masturbavam sem pudor 
uns ao lado dos outros. Também perto de 
mim dois espectadores trocavam entre 
si carícias sem se apoquentarem com a 
assistência. 
Agoniada com o perturbante espectáculo, 
abandonei a sala de projecção. À pressa, e 
já de saída, agradeci ao senhor de cabelo 
grisalho, que, imperturbável, continuava 
a enxugar loiça, como se nenhuma outra 
tarefa tivesse para fazer. 

TEXTO: Catarina Mira
FOTOGRAFIA: Marta Amaro Lemos

o 8ª colina foi espreitar a sala de cinema mais antiga de lisboa. antigamente filmes indianos e desenhos animados 
faziam parte da programação do cine paraíso; hoje a tela já só oferece pornografia.

O PARAÍSO 
DA PORNOGRAFIA

O Cine Paraíso está aberto todos os dias da semana a partir das 12h

pelo canto do olho fui bisbilhotando o que 
se passava ao fundo. apenas vislumbrei 
homens, todos muito mais velhos do que 
eu. sussurravam entre si. calculei que 

comentassem a minha presença. 
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[ Desertificação ]

Uma mulher agacha-se, pega num 
sacho e arranca da terra meia dúzia 

de batatas. Outra debruça-se sobre a 
janela e mira o rio que existe para lá das 
suas hortas. Vistas à distância, são só 
mais duas idosas perdidas no Portugal 
profundo. Para quem se aproxima, 
são duas irmãs a viverem a poucos 
quilómetros de distância uma da outra, 
mas que mal se vêem ou comunicam 
entre si. 
A aldeia acorda ao som do sino da 
capela, que faz entoar uma badalada 
por cada hora que marca o relógio. De 
todas as ruas a visão é a mesma: longas 
montanhas verdejantes a perder de vista e 
o ziguezaguear do Zêzere a acompanhá-
las. É este o Vale Serrão, uma aldeia do 
concelho de Pampilhosa da Serra, no 
distrito de Coimbra, onde sobrevivem 
ainda algumas casas de xisto e pouco 
mais que uma dúzia de habitantes.
A D. Maria dos Anjos Real é uma das 
resistentes – tia Maria, como é tratada na 
aldeia. É a habitante mais idosa do Vale 
Serrão: conta já 93 anos e vive sozinha 
há 30, desde que enviuvou. “Sozinha, 
não; Deus está sempre com a gente”, 
corrige ela quem comete este erro de 
principiante.

Muito lúcida, fala com o entusiasmo 
de quem tem muito para contar e que, 
ao mesmo tempo, já teve tudo o que 
sofrer. Tem quatro filhos – contava cinco 
até há pouco tempo, mas perdeu um 
recentemente –, sete netos e sete bisnetos. 
Sempre trabalhou no campo, ora a cavar 
as hortas, ora a apanhar resina nos 
campos. De resto, como a grande maioria 
dos filhos destas terras.

A tia Maria é a mais velha de oito irmãos. 
Dos oito, só ela e a mais nova ainda são 
vivas. A irmã mais nova é a D. Martinha 
Jesus Real – também conhecida por tia 
Martinha. Tem 77 anos e vive na aldeia 
de Lobatinhos. À semelhança da irmã, 
nasceu e cresceu no Vale Serrão, mas 
casou-se com um homem da aldeia 
vizinha e para aí foi viver, há já 50 anos. 
Vive sozinha com o marido, preso numa 
cadeira de rodas após a queda de uma 
oliveira durante a apanha da azeitona. 
Têm três filhos e uma neta.

A tia Martinha traz no discurso e no 
rosto a amargura de ter tido de abraçar 
uma terra que não é sua. “Eu ia para o 
Vale Serrão, se ainda valesse... Esta gente 
nunca foi divertida, não era como na 
minha terra.” Fala sem ânimo acerca da 
aldeia onde vive, acabando sempre as 
frases acerca dela com um encolher de 
ombros.
Cerca de quatro quilómetros separam 
as duas irmãs, que já não têm outros 
familiares por perto. Apesar da curta 
distância que as separa, raramente se 
vêem. 
Desde cedo começaram a trabalhar e 
nenhuma das duas frequentou algum dia 
a escola. A tia Martinha ainda conseguiu 
aprender a escrever o nome, a irmã mais 
velha nem isso. “Tomara eu ao menos 
conhecer os números para telefonar aos 
meus filhos”, diz a tia Maria.
Apesar do pouco contacto que mantêm, 
ambas parecem estar em sintonia no que 
toca a uma questão: o sofrimento que 
tem preenchido as suas vidas. Nenhuma 
das duas o sabe disfarçar e por vezes, sem 
querer, lá deixam escapar: “Ai, o que eu 
tenho sofrido...”

O tempo de duas irmãs

Os dias da tia Martinha começam cedo 
nos Lobatinhos. No Inverno deixa-se 
ficar deitada até às 8 horas, mas no Verão 

por volta das 6h já está de pé. A rotina é 
sempre a mesma: trata do marido, trata 
de si e segue para a horta. “Ando o dia 
todo num vaivém, para lá e para cá”, 
explica.
Caminha curvada, facto que denuncia 
todas as horas que passou, e ainda passa, 
no campo a trabalhar. Aí semeia, sacha, 
rega e aduba. “Planto várias coisas: 
milho, feijão-frade e do outro, grão-de-
bico, batatas, pimentos, cebolas, tomates, 
cenouras, alfaces, pepinos...”, conta ela. 
Noutros tempos também teve animais – 
porcos, cabras e um burro. Hoje em dia 
mantém apenas as galinhas, dois gatos 
e um cão, porque o cansaço já não lhe 
permite cuidar de mais.
Na aldeia ao lado, os dias da tia Maria 
também nunca fogem à rotina, apesar de 
esta ser bem menos desgastante do que a 
da irmã. Passa os dias em casa, sentada, 
com os olhos postos ora na televisão, ora 
na janela de onde se avista grande parte 
da aldeia. No Verão é capaz de passear 
um bocadinho, mas no Inverno não 
arrisca sair de perto da lareira. Mesmo 
assim, não se queixa da solidão. “Vem cá 
muita visita ao pé de mim. Não passa um 
dia em que não venha cá alguém visitar-
me.”
Entre o rio e o isolamento, estas mulheres 
não trocavam a sua terra por qualquer 
outro sítio. “Mesmo podendo, não 
saía de cá”, garante a tia Maria. E a 
sua irmã acrescenta: “Nunca gostei da 

as aldeias de vale serrão e lobatinhos, no concelho de pampilhosa da serra, são albergues de vidas cada vez mais 
envelhecidas e solitárias. mesmo assim, há quem se recuse a abandoná-las e a esquecer tudo o que já foram e 
significaram. 

DUAS IRMÃS, DUAS

Todos os dias a tia Martinha vai para as suas hortas trabalhar a terra

Um duro sossego toma conta da casa da Tia Maria e de vários idosos ao longo das aldeias 
de Vale Serrão e Lobatinhos

cerca de quatro quilómetros separam as duas 
irmãs, que já não têm outros familiares por 

perto. apesar da curta distância que as sepa-
ra, raramente se vêem. 

ALDEIAS
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cidade; gosto mais do campo, da horta”. 
Esta apenas trocaria de bom grado os 
Lobatinhos pelo seu Vale de nascença. 
Mas é o conformismo de 50 anos de vida 
que fala mais alto quando diz, com o 
olhar rente ao chão: “Oh... mas cá estou. 
Onde é que eu hei-de ir agora?”

Esse Vale Serrão, tão querido das duas, 
é agora apenas parte do que foi. É do 
Vale de outros tempos que as duas irmãs 
sentem falta; era esse que desejavam de 
volta. Ao lembrarem as histórias antigas 
e ao olharem para o que agora existe, 
apodera-se delas a dúvida: por que 
cordilheiras se terá ele perdido?

