
Protocolo das Entrevistas ao T.D.K 

 

Entrevista ao T. 

 

Quando o João vos foi abordar à rua tu não estavas lá… 
Não, mas o meu irmão estava lá, e nesse começo eram bués… 

 

Para aí uns trinta, não é? 

Sim…mas foram desistindo, até que chegou a uma fase em que fizeram uma pausa 

no TDK. Depois do Centa comecei a ir às reuniões, depois as reuniões não correram muito 

bem, fizemos um concerto no pavilhão da Charneca que não correu muito bem e a partir daí 

as coisas a partir daí começaram tipo a descambar. Começaram a faltar às reuniões e assim 

e depois decidiram fazer uma pausa. E agora o Chalita veio com a ideia de começarmos 

outra vez a reunirmo-nos e a fazermos outras coisas. 

 

Porque é que achas que as coisas acabaram por cair? 

Porque organizaram-se mal, organizámo-nos mal e depois a partir daí também 

começaram a meter a culpa uns nos outros. E depois alguns também faltavam as reuniões 

por causa de assuntos familiares, também, por causa dos filhos… e há outros que têm 

preguiça de ir, que é mesmo assim. E a partir daí só estavam uns dois, três e também não 

valia a pena. 

 

Porque é que decidiste juntar-te ao grupo? 

Porque acho que é bom aquilo que eles fazem, mover a nossa comunidade, tipo a 

fazer coisas que quase não há no bairro, por exemplo actividades, torneios de futebol, 

concertos, quaisquer coisas que aqui é raro haver e eles fazem, e eu gosto de ajudar a mover 

a comunidade, isso é bom. 

Quando falas em envolver a comunidade é toda a gente? 

Sim, toda a gente, desde os mais novos aos mais velhos 

.  

 



Como foi o exemplo da actividade que fizeram da limpeza das ruas acabou por envolver 

pessoas de todas as idades… 

Sim… foi para todas as idades e também foi bom porque ter o bairro sujo não 

compensa nada e é uma maneira dos miúdos aprenderem a fazer coisas de bem e não só de 

mal. Por exemplo limpar o bairro, acho que isso é de bem, porque as pessoas estão 

habituadas a ver pessoas a deitar lixo para o chão e não a apanharem lixo do chão, por isso 

é bom fazer essas coisas. Acho que é por ai que temos que começar. 

 

Quais é que achas que foram as actividades mais marcantes? 
Eu por acaso participei em poucas, mas acho que foi a do Centa foi bom em termos 

de música, essa da limpeza do bairro foi boa por causa da limpeza do bairro, e a do 

concerto foi marcante pelo lado negativo, o último concerto que organizámos foi marcante 

pelo lado negativo. O primeiro torneio de futebol que eles organizaram também foi 

marcante, mas ainda não tinham o nome TDK, mas foi bom, foi positivo, juntou muitas 

pessoas, muita gente. Até os mais velhos foram lá ver o futebol, foi uma maneira de 

estarem entretidos e de não estarem em casa. 

 

Quais é que achas que são os pontos positivos, os pontos fortes do TDK? 

Agora estão a querer pessoas novas, somos um grupo de jovens e isso é bom, termos 

uma mente aberta para várias coisas, não especificamente uma coisa. Aceitamos várias 

opiniões das pessoas e isso é bom e agora estamos a aceitar mais membros para o grupo e 

acho que isso é um lado positivo e termos vontade de fazer algumas coisas. Por exemplo 

como alguns têm vontade de fazer algumas coisas para a música outros têm vontade de 

fazer coisas para o bairro. 

 

E antes da pausa, quais é que achas que eram os pontos positivos do grupo? 

Éramos unidos, temos uma boa relação entre nós todos, o que também é bom.  

 

E os aspectos negativos do grupo, antes da pausa? 

Alguma falta de organização, falta de assiduidade perante as reuniões, faltavam a 

algumas reuniões. 



 

E em termos de responsabilidade, haviam pessoas responsáveis? 

Sim, há pessoas responsáveis… no geral… assim-assim. Na organização das 

actividades dependia do gosto das pessoas. Se fosse para jogar futebol estavam lá os jovens 

que gostam de futebol, se for para organizar coisas no bairro estão lá pessoas que gostam, 

de organizar coisas no bairro. Depende das tarefas e do gosto das pessoas. 

 

Como é que era o ambiente no grupo? 

Era bom, porque já nos conhecemos desde pequenos e isso é bom. Haviam aquelas 

discussões, mas eram discussões que levavam a algum lado, não era só discutir por discutir. 