O tempo passado

As ruas e as habitações que se encontram 
hoje ao abandono estiveram, noutros 
tempos, apinhadas de gente. “Era uma 
ninhada em cada casa”, conta a tia Maria. 
“Dormiam cinco em cada cama, uns para 
cima, outros para baixo”, recorda.
As dificuldades eram muitas. A tia Maria 
conta que passou seis anos sem ter um 
par de sapatos para calçar, enquanto 
calcava os matos. A fome, essa era real. 
De 15 em 15 dias ia-se à feira fazer 
compras; um saco de sardinhas tinha de 
dar para duas semanas. Uma vez em casa, 
cada sardinha era ainda dividida ao meio 
– um comia a cabeça, o outro comia o 
rabo. De visita à aldeia, a filha mais velha 
da tia Maria, Filomena Barata, hoje com 
65 anos, diz lembrar-se de ser criança e 

ainda passar por estas dificuldades. “O 
prato do dia era uma sopa de batatas e 
couves servida num único prato. Todos 
comiam do mesmo; não havia um prato 
para cada um. Quem mais comesse 
melhor ficava.”
Pelas ruelas da aldeia vão-se encontrando 
inúmeras fontes, agora secas, que evocam 
os tempos em que as pessoas, vindas 
de trabalhar os campos ou de pastar os 
animais, nelas paravam para saciar a 
sede. Aqui são uma lembrança latente 
na mente de qualquer habitante esses 
tempos, descritos como de sofrimento, 
miséria, mas, ainda assim, muita alegria.
No Vale Serrão, todos os domingos, 
assim que o povo chegava da missa 
na vila – percurso de cerca de nove 
quilómetros para cada lado que adultos 
e crianças faziam a pé e, muitas vezes, 
em jejum –, havia bailes. Ao som das 
guitarras e das flautas, decorriam os 
arraiais. “Faziam-se umas rodas muito 
grandes e dançava-se o fado, o vira, a 
raspadinha, o arregaça... Eram muitas 
modas!”, lembra a tia Maria. E acrescenta: 
“Era uma vida bonita. A mocidade era 
mais bonita que agora.” Também a tia 
Martinha sente falta desses tempos. “No 
Vale Serrão havia muita mocidade e era 
muito divertido, muito reinadio! E para 
dançarmos? Ai... Era dançar e tocar e 
cantar todos domingos e sempre que a 
gente podia!” Mas de imediato se deixa 
cair na realidade dos Lobatinhos: “Aqui 
não, aqui as pessoas não são assim.”
No passado, o Vale Serrão foi palco de 
várias tradições. Na noite de São João 
era costume acender-se um mastro, feito 
de mato, um pinheiro e lenha, que era 
colocado num largo ao cimo da aldeia. As 
crianças, à meia-noite, iam a correr beber 
água às fontes, porque se acreditava vir 
benzida.

A data esperada por todos no Vale Serrão 
era o 8 de Setembro, dia da festa anual da 
aldeia. Filomena Barata conta: “A minha 
mãe comprava-nos sapatos e roupa nova 
para a festa um mês antes. Nesse dia, 
todos estreávamos uma pecinha nova.” 
A mãe acrescenta: “E era o único dia em 
que se faziam bolos finos; nos outros era 
só couves.”
No dia da festa, toda a gente ia de manhã, 
como sempre, trabalhar nas suas hortas. 
De seguida havia missa, e era preciso 
esperar que o padre se fosse embora para 
se poder ir para o baile, que durava até 
à manhã do dia seguinte. “Com sapatos 
novos, era só dores nos pés”, lembra 
Filomena no meio de uma gargalhada. 
“Nesse dia não havia preguiça!”

O tempo presente

A aldeia de Vale Serrão conta 
actualmente com 14 habitantes e a dos 
Lobatinhos com sete. Os domingos 
festivos de outros tempos extinguiram-
se, tal como energia vital que fazia 
avançar estas povoações. As aldeias 
são hoje espaços que albergam uma 
população muito envelhecida, que já 
pouco convive entre si. As pessoas 
passam agora a maior parte do tempo 
isoladas nas suas próprias casas.

Tanto a tia Maria como a tia Martinha 
já pouco vão à vila, Pampilhosa da 
Serra. Se noutros tempos faziam o 
percurso a pé todas as semanas, agora 
a idade e o cansaço transformaram-se 
em obstáculos para estas viagens. Tanto 
o Vale Serrão como os Lobatinhos 
recebem semanalmente a visita de uma 
comerciante da aldeia de Álvaro. Para 
muitos dos idosos, esta é a única forma 
de poderem ter acesso a alimentos e a 
todos os produtos de que vão precisando. 
A tia Maria explica: “Ela vem cá 
perguntar-me o que eu quero; umas vezes 
compro, outras não. Mas é ela que cá vem 
trazer-me as coisas, porque eu já não sou 
capaz de as ir buscar.”
O mesmo acontece com o pão. Quando 
se ouve algum carro a chegar e o seu 
buzinar, os habitantes das aldeias já 
sabem do que se trata. Saem das suas 
casas, compram o que lhes convém 
e depressa regressam às suas quatro 
paredes. Por alguns minutos reúne-se o 
povo, mas num piscar de olhos as ruas 
voltam a ficar desertas.

O tempo futuro

As duas irmãs já pouco crêem no futuro. 
Apenas uma coisa as distingue: enquanto 
a tia Maria já pouco se mexe, a tia 
Martinha recusa-se a parar. Para esta 
última, cada dia é uma luta constante. 
Entre a casa, o marido, as hortas e 
os animais, o descanso não existe. Já 
sem a resistência de outros tempos, 
entristece-a saber que daqui para a frente 
a sua autonomia e energia só tenderão a 
diminuir. Já se desfez de vários animais 
e já não cultiva na maior parte dos seus 
terrenos. “Sinto-me triste porque tinha as 
minhas coisas, como os outros, e agora já 
não, já não sou capaz de fazer por elas”, 
explica com um ar desolado.
Quanto ao futuro das aldeias, também 
já poucas esperanças nele depositam. 
A tia Martinha é precisa nas palavras: 
“Isto tem tendências de acabar. Se isto 
não der para mudar e não vierem mais 
pessoas, acabando estes velhitos...” A 
mera mas muito provável possibilidade 
cala tudo em volta. A sentença é dura. 
Mais ainda na cabeça da tia Martinha, 
que, consciente dos tempos de crise 
que se vivem, acrescenta a estas outras 
preocupações. “Eu já não vejo, já cá não 
estou. Tenho pena é dos meus filhos, se 
eles tiverem de para cá voltar... Se lá por 
Lisboa aquilo não der, eles têm de voltar 
para aquilo que é deles.”
Possivelmente os filhos da tia Martinha 
não pensarão nessa hipótese, à 
semelhança de grande parte dos filhos 
dos habitantes destas terras. O concelho 
de Pampilhosa da Serra perdeu, entre 
os anos de 2001 e 2008, mais de 900 
habitantes. Os números aumentam 
de ano para ano, sem esperanças de 
inversão. Os velhos morrem, os jovens 
migram e não regressam.
Num ponto perdido no mapa, a tia 
Martinha continuará a cavar a terra 
até não mais poder e a recordar, com 
saudade, a aldeia que a criou. A tia Maria 
passará o resto dos seus dias sentada 
num cadeirão dividida ente a vista para 
o mundo através da televisão ou para o 
rio através da janela. As duas mulheres, 
outrora crianças a dançarem descalças 
nas ruas de um vale cheio, envelhecerão 
o que lhes resta num lugar cada vez mais 
esquecido e sozinho. Nos lugares onde 
nasceram, cresceram, trabalharam, 
criaram os filhos e os viram partir para 
as cidades, reina hoje o silêncio. São esses 
lugares onde o passado se esquece, onde 
o presente perde importância e onde se 
teme que o futuro seja mais silencioso 
ainda.

TEXTO E FOTOGRAFIAS: 

Rita Fernandes

A tia Maria é a habitante mais idosa de Vale Serrão

entre o rio e o isolamento, estas mulheres não 
trocavam a sua terra por qualquer outro sítio. 
“mesmo podendo, não saía de cá”, garante a tia 

maria. 

quando se ouve algum carro a chegar e o seu 
buzinar, os habitantes das aldeias já sabem do 
que se trata. saem das suas casas, compram o 

que lhes convém e depressa regressam às suas 
quatro paredes. por alguns minutos reúne-
-se o povo, mas num piscar de olhos as ruas 

voltam a ficar desertas. 
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OS NEGÓCIOS CHINESES

do sector da restauração à importação de palitos e à exportação de cortiça, muitos investidores chineses decidiram 
tentar a sua sorte em portugal, o país “que abre portas para o mundo ocidental”. mais do que um sítio para trabalhar, 
dizem ter encontrado um sítio para viver, longe da azáfama das cidades chinesas.

Quem entra no Cash & Carry PAO 
DELI não imagina a dimensão 

do escritório que se encontra ao fundo 
do corredor central. Uma grande sala, 
de decoração tipicamente oriental: 
madeiras escuras, brilhantes, e figuras 
simbólicas. Encostado à parede está um 
enorme plasma que denuncia, em vídeo, 
tudo o que se passa no armazém. No 
outro canto, há uma colecção de vinhos 
portugueses em cima da mesa – não fosse 
Liqiang o vice-presidente da Associação 
de Comerciantes e Industriais Luso-
Chineses.

Os diplomas pendurados na parede, 
em molduras douradas, fazem jus aos 
cargos que Liqiang tem acumulado. Às 
funções de representante dos assuntos 
chineses no exterior e de consultor 
económico do município de Weifang, 
Liqiang junta ainda o título de director 
do departamento de notícias no jornal 
chinês Puhuabao, com sede na Mouraria, 
em Lisboa. Com um exemplar na mão, 
refere a importância do jornal para 
a comunidade chinesa em Portugal. 
“Vivíamos em Portugal e quase não 
sabíamos o que se passava, nem cá, nem 
na China”.
Liqiang tem 46 anos. Há 24 que saiu da 
China, mas passou em França os seus 
primeiro oito anos de emigrante, e há 16 
que reside em Portugal. Tornou-se um 
mestre dos negócios luso-chineses.
“Cá em Portugal há coisas muito boas, 
daí que se esteja a tentar levar algumas 
delas para a China. Além disso, a vida 
cá é muito mais calma”. Foi por isso que 
abriu o PAO DELI, um armazém de Cash 
& Carry, no Poço do Bispo, que fornece 
vários comerciantes da área de Lisboa.
Na China era proprietário de 
uma pequena fábrica de material 
electrotécnico, com cerca de 20 
empregados. Mas decidiu fechar portas e 

percorrer muitas milhas até ao Ocidente, 
para alargar horizontes. 
Foi no comércio de vinhos que Liqiang 
iniciou a sua carreira profissional em 
Portugal, ocupando-se da venda de 
vinhos alentejanos e ribatejanos na área 
da Grande Lisboa. Em 2008 decidiu 
voltar a estabelecer negócios com o seu 
país de origem, pelo que começou a 
exportar vinhos portugueses. “O vinho 
português é bom e é barato, mas é pouco 
conhecido na China. Se não conhecem 
bem Portugal, como hão-de conhecer o 
vinho português?”
Liqiang lamenta que Portugal não 
tenha mais visibilidade internacional. 
No entanto, não hesita em afirmar-
se português. “Há 16 anos que vivo 
em Portugal, pago a segurança social, 
tenho os mesmo direitos e deveres. Para 
ser português, só me resta saber falar 
melhor”, diz entre risos. Mas, até hoje, 
o que mais o desapontou em Portugal 
foram as burocracias para se legalizar. 
“Só me pediam para assinar papéis. 
Faltava sempre mais qualquer coisa. Tive 
de fazer também um exame de língua 
portuguesa. Tinha de escrever o que 
me ditavam, mas eu não sabia escrever. 
Mas já reparei que há portugueses que 
também não sabem escrever.”
Segundo um estudo do Instituto de 
Estudos Estratégicos e Internacionais, 
em Portugal existem três subgrupos de 

empresários chineses: os empresários 
que chegaram de Moçambique em 1970, 
os empresários da República Popular 
Chinesa – cuja imigração se iniciou em 
1980 – e os empresários provenientes do 
triângulo do Sul da China (Macau, Hong 
Kong e Taiwan), que chegaram nos anos 
90.
As motivações de emigração destes 
subgrupos são distintas. Se nos anos 80 
abandonaram a China essencialmente 
por necessidade, devido ao regime, nos 
anos 90 a decisão de vir para Portugal 
representava boas oportunidades de 
negócio e uma vida mais folgada.

O restaurante Ming Yuan foi um dos 
primeiros restaurantes chineses a abrir 
na cidade de Leiria, em 1987. “Muito 
rapidamente se tornou famoso e 
mantém-se, até aos dias de hoje, como 
uma referência na cozinha chinesa”, diz 
Hugo Ding.
Hugo Ding é o filho mais velho dos 
donos do restaurante. É ele quem gere 

o negócio da família, ao lado do pai. 
Os pais de Hugo conheceram-se já em 
Portugal, em 1983, quando trabalhavam 
ambos no restaurante “A Grande 
Muralha da China”.
Na China, o pai era militar e a mãe 
trabalhava numa fábrica de metais. 
Vieram para Portugal “por questões 
económicas e à procura de novas 
oportunidades. Como quase todos os 
emigrantes.”
Quando chegaram a Portugal, a língua 
foi o principal obstáculo. “Os meus 
pais contaram-me que sentiram um 
grande choque cultural na fase inicial. 
Mas, como são bastantes flexíveis, 
rapidamente se adaptaram à cultura e 
aos hábitos dos portugueses. O meu pai 
aprendeu a ler, escrever e falar português, 
sozinho e muito bem.”
Muitos emigrantes chineses enveredaram 
pela área da restauração nessa década. 
Os portugueses aderiram à novidade, 
familiarizando-se rapidamente com as 
ementas do chop soy e do arroz chau-
chau. Esta adesão motivou a vinda 
de muitos chineses para Portugal e 
a abertura de um grande número de 
restaurantes.
Portugal era uma alternativa ao que se 
vivia na China, naquela altura. “A vida 
nessa época na China não era fácil. Havia 
pouco dinheiro e poucos recursos. Vivia-
se com pouco acesso à cultura e havia 
pouca liberdade de expressão.”
Os negócios chineses, em Portugal, 
começaram por ser de pequena dimensão 
e de cariz familiar. Contudo, a ligação 
de imigrantes chineses a negócios 
internacionais é cada vez mais comum. 
Geralmente, estes empresários optam 
por criar um conjunto de pequenas e 
médias empresas, em vez de uma grande 
empresa. Isto reduz a visibilidade e 
facilita a gestão do risco.
O tradicional sector da restauração 
deu lugar ao comércio, quer de 
retalho quer grossista, bem como às 
importações e exportações. Cerca 
de 1/5 dos empresários chineses têm 
investimentos na China, o que se deve 
a uma convergência de interesses entre 

QUE VIERAM PARA FICAR

os empresários chineses em portugal 
representam uma porta de entrada das 

exportações chinesas para a europa.
“na vida aprendi duas lições importantes: há 
uma parte em que temos de trabalhar muito, 

se queremos ser alguém. mas há outra que 
tem de ser gozada, porque quando morremos é 
isso que levamos, independentemente da nossa 

riqueza.”
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os empresários chineses em Portugal 
e as autoridades regionais da China. 
Os empresários chineses em Portugal 
representam uma porta de entrada das 
exportações chinesas para a Europa.
Li Gang, investidor e intermediário 
de negócios luso-chineses, foi um dos 
primeiros aventureiros chineses a 
estabelecer-se em Portugal. “O meu pai 
morreu quando eu tinha 17 anos, e nessa 
altura eu percebi que tinha de me fazer à 
vida”. E fez. Chegou a Portugal em 1983, 
com uma bagagem repleta de sonhos, 
vontades e, acima de tudo, atitude.
Longe de imaginar as voltas que a 
sua vida daria, Li Gang começou por 
tirar um curso intensivo de Língua 
Portuguesa. Um ano mais tarde fazia 
parte da lista de matriculados do curso 
de História na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa.
Nunca chegou a dar uso ao diploma, mas 
reconhece que a formação académica é, 
cada vez mais, uma porta aberta para o 
mundo dos negócios. “O que me valoriza 
é ter muitos conhecimentos de línguas: 
domino o chinês, o português, o francês 
e um pouco de alemão”.
Li Gang chegou a fazer trabalhos de 
tradução enquanto frequentava o Ensino 
Superior. Trabalhou muito para fomentar 
a integração chinesa em Portugal. Mas, 
após a conclusão do curso, sentiu a 

necessidade de estabelecer um negócio, 
de arranjar uma fonte de rendimento 
estável. Era jovem, não tinha família em 
Portugal e voltar para a China estava 
fora de questão. “Nos anos 80, a China 
era miserável. Não sabíamos o que era 
viver. A maior parte dos ordenados não 
chegava sequer aos 20€ mensais. Só no 
final dos anos 80, com a abertura do 
regime, é que surgiu o boom dos negócios 
e das tecnologias”.
Influenciado por um amigo português, 
saiu de Lisboa e abriu um restaurante 
chinês em Leiria: um dos primeiros da 
cidade. Foi o primeiro negócio que teve 
por conta própria e, já na altura, bem-
sucedido, conforme conta: “O restaurante 
tinha muitos clientes. Eu trabalhava 
muito durante o dia; não tinha horários.”
Mas, nos anos 90, Li Gang decidiu vender 
o restaurante e procurou alimentar as 
suas ambições noutro ramo. “Acabei 
por perceber que, mesmo que tivesse 
muito lucro, nunca faria fortuna com um 
restaurante.”
Começou então por ser intermediário 
nos negócios luso-chineses. Ganhava 
comissões com os negócios que 
fazia; como não investia, não tinha 
nada a perder. Com os contactos que 
estabeleceu, Li Gang conseguiu criar 
o seu próprio negócio, passando de 
intermediário a investidor.