Haviam essas discussões, mas eu acho que é bom haverem essas discussões perante o 

grupo. 

 

E a nível de trabalho, trabalhavam bem? 

Sim, sim. 

 

Tu ainda tens parte activa no grupo, não é? Tu e o Chalita decidiram pegar no grupo 

outra vez, certo? 

Sim, mais da parte do Chalita, mas eu também quero que o grupo ganhe força outra 

vez, porque acho que isso é bom, uma associação no próprio bairro que faça as pessoas 

sentir bem, possam ir dar ideias… por exemplo há várias pessoas lá no bairro que dizem 

quero implementar isto e isto e isto… e isso é bom, sabem com quem contar. 

 

Achas que as pessoas que deixaram o TDK vão voltar ou que é melhor não contar com 

elas e contar apenas com as pessoas novas? 
Não, há pessoas que querem, mas há pessoas que puseram isso de parte, e as 

pessoas que puseram de parte é melhor contar com as outras que querem trabalhar nisto. 

 

Achas que é importante ter pessoas novas? 
Sim, acho que é importante renovar o grupo. Porque lá dentro do nosso meio há 

muitas pessoas que querem trabalhar nisto. 



 

Qual foi a maior surpresa do grupo? 

O centa, a actividade do centa. 

 

E a desilusão? 
Foi depois do centa, o grupo ter dado aquela pausa, foi mau… 

 

E quais é que achas que foram as maiores dificuldades? 

Difícil era organizar as pessoas para cada uma fazer a sua tarefa, isso é que era o 

mais difícil. 

 

Mas as pessoas não cumpriam as suas tarefas? 
Porque haviam pessoas que gostavam mais de fazer outras coisas, depois há pessoas 

que têm filhos, que estudam… e esquecem-se das tarefas que têm a fazer e se calhar não 

estão muito interessados em fazer aquelas tarefas e põem um bocado à parte, depois na hora 

querem fazer tudo à pressa e assim não dá. 

 

Mudou alguma coisa no bairro depois do TDK? 

Acho que sim. 

 

O que é que achas que mudou? 

Não digo as pessoas, mas as pessoas á contam um bocado connosco, TDK, tipo se 

querem organizar alguma coisa dizem “ah porque é que vocês não fazem isto ou aquilo?”, 

acho que estão a interiorizar que têm uma associação no bairro com quem podem contar. 

 

Ou seja, contam convosco para fazerem actividades, actividades essas que os ocupem e 

que sejam úteis. 

Sim. 

 

E na tua vida, mudou alguma coisa? Na tua forma de estar, na tua forma de ver as 

coisas…  



Acho que mudou sim, sou um pouco mais responsável. Tenho um pouco mais de 

responsabilidade em ter de fazer as coisas para as aulas. Mais em termos de 

responsabilidade, porque de resto a minha vida é igual.  

 

Mas a tua forma de estar mudou, começaste a dar mais importância à assiduidade, a 

cumprir tarefas…antes não tinhas essa noção tão presente? 

Não, o que tinha de fazer fazia, não tinha nada marcado assim, era só a escola o 

mais importante, de resto… 

 

E quem é que tu achas que eram os lideres do grupo? 

O presidente…  

 

Havia alguma pessoa que puxasse mais por toda a gente? 

O João, apesar de ele não fazer parte do TDK puxava mais por nós, para nós 

fazermos aquilo e estava sempre em cima de nós. 

 

Entrevista ao Da Banda 

 

Eu sei que o TDK começou porque o João passou na rua e estava um grupo de jovens e 

começaram a falar. Tu estavas nesse grupo? 

Não, eu entrei depois. Não sei dizer ao certo, mas foi antes de fazermos a primeira 

actividade. 

 

Portanto não estás desde o inicio das reuniões mas estás desde o inicio do planeamento 

das actividades. Quando entraste, quantos elementos é que o grupo tinha, mais ou 

menos? 

Tinha cerca de trinta. 

 

Porque é que entraste no TDK? 
Eu jogava à bola e depois deixei de ter treinos e começaram a dizer "Ah ‘bora lá" e 

não sei quê e eu fui lá. 



 

Foste lá ver o que é que era mas depois porque é que decidiste ficar? 

Então continuei. Porque eram as nossas ideias base e aquilo que queríamos fazer lá 

no bairro. Queríamos ter um espaço, fazer actividades para nós próprios...para a 

comunidade. E fui ficando .... 