Actualmente é um dos maiores 
importadores de palitos em Portugal – 
detém cerca de 70% do mercado nacional 
– e o principal exportador de cortiça para 
a China. É também um dos investidores 
dos vinhos Changyu, uma das dez 
maiores produções de vinho do mundo, 
e foi nomeado representante europeu dos 
vinhos chineses pela Chateaux Changyu 
Afip – caves de vinho chinesas com 
ligações internacionais com a América, 
França, Itália e Portugal.

“Portugal é um ponto de partida, uma 
abertura para o mundo ocidental e para 
os países de língua portuguesa, como 
o Brasil” – um mercado onde prevê 
possíveis oportunidades de negócio. Por 
outro lado, Li Gang diz que é difícil para 
os portugueses entrarem no mercado 
chinês e adaptarem-se à mentalidade 
chinesa. “A maior parte dos negócios 
portugueses que conheço na China não 
deu certo.”
No entanto, os mercados do vinho 
e do azeite começam a ter bastante 
reconhecimento na China. “O azeite 

é realmente bom. Até agora só 
conhecíamos o grego e o espanhol.” Por 
sua vez, refere que “um novo negócio 
chinês em expansão em Portugal são 
as agências de viagens. Porque lojas 
e restaurantes já há muitos; estão 
sobrevalorizados e sofrem com a crise 
portuguesa.”
Perito na área dos investimentos e 
dos estudos de mercado, Li Gang é 
também um dos investidores de um 
hotel em Pequim, a sua cidade natal. O 
investimento foi feito há cerca de sete 
anos, mas conta já com 120 empregados e 
opera numa área de 6000m2.
A vida de Li Gang é um autêntico vai-
e-vem. Os negócios obrigam-no a viajar 
muito, principalmente para a China. No 
entanto, agora que tem uma vida mais 
descansada, sem ter de cumprir horários, 
não prevê, para já, novos investimentos.
 “Na vida aprendi duas lições 
importantes: há uma parte em que 
temos de trabalhar muito, se queremos 
ser alguém. Mas há outra que tem de 
ser gozada, porque quando morremos é 
isso que levamos, independentemente da 
nossa riqueza.”

TEXTO: Andreia Duarte
FOTOGRAFIAS: DR

“nos anos 80, a china era miserável. não sabí-
amos o que era viver. a maior parte dos orde-
nados não chegava sequer aos 20€ mensais.”
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[ Pilar del Rio ]

É a mulher do momento e, por isso 
mesmo, tão requisitada. Logo depois 

de ter apresentado uma comunicação 
sobre “A insustentável menoridade que 
nós, mulheres, suportamos”, aceita falar 
com o 8ª Colina a caminho da Fundação 
José Saramago, mas com uma condição: 
Pedro Abrunhosa, que também falou 
no congresso, terá de juntar-se a nós. O 
ponto de partida é o Instituto Superior de 
Psicologia Aplicada, em Santa Apolónia, 
onde se realizou o congresso sobre “A 
Psicologia em Tempo de Crises”.
Pelo caminho, Pilar del Rio e Pedro 
Abrunhosa falam de feminismo e 
do domínio que os homens exercem 
sobre as mulheres. A propósito, Pedro 
Abrunhosa conta a história da sua bisavó, 
da burguesia do Porto, a quem o seu 
marido não deixava tocar piano. “Mas 
ela tocava muito bem”, garante o cantor 
português. Pilar del Rio reconhece esta 
história, ao mesmo tempo que dá outros 
exemplos. “Não deixavam as mulheres 
dançar ballet porque mostravam as 
pernas, não deixavam as mulheres sair de 
casa por tudo e por nada...”. E, já perto da 
fundação, Pilar del Rio remata com uma 
citação de José Saramago: “O outro é 
como eu. Ele tem o direito de dizer ‘eu’”.
Durante esta conversa, muitas eram 
as pessoas que viravam a cabeça para 
dizer ora “Olha a Pilar”, ora “Olha o 
Pedro Abrunhosa”. Chegados à porta 
da Fundação José Saramago, Pedro 
Abrunhosa parte em direcção ao 
aeroporto. É agora que Pilar se senta com 
o 8ª Colina ao pé da oliveira cuja terra 
alberga as cinzas de José Saramago.

Porquê a insistência em que lhe 
chamem presidenta?  
Por duas razões. Primeiro porque a 
palavra está no dicionário, e ninguém 

se deu ao trabalho de consultar um 
dicionário e procurá-la. A palavra 
exactamente acima de “presidente” é 
“presidenta”. Em todos os dicionários 
de português. Em todos! Desde o século 
XIX aos dias de hoje. Assim, sou mulher, 
sou presidenta; a palavra existe, e não 
posso tolerar esta subvalorização da 
mulher. Querem reduzir-nos, e às que 
têm poder, querem tirar-lho. E aceitam 
a uniformização porque para alguns o 
mais importante é ser presidente. Eu sou 
presidenta.  

Para que serve a Fundação José 
Saramago? 
Para manter viva a resistência, o espírito 
de rebeldia, a rebelião, a capacidade 
de levantarmos o dia, cada dia, com as 
nossas mãos. A capacidade de levantar 
do chão a vida, para provocar debate, 
reflexão e cultura.  

Como será organizado o espaço?
Na entrada estarão as descobertas 
arqueológicas e o arranque da visita à 
Lisboa histórica. No primeiro andar, 
uma sala de exposições, que terá sempre 
que ver com Saramago e com o seu 
tempo, porque as pessoas vêm para 
ver Saramago. No segundo andar, as 
instalações da Fundação; no terceiro 
andar, a biblioteca aberta ao estudo, 
com o espólio de Saramago, e, no último 
andar, a sala de actos. A Casa dos Bicos 
é e será um lugar de cultura no centro 
de Lisboa. Aberto, livre e esperemos que 
frutífero.

Que tipo de eventos se realizará na 
fundação?
A fundação tem o seu mandato: servir 
para o debate de ideias, para a difusão da 
literatura, para aprofundar os melhores 
conceitos. Na Casa dos Bicos celebrar-
se-ão eventos, não necessariamente 
organizados pela Fundação, como 
debates, apresentações de livros, 
conferências de imprensa, pequenos 
concertos, projecções de filmes não 
comerciais…

Qual é o papel da cultura num país em 
crise, como é o caso de Portugal? 
A crise acontece porque os cidadãos se 
deixaram massacrar. Os cidadãos não 

resistiram, e os cidadãos são donos da 
sua cultura. Cidadãos donos da sua 
cultura, conscientes do seu valor, nunca 
se deixariam assustar pela troika nem por 
nada disto. Mas toda a gente assiste. O 
problema é que muita gente assiste. Muitos 
jovens que não têm futuro estão a desistir. 
Porque, entre outras coisas, não vão votar 
[cantarola a palavra votar].  
Mas haverá outros culpados, para além 
dos cidadãos. 
Eu não digo culpados, eu digo 
responsáveis.  

Responsáveis por não fazerem nada? 
Evidentemente.  

pilar recusa a ideia de que o espírito empreendedor seja próprio da direita. recusa também voltar a apaixonar-se: 
“tenho o meu coração ocupado”. recusa que lhe chamem presidente da fundação josé saramago. aceita dar uma 
entrevista ao 8ª colina, a caminho da fundação josé saramago.

SE DEIXARAM MASSACRAR”
PORQUE OS CIDADÃOS

“A CRISE ACONTECE

cidadãos donos da sua cultura, conscientes do 
seu valor, nunca se deixariam assustar pela 

troika nem por nada disto. 

Pilar e Pedro Abrunhosa conversaram sobre feminismo
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A fundação não recebeu “um tostão” do 
Estado?
Não recebemos dinheiro do Estado e não 
recebemos por vontade própria dinheiro 
público. Vivemos com os direitos de 
autor e com os patrocínios que cada 
actividade consegue trazer. É isso que 
estamos a fazer desde 2007 e é o que 
faremos no futuro: não nascemos para 
receber, mas sim para partilhar o que 
temos.

Como foi a experiência de três anos de 
filmagens para o documentário José e 
Pilar? 
Foi boa. Acabámos sendo amigos. 
Costumo conviver com o Miguel 
Gonçalves Mendes.  

Tem sido difícil a luta para dar um 
Óscar ao Nobel? 
Bom, Portugal é um país que não tem 
indústria. Também não tem muitas 
pessoas disponíveis que digam “vamos 
fazer isto: eu mando, reenvio, trato dos 
e-mails, faço as páginas na Internet, 
trato do twitter, trato das redes sociais”. 
Continuamos à espera de que alguém 
venha fazer o nosso trabalho.  À espera 
de que toda a gente faça o trabalho por 
nós? Não; toda a gente, não: o papá, a 
mamã e o Estado. O papá e a mamã, que 
têm de nos pagar os estudos; e o Estado, 
que tem de me pagar não sei quê.  

A Pilar é uma mulher de esquerda, mas 
tem um sentido de empreendedorismo 
que é muitas vezes associado à direita. 

Perdão? A direita tem espírito de 
empreendedorismo? Que ande eu 
quente e que os demais tratem de si? 
Acumular e fundir continentes é espírito 
empreendedor? Perdão, não. Não, não, 
não.  

Não digo que a direita seja 
empreendedora, mas antes que 
geralmente a associam a esse espírito, 
que lhe é atribuído o espírito 
empreendedor. 
Os empreendedores, os solidários, 
os cívicos, não são supostamente.... 
a troika, as agências de rating são 
empreendedoras? Elas estão a 
fundir economias. E não foi a direita 
empreendedora que disse “Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade”. E não fizeram 
o 25 de Abril. Se calhar não gostam do 25 
de Abril…  

José Saramago disse que as entrevistas 
eram todas um «caldo requentado», por 
as perguntas serem sempre as mesmas. 
Agora como porta-voz de Saramago 
sente o mesmo? 
Eu sou jornalista e sei como as coisas são 
feitas. Pesquisem entrevistas ao Gabriel 
García Márquez e vão ver que as perguntas 
também são sempre as mesmas. Às vezes 
há a sorte de um jornalista se encontrar 
comigo num sítio imprevisto e irmos até 
às porta da Fundação José Saramago. Mas 
normalmente isso não acontece. Sentamo-
nos num café, num sofá, fazem-me sete 
perguntas e é sempre o mesmo. E eu sou 

jornalista e sei que é assim. Mas eu sou 
jornalista mas não sou assalariada. Não 
sou de nenhuma empresa. Eu ofereceria 
o meu trabalho e a minha assinatura 
e por isso teriam de pagar muito. Mas 
eu não devo nada às empresas; são as 
empresas que me devem a mim por eu ter 
trabalhado para elas.

E por isso tinha uma opinião tão 
própria?
Os meus colegas jornalistas também têm 
opinião própria.
Mas há muitos jornalistas que tentam 
esconder a opinião deles.
Os meus amigos não. Tentar agradar 
a todos e não ser honesto é algo que 
imediatamente se vê e, ainda que durante 
algum tempo pareça verdadeiro, isso cai 
logo. Porque aquilo de que as pessoas 
mais gostam, no fim, é de sinceridade. 

Que livro está a ler neste momento?
Con el Agua al Cuello, de Petros 
Márkaris: recomendo-o bastante. É 
um policial que explica onde estão os 
países do Sul, onde nos foram meter. 
E a solidariedade imprescindível de 
que necessitamos. Um romance cheio 
de humor e com mais informação do 
que seria de esperar de um policial. 
[Con el Agua al Cuello não tem edição 
portuguesa]

Se lhe pedissem uma visita guiada a 
Lisboa, que locais mostraria?
O percurso de Ricardo Reis/Fernando 

Pessoa descrito por Saramago em O Ano 
da Morte de Ricardo Reis. É o que eu faço, 
pelo menos uma vez por semana, sempre 
que chegam amigos, de qualquer lugar do 
mundo, com esse livro nas minhas mãos. 
Afinal, foi o que me fez vir em 1986...

Como é um dia normal da Pilar?
Como o de todas as pessoas que antes de 
fazer o seu trabalho pensam nos outros. 
Como o de qualquer pessoa que não quer 
reduzir o seu cérebro de tanto pensar em 
si mesmo, e como o de alguém que não se 
vê como o centro de todas as coisas.

Aos 63 anos, quando já não esperava 
nada, Saramago encontrou o que faltava 
para ter tudo - a Pilar. Tem medo de se 
apaixonar por outro homem?
Nem medo nem interesse: eu tenho o 
meu coração e os meus sentimentos 
ocupados.

TEXTO: João Dias e Patrícia Cadete
FOTOGRAFIAS: Marta Amaro Lemos

SE DEIXARAM MASSACRAR”

não recebemos dinheiro do estado e não rece-
bemos por vontade própria dinheiro público. 
vivemos com os direitos de autor e com os pa-

trocínios que cada actividade consegue trazer. 
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[ Nuno Lobito ]

é o primeiro português a visitar todos os países do mundo, assegura. diz que não tem de ser humilde. gosta de 
portugal, da amazónia, da índia, da indonésia e do mali. não gosta de israel.

“O 18º HOMEM MAIS 
VIAJADO DO MUNDO”

Nuno Alexandre Tavares Barcelos 
Guerreiro Lobito. O nome é longo, e 

faz sentido que assim seja: seria estranho 
um homem com tantas vivências 
ter um nome curto. No dia 11/11/11, 
aos 47 anos, deu por completo o seu 
sonho de criança: visitou os 193 países 
reconhecidos pela ONU, mais 11 auto-
proclamados independentes. Lobito – 
para os amigos – é, assegura, o primeiro 
português a atingir este feito. Mesmo que 
o economista João Paulo Peixoto tenha 
picado o ponto no Verão de 2011. Há 
quem lhe aponte a falta de humildade. 
Nuno Lobito não quer saber.

Quais foram as viagens e os países que 
mais o marcaram?
As viagens que mais me marcaram foram 
aquelas com maior dose de adrenalina. 
Lembro-me de uma, de Lisboa à Nigéria, 
de jipe, durante perto de 40 dias sozinho. 
Foi uma viagem fortíssima. Os meus 
cinco anos na Amazónia também foram 
extremamente agressivos, dois deles em 
piroga. Mas todos os países são bons, 
porque os países são feitos por pessoas, 
portanto não queria estar aqui a escolher 
os meus países preferidos. 

E qual foi o país de que gostou menos?
Não gosto de Israel. É uma casa grande 
com poucas janelas. As pessoas são 
extremamente arrogantes e têm pouco a 
ver comigo. Não me identifico nada com 
aquela gente.

Qual é para si a diferença entre um 
turista e um viajante?
Há uma grande diferença. O turista 
é aquela pessoa que vai para um 
resort e o que faz é sugar energia. Vai 
para o resort, está ali dez dias com a 
pulseirinha no braço, e depois sai dali 
e diz que conheceu o país. É óbvio que 
não conheceu país nenhum. O viajante, 
em vez de sugar energia, partilha-a. Fica 
em hostels, divide o quarto com várias 
pessoas, etc. Aquilo que me deixa mais 
triste é que por vezes me comparem ou 
me confundam com um turista, porque 
eu de turista tenho muito pouco.
Como é que financia as suas viagens? 

Tem patrocinadores?
Os meus patrocínios durante estes anos 
foram a Leica, a Colorfoto, a Air France, 
a KLM, a Berg… São patrocínios que 
me dão viagens, outros dinheiro, outros 
câmaras fotográficas. Não foi fácil 
conseguir estes patrocínios, mas quando 
se tem 29 anos de fotografia, e 15 deles a 
sério, é natural que as revistas, e não só – 
os patrocinadores –, estejam interessados 
em querer o teu trabalho. 

É mais fácil viajar hoje em dia, com o 
boom das low cost e dos hostels?
Sim, hoje em dia é mais fácil. Hoje em 
dia há low costs para tudo o que é lado, 
e hostels também. Lembro-me de que 
na primeira viagem que fiz para a Índia 
paguei 140 contos [700 euros]. 140 contos 
há 25 ou 26 anos era uma fortuna. Hoje 
em dia é diferente; há hostels, e viajar 
torna-se mais fácil.

De que é que se costuma esquecer 
sempre que faz a mala?
Raramente me esqueço de alguma coisa 
porque faço a mala com calma durante 
vários dias e espaçosamente. Mas às 
vezes esqueço-me dos adaptadores 
de fichas para a electricidade. Por 
exemplo, os Estados Unidos têm uma 
ficha diferente, a Austrália tem outra, a 
Inglaterra tem outra também. Mas isso 
facilmente se resolve no terreno por meia 
dúzia de euros.

Porque é que assina sempre N1? Não 
acha que passa uma imagem de alguém 
pretensioso?
N1 significa que sou o primeiro 
português a viajar por todos os países do 
mundo. Posso prová-lo, ao contrário de 
outros, que não podem. N é Nuno, e 1 é 
primeiro. Eu sou pouco humilde. Quem 
é o 18º mais viajado do planeta em 7 mil 
milhões de pessoas não pode ser assim 
tão humildezinho. Não sou uma pessoa 
que sabe tudo, não. Sou uma pessoa que 
trabalhou diariamente para conseguir 
diariamente aquilo que conseguiu, mas 

também tenho a noção de que somos 7 
mil milhões de pessoas e eu sou o 18º 
que mais viajou por todos os países do 
mundo.

E porque é que há tanta gente a fazer-
lhe frente? Chegam a dizer que o Nuno 
é uma farsa.
Isso é um grande sinal de inveja por eu 
ter conseguido tudo o que consegui: 
cinco livros editados, mais de 150 
programas de televisão – não sei se ouviu 
bem: são 150 programas de televisão 
–, oitenta de rádio e mais de 700 
publicações. Não sou nenhum menino 
de escola. Tenho 47 anos e às vezes não 
tenho paciência para levar com meninos. 
Falta-me aprender talvez a ser mais 
humilde, mas sinto-me bem como sou. 
São 29 anos de mundo. Já passei por 
situações extremamente complicadas, 
como ter estado preso ou detido na 
Somália e no Congo, ou ter estado no 
Iraque sozinho. E isso faz muita confusão 
às pessoas, porque não saem daqui nem 
para a Avenida da Liberdade. 

O Nuno responde muitas vezes a 
provocações, algumas de forma algo 
agressiva. Não é estranho um budista 
reagir assim?
Eu sou budista mas não sou parvo. O 
meu budismo e a minha budicidade 
fazem-me encaixar, mas quem me 
humilha e quem envia mensagens para 
os meus patrocinadores a tentar criar-me 
problemas, quem usa o meu nome para 
se aproveitar de mim… isso parece-me 
abusivo. Não me posso calar. Eu sei quem 
sou, para onde vou e o que não quero.

TEXTO: João Dias
FOTO CEDIDA POR: Nuno Lobito

Nuno Lobito, o auto-proclamado português mais viajado de sempre, tem mais de 150 
programas de televisão e 80 de rádio

n1 significa que sou o primeiro português a 
viajar por todos os países do mundo. posso 
prová-lo, ao contrário de outros, que não 

podem. n é nuno, e 1 é primeiro. 

aquilo com que eu fico mais triste é que por 
vezes me comparem ou me confundam com um 

turista, porque eu de turista tenho muito 
pouco.
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[ Uma igreja no Centro Comercial Colombo ]

FAZER UMAS COMPRINHAS  

paredes meias com o piso -1 do parque de estacionamento do centro comercial colombo, em lisboa, está a igreja da 
nossa senhora das descobertas. não tem uma construção digna de qualquer movimento artístico, nem um órgão de 
igreja, e não salta à vista. mais parece um apartamento. mas, dizem, quem lá vai é que conta.

Faltam dez minutos para a missa de 
domingo das 18h30 começar e a dona 

Maria do Carmo Sousa já está sentada na 
sua cadeira preferida: lá à frente, do lado 
direito de quem está voltado para o altar. 
É o local ideal para se poder levantar 
durante a missa com a caixa das colectas, 
que faz passar pelos cerca de 150 fiéis.
 
Maria do Carmo tem 86 anos, 14 dos 
quais passados na Igreja da Nossa 
Senhora das Descobertas como 
voluntária. Está encarregada da limpeza 
da igreja, juntamente com outras 
voluntárias. É amiga de todas, mas 
mesmo assim evita alguns assuntos. 
“Gosto muito do Benfica, mas aqui não 
se fala de futebol”, diz de olho na dona 
Rosa Maria, que está a lavar a porta de 
vidro do lado de fora. “Cuidado, que ela 
é do Sporting! Chiu, olhe que ela vem 
aí”, sussurra com cara de criança que foi 
apanhada a fazer asneira.

“Ela é muita chata!”, brinca João Nuno, 
o responsável pela igreja. “Ah, daqui a 
pouco leva com o sapato!”, devolve-lhe 
Maria do Carmo.

João Nuno frequenta a Igreja da Nossa 
Senhora das Descobertas desde que 
ela abriu, e há 4 anos tornou-se o 
responsável por ela. É o seu emprego, e 
quem está em posição de o dizer assegura 
que “este senhor veio para cá e as coisas 
modificaram-se completamente na 
igreja”. 

“Sou um bocado persistente e não 
descansei enquanto não melhorei uma 
série de coisas”, responde com uma 
visível ponta de orgulho. Mobilou a 
entrada da igreja, trocou as flores de 
plástico por outras verdadeiras e trouxe 
a aparelhagem de casa, para se poder 
ouvir música sacra dentro da igreja. Essa 
música contrasta com a que vem lá de 
fora, do Centro Comercial Colombo,  que 
sai do altifalante mesmo ao pé da porta 
da igreja. “Às vezes é música que não 
lembra a ninguém”, assegura João Nuno.

A porta abre-se e agora é Rúben Cunha 
que entra, juntamente com alguns 
segundos de uma música qualquer de 
R&B, dissipados assim que a porta se 
fecha. “Este rapaz costuma vir cá todos 

os dias”, informa João Nuno.
“Venho aqui todos os dias, cinco 
minutinhos”, conta Rúben, com um pólo 
preto que remonta à loja do piso 3 do 
centro comercial onde trabalha: a The 
Athlete’s Foot.

Rúben Cunha tem 21 anos, fala com um 
jeito brincalhão, mas quando o assunto 
é religião o tom muda. “Sempre vi Deus 
como um companheiro”. Já não tem pai 
e está de relações cortadas com a mãe, e é 
nesta sala do piso -1 do centro comercial 
onde trabalha que Rúben vem “pedir 
forças para o dia-a-dia”. “Há coisas que o 
dinheiro não compra”, remata.

Rúben é dos poucos funcionários do 
centro comercial que conhecem e 
frequentam a igreja. No entanto, os seus 
colegas sabem da sua devoção. “Eu digo 
na loja todos os dias que venho cá. O meu 
patrão sabe, e como também é crente 
às vezes também passa cá”. Não sente 
nenhuma discriminação nem qualquer 
tipo de julgamento por ser um jovem de 
21 anos tão devoto. Já nos seus tempos 
de adolescente, quando vivia na Damaia, 
não havia olhares indiscretos. “Os meus 
amigos, os colegas, as miúdas nunca me 
julgavam por ir à igreja”.

Hoje em dia as miúdas deram lugar a 
uma só miúda. Namora com uma jovem 
de ascendência cabo-verdiana e daqui a 
dois ou três anos querem emigrar para 
junto de familiares dela, em França. Ou 
para a Suíça. “Mas, pronto, nunca se 
sabe. O futuro a Deus pertence, como 
dizem os jogadores de futebol”, graceja.

Lá em cima a religião é outra

“Aquilo a que nós estamos habituados é 
a que à volta das igrejas haja comércio. 
Aqui, é ao contrário”, explica o prior 
José Traquina, pároco de Benfica, onde 
se integra a Igreja da Nossa Senhora das 
Descobertas.

O pároco não vê qualquer problema 
em que esta igreja esteja inserida num 
ambiente comercial. “As pessoas que 

fazem compras também podem ter fé”, 
justifica. Adverte, ainda assim, para o 
problema do consumismo: “Se a pessoa 
é viciada em compras pode-se gerar um 
problema familiar grave”. Recorda o 
caso de um pequeno empresário e seu 
paroquiano que, em jeito de desabafo, lhe 
disse que “a mulher dele só estava bem de 
cartão de crédito na mão”.

Para a dona Maria do Carmo a questão 
é simples, tal como os seus jeitos: “quem 
tem dinheiro que o gaste! Eu aqui só vou 
ao Continente! Comidinha, oh!”.

Um dos desafios para a Igreja da Nossa 
Senhora das Descobertas, e para aqueles 
que nela deixam o seu trabalho, é tentar 
divulgar o espaço. Mas não é fácil. São 
poucas as pessoas que sabem que a igreja 
existe e alguns vão lá dar só por acidente. 
Outros estranham, como conta Maria do 
Carmo: “Há pessoas que vêm aí e dizem 
‘mas o que é isto aqui dentro?’, e depois 
têm medo de entrar e vão-se embora!”.

O prior José Traquina está grato à 
administração do Centro Comercial 
Colombo, que há 14 anos cedeu este 
espaço, embora com algumas condições. 
“É proibido distribuir papéis à porta 
do centro comercial”, o que poderia ser 
uma estratégia para promover a igreja. 
“Também não podemos gerir a sinalética; 
isso compete à administração”, diz em 
alusão às duas placas, em todo o centro 
comercial, que indicam o caminho para 
a igreja. 

Até lá, a estratégia para atrair mais fiéis 
é tentar tornar a igreja acolhedora, como 
um ambiente familiar que abre os braços 
a pessoas novas. À saída, os fiéis recebem 
um “obrigado e voltem sempre” de João 
Nuno. A dona Maria do Carmo e o 
Rúben, pelo menos, assim farão. Ela com 
a sua roupa de igreja e ele com os ténis 
que compra na sua loja, com desconto de 
funcionário.

TEXTO: João Dias
FOTOGRAFIA: João Varela

A Igreja da Nossa Senhora das Descobertas comemorou 14 anos de existência no dia 7 de 
Novembro. 

E REZAR UM PAI NOSSO
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CULTURA
[ História de uma sala de cinema ]

alguns nunca ouviram falar dela. outros referem-se-lhe como “aquela sala da 5 de outubro”, comentando coisas 
do género: “não sei como é que ainda está aberta”. a verdade é que o nimas – sala de cinema e local de actividades 
culturais – ainda sobrevive

VAMOS AO NIMAS

Não foi por acaso que, em 1975, o 
realizador Lauro António fez uma 

curta-metragem de 18 minutos chamada 
Vamos ao Nimas, retratando a realidade 
da época: a decadência das pequenas 
salas de cinema de bairro, das quais o 
Nimas fazia parte. 
O termo “nimas”, antes de abrir a sala 
de cinema, era utilizado como sinónimo 
da palavra “cinema”. “Vamos ao Nimas” 
(título da curta de Lauro António) era 
uma expressão frequentemente proferida 
quando alguém se queria referir a ir 
ao cinema. Ainda assim, associava-se 
o termo às salas de cinema decadentes 
das periferias, que tinham impregnada 
a ideia de que só transmitiam filmes 
outrora exibidos nas demais salas. 
Quando o cinema Nimas foi inaugurado, 
a expressão caiu em desuso, por razões 
óbvias.
8 de Outubro de 1975. Depois da 
revolução de Abril é inaugurado o 
Cinema Nimas, a cargo da sociedade 
Cine-Estúdio GL. Mais uma a juntar às 
salas de cinema de bairro que existiam 
por todo o país, competindo com a 
emergência dos multiplex, que se deu 
quase em simultâneo. Exibia aquilo a que 
hoje podemos chamar filmes do “cinema 
do mundo”, muitos deles em exclusivo 
nesta sala.
O filme Que Viva a Revolução (1974), 
dos irmãos Taviani Soto, abriu a exibição 
de filmes na sala com o mote descritivo: 
“As traições de um falso revolucionário 
e as eternas traições da Igreja católica” 
– pouco rico e elementar no que toca a 
cativar público. 
O certo é que, segundo Jorge Santos, 
lisboeta de 48 anos e espectador assíduo 
do Nimas nos seus tempos áureos, a 
sala esgotava bastantes vezes e os filmes 
ficavam em exibição durante muitas 
semanas devido à forte procura e adesão 
do público. 
Sentado no Largo de Camões, a 
melancolia de Jorge é evidente enquanto 
lembra alguns dos momentos por que 
passou no Nimas e evoca as memórias 
que tem da sala. Jorge tornou-se, a dado 
momento, um cinéfilo lisboeta, muito 
graças a esta peculiar sala de cinema. 
Intelectual (embora não goste que o 
considerem como tal) apaixonado 
especialmente por musicais, contou que 
viu lá muitos filmes que marcaram a 
sua adolescência. Em 1977, tinha então 

13 anos, assistiu pela primeira vez a um 
filme no Nimas. Um Americano em Paris 
(1951), de Vincente Minnelli. Conta 
que só voltou lá em 1979, para assistir a 
Piquenique em Hanging Rock (1975), de 
Peter Weir: “Um filme cheio de atmosfera 
e quase místico, mas do qual eu não 
percebi nada na altura”. 
A reposição de filmes de culto e de 
qualidade do panorama cinematográfico 
mundial fez parte das características do 
Nimas. Foi o que aconteceu com filmes 
como O Sétimo Selo (1957), de Ingmar 
Bergman, ou Lisztomania (1975), do 
inglês Ken Russel, referidos por Jorge. 
Com o passar dos anos e com a 
proliferação dos grandes multiplex 
(veja-se o exemplo do cinema Quarteto, 
que abriu portas algumas semanas 
depois da inauguração do Nimas) pela 
cidade de Lisboa, as pequenas salas 
de cinema de bairro foram perdendo 
o seu público aos poucos. Também o 
aparecimento de multiplex integrados 
nas grandes superfícies comerciais 
contribuiu para que o Nimas alterasse a 
sua fórmula, numa tentativa de contornar 
esta realidade. Rendeu-se ao cinema 
comercial americano, com títulos que 
também se podiam ver nos multiplex. O 
público começou a afastar-se da sala, pois 
as restantes ofereciam o mesmo, mas com 
“novidades” e um ambiente moderno e 
renovado. Uma fórmula infeliz.
A partir da década de 90, a sala foi 
comercialmente explorada pelo grupo 

Medeia Filmes, pelo qual Paulo Branco 
é actualmente responsável. Nessa altura 
foi, durante uma temporada de sucesso, 
um local de excelência para o cinema 
francês.
A situação económica do local não era, 
de todo, sustentável; daí que tenha quase 
chegado a fechar em meados de 2009, 
numa altura em que só passava filmes 
provenientes de festivais de cinema. 
Quando José Maria, filho de Paulo 
Branco, soube do possível encerramento 
do Nimas, logo teve a ideia de ocupar o 
espaço não exclusivamente como sala de 
cinema. 
“A ideia é dar liberdade aos artistas para 
se exprimirem como querem”, dizia 
José Maria em 2009, quando inaugurou 
o renovado Espaço Nimas, local de 
espectáculos culturais, como a dança, o 
teatro ou a música. 
José Maria esteve à frente do Nimas 
durante dois anos, apresentado 
espectáculos esporádicos, excepcionais 
e por datas. Longe de atingir a 
popularidade de outrora, o Nimas ficou 
assim limitado a aberturas ocasionais, 
sem uma programação definida e 
regular. 
Com melhores oportunidades de 
trabalho em perspectiva, José Maria 
emigrou para Londres e assim foi-lhe 
impossível continuar o seu ambicioso 
projecto. O Espaço Nimas estava então 
guardado para um novo destino.
Stefano Savio, italiano de 31 anos, trouxe 

para Portugal a Associação Il Sorpasso, 
um grupo cultural cinematográfico de 
referência em Itália. Colega de Paulo 
Branco na distribuição e importação 
de filmes na Europa, Stefano vive em 
Portugal há 5 anos, sendo responsável 
pela organização do Lisbon & Estoril 
Film Fest e, desde 2008, também da Festa 
do Cinema Italiano. 
No final do ano passado, Stefano chegou 
a acordo com Paulo Branco no sentido 
de criar uma programação anual para 
o Espaço Nimas e assim revitalizar este 
lugar icónico na vida cultural de Lisboa.
Numa conversa num dos sofás do hall 
de entrada do Nimas, Stefano defende 
que “era necessário mais autonomia para 
valorizar o espaço” de forma a conseguir 
chamar os lisboetas à sala de cinema com 
frequência, e não apenas na altura dos 
festivais de cinema. Fala em “criar um 
espaço de cuidado com o público”, para 
assim reavivar o projecto e recuperar 
o seu intuito inicial. “Não ir só ver um 
filme, mas ir ao Nimas e tornar cada 
evento único, distinto dos restantes”.  
Nomeadamente, distinto da experiência 
de ver um filme em casa ou num cinema 
de centro comercial.
A ideia de Stefano foi aliar a projecção 
de filmes de festivais de cinema, como 
o Indie Lx, o Doclx ou o MOTELx, 
a uma programação regular e única, 
associada às temáticas desses festivais. 
O Espaço Nimas promove igualmente 
ciclos de homenagem aos clássicos 
cinematográficos, como o recente 
“Vamos ao Nimas”, iniciado em Fevereiro 
deste ano. 
Com a associação a vários festivais e 
organizações do panorama cultural 
português – Apordoc, MOTELx, Queer 
Lisboa e Anime Jam –, o Nimas dedica 
agora, todos os meses, uma sessão de 
cinema a cada um destes parceiros.
Nos dias que correm, Jorge Santos não 
é indiferente a este local, que marcou o 
seu crescimento. “Hoje, quando passo 
à porta, sinto uma onda de nostalgia a 
invadir-me”, confessa emocionado. “É 
verdade que o cinema continua a ter um 
lugar cativo na actual programação, mas 
não é a mesma coisa”.

TEXTO: João Martins
FOTOGRAFIA: DR 
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OPINIÃO

É obrigação dos jornalistas tentar 
descobrir quem são eles. Os que 

se manifestam contra o sistema, se 
declaram indignados, ocupam Wall 
Street e afirmam representar 99 por 
cento dos habitantes do planeta. Ou os 
que iniciam revoluções na Tunísia e no 
Egipto, que alastram aos outros países 
árabes. Tentar saber quem são e onde 
estão, o que fazem, o que tencionam fazer 
e o que são capazes de fazer. Quantos 
são, de onde vêm, quem os apoia, de que 
meios dispõem. Se há algo em comum 
a todos eles. Mas sobretudo saber o que 
pensam.
Qual a filiação ideológica dos 
movimentos dos indignados, do 15 
de Outubro ou do 12 de Março? Ou 
da Praça Tahrir? A sua genealogia? 
São anarquistas? Libertários? Uma 
reincarnação tardia e imprevisível do 
marxismo-leninismo? Simplesmente 
mal-educados? Apenas pragmáticos? Ou 
portadores de uma utopia nova?
Os jornalistas têm a obrigação de tentar 
perceber isto, e muitas vezes não o fazem. 
Limitam-se a noticiar as manifestações 
ou ocupações, tratando os protagonistas 
como criminosos, jovens irresponsáveis 
e desesperados, ou então como uma 
espécie de anjos anunciadores de uma 
verdade incontestável e pura, embora 
irrealista.

A força do capitalismo é a sua capacidade 
de tudo absorver. Principalmente as 
forças hostis. Todos os movimentos 
contestatários foram engolidos, tal como 
o foram as ideias originais, os indivíduos 
diferentes, os grupos marginais, a arte 
rebelde. O mundo comunista rendeu-
se voluntária e incondicionalmente, 
os slogans do Maio de 68 entraram 
na linguagem da publicidade. Será o 
movimento dos indignados mais forte do 
que os que o antecederam?
É verdade que quando se pergunta 
aos rebeldes o que pensam, qual o seu 
projecto de sociedade, quer seja na Praça 
Tahrir do Cairo, quer na Wall Street de 
Nova Iorque, a maior parte não sabe 
responder. Parecem ter apenas uma 
noção do que não querem.
Por isso os jornalistas também não 
devem pretender catalogar à força 
aquilo que é indefinido. Muitos dos 
“indignados” que contestam o sistema 
parecem ter a intuição de que não se 
devem precipitar. De que quanto mais 
depressa se revelarem ideologicamente, 
mais rapidamente o sistema os engole e 
neutraliza. 
Por isso não têm pressa. Vão-se 
definindo enquanto caminham. Talvez 
saibam que a sua sobrevivência depende 
de quanto tempo continuarem sem 
saberem quem são.

QUEM 
SÃO 

ELES?

Uma Coluna na Colina
O ABUTRE 
PREOCUPADO 
COM A CRIANÇA 
AFRICANA

Correu mundo, provocando fortes 
reacções contrárias – e algumas 

tímidas a favor –, a declaração de 
Christine Lagarde, directora-geral do 
Fundo Monetário Internacional (FMI):
“Penso mais nas crianças de uma escola 
numa pequena aldeia no Níger, que 
têm apenas duas horas de aulas por dia, 
partilhando três uma carteira e que 
gostariam muito de receber educação. 
Trago-as sempre no pensamento. É que 
penso que elas precisam de ainda mais 
ajuda do que as pessoas em Atenas.”
A declaração é enternecedora e não há 
razão para que os gregos ou europeus se 
indignem com ela. Apesar de Christine 
Lagarde ser francesa, não se lhe pode, 
nem se deve, exigir alguma solidariedade 
especial para com a Grécia ou a Europa: 
ela dirige um fundo internacional, não 
europeu, e compete-lhe tratar todo o 
mundo por igual.
No entanto, uma declaração tão fora do 
quadro das discussões mais candentes 
sobre a crise da economia mundial – 
com a Europa no epicentro e a Grécia 
no olho do furacão – tem alguma coisa 
de surpreendente. “Quando a esmola é 
muita, até o pobre desconfia…”
Muito recentemente, foi descoberto 
petróleo e urânio no Níger e prevê-se 
que o Produto Interno Bruto do país 
passe dos 3,8 por cento de crescimento 
em 2011 para 14,1 por cento em 2012. O 
que significa que o Níger se torna um 
país apetitoso para o FMI “ir ajudar”. A 
caminho de ser rico – pudera!
No entanto, não acreditem que essa 
riqueza vá chegar às crianças – nem 
isso está ou alguma vez esteve nas 
preocupações do FMI ou de quem 
o represente. O petróleo e o urânio 
não vão trazer a felicidade ao povo do 
Níger – é o que nos diz a história. Como 
muito bem explica Mia Couto, “a maior 
desgraça de uma nação pobre é que, em 
vez de produzir riqueza, produz ricos”: 
preparem-se os joalheiros e costureiros 
da moda, aqueçam os motores os 
fabricantes de Porsches, Maybachs e 
Bentleys – Niamey espera-vos.
E plof! Balde de água! A preocupação de 
Christine Lagarde em relação às crianças 
do Níger trouxe-me à memória a famosa 
foto de Kevin Carter, no Sudão, que foi 
Prémio Pulitzer em 1994: um abutre 

“preocupado” com a demora de uma 
criança subnutrida em desfalecer, para 
iniciar o seu banquete. 
Agora sou eu quem fica preocupado com 
o súbito interesse do FMI pelo Níger!
E, sobre “as pessoas em Atenas”, afirmou 
também Christine Lagarde: 
“Também penso naquelas pessoas que 
estão sempre a tentar fugir aos impostos, 
em todas essas pessoas na Grécia que 
estão a tentar fugir aos impostos, da 
mesma forma que penso nos que estão a 
ser privados de serviços públicos. Acho 
que deviam ajudar-se uns aos outros. 
Como? Pagando impostos.”
As pessoas não devem fugir aos impostos 
– sentencia Christine Lagarde. Perdão. 
Não estou a ser exacto. O que ela disse 
foi que as pessoas não devem “tentar 
fugir” aos impostos. E, com isso, isenta-se 
da crítica que já lhe fizeram, de pregar 
a moral do bom contribuinte e receber 
mais de 400 mil euros por ano – livres de 
impostos! Escapa-se – mas não pode ser 
acusada de “tentar fugir”.
Tem isenção. Faz sentido. Assim como 
ela é francesa e europeia, mas tem de 
se preocupar com o mundo por igual, 
também não se saberia onde é que um 
funcionário internacional deveria pagar 
os seus impostos. Por isso, não paga, está 
resolvido. (É um pouco como aquela 
adivinha anedótica: “Onde se enterram 
os sobreviventes de um avião que caiu na 
linha de fronteira de dois países?”)
Eu tenho uma solução para isso e que 
por certo iria trazer refrigério de alma 
ao tormento de Christine Lagarde 
em relação às crianças do Níger: cada 
funcionário internacional deveria ser 
livre de escolher qual o país em que 
quisesse fazer o donativo equivalente a, 
digamos, 50 por cento do seu vencimento.
E posso garantir que, com metade dos 
mais de 35 mil euros mensais que recebe, 
Christine Lagarde pagaria os ordenados 
de uma dezena de professores no Níger e 
sustentaria uma cantina e os transportes 
escolares de algumas aldeias.
E ainda lhe sobraria verba para comprar 
lenços da mais fina seda para secar as 
suas incontidas lágrimas de ternura.

TEXTO: Oscar Mascarenhas
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