 

Portanto queriam fazer actividades não só para vocês, mas também para toda a 

comunidade. 

Sim, nós somos a comunidade, nós fazemos parte da comunidade. 

 

Sim, é verdade, vocês fazem parte da comunidade, mas podiam pensar em fazer só para 

vocês e não tanto para as pessoas fora do grupo. 
Mas não... os outros também fazem para nós. 

 

Quais é que tu achas que foram as actividades mais marcantes? 
O primeiro torneio, o concerto da ZDB, a apresentação do TDK aos parceiros... 

acho que foram as mais importantes.  

 

E porque é que achas que foram as mais importantes? 
Porque o torneio foi a primeira actividade. O concerto da ZDB foi a primeira 

actividade fora do bairro, no Zé dos Bois lá no Bairro Alto, e correu bem como espectáculo. 

E a apresentação foi mostrar aos parceiros, para saberem quem nós somos e alguns sabiam. 

 

E quais é que achas que são os pontos fortes do grupo? 

A vontade de fazer, a ideia, mas tínhamos vontade mas era com o nosso ritmo. 

Tínhamos vontade de fazer, mas quando era para realizar tínhamos ritmos diferentes. 

 

E os aspectos negativos? 

Aspectos negativos? Lá está era o ritmo... a falta de compromisso... a 

irresponsabilidade era um aspecto negativo assim geral. 

 



E como era o ambiente de trabalho dentro do grupo? Trabalhavam bem? 

Mais ou menos. Tipo nós temos um objectivo e dentro desse objectivo geral há uns 

que estão mais virados para a música, outros mais virados para o desporto, outros para a 

comunidade. Por isso o ambiente de trabalho dependia muito da motivação, se x ou z 

estavam mais motivados também trabalhavam mais para fazer com que a actividade se 

realizasse. Por exemplo, não me interessa muito uma coisa de música, dou o meu 

contributo mas não vou com aquela vontade. 

 

Acabava por ser um pouco direccionado para os interesses de cada um. 
Exacto, era uma coisa com as quais as pessoas se identificavam melhor. 

 

Vocês antes de serem um grupo de trabalho já eram um grupo de amigos. Isso não 

interferiu? 

Interferiu. Lá está, nessa coisa dos ritmos e assim... nós somos um grupo de amigos, 

além de sermos o TDK somos um grupo de amigos. E teve alturas em que ajudou e outras 

em que desajudou. Teve alturas mais demoradas, como foi o caso da altura dos estatutos, 

foi uma fase que demorou muito tempo, também devido à nossa baixa escolaridade. 

Continuamos a ser amigos, mas não nos ajudou. Há actividades que não correram tão bem 

talvez por sermos amigos. 

 

Mas porquê? 

Porque por sermos amigos desculpávamos toda a gente. Tipo não fizeste isto mas 

vais trazer feito para a semana. Falávamos mas não nos chateávamos. 

 

Era mais numa onda de “Ok, não trouxeste esta semana, mas vá lá…trazes paras a 

próxima semana”, não havia aquele pulso forte de dizer “ou trazes, ou trazes porque é a 

tua tarefa.” 

Sim, nem era vá lá…era só, trazes e pronto… acabávamos sempre nos desculpar uns 

aos outros por sermos amigos. 

 

Porque é que achas que o grupo começou a cair? 



A desmoronar? Nós temos aquele objectivo ter o espaço, etc… e começámos a ver 

os objectivos cada vez mais longe. Fazíamos isto e aquilo e os objectivos estavam cada vez 

mais longe… e as pessoas começaram a sair… como é que eu hei-de dizer…começaram a 

deixar de aparecer nas reuniões, começaram a faltar… e depois foram saindo. 

 

E quais é que eram os vossos principais objectivos? Já percebi que arranjar o espaço era 

uma coisa muito importante para vocês… 

Sim, era uma coisa muito importante. Nós queríamos construir um espaço onde 

pudéssemos construir actividades para a comunidade e com a comunidade… e abrir portas 

às pessoas do bairro, também. 

 

Também houve uma altura em que alguns membros do grupo começaram a ter filhos, 

isso contribuiu para o ponto a que o TDK chegou? 

Sim, contribuiu por causa da disponibilidade para ir às reuniões, para estar com o 

grupo, e assim… 

 

E ainda tens parte activa no grupo? 

Não estou a fazer nada no momento, quer dizer entro em contacto com as pessoas… 

sobre as actividades, mais nada. Não vou às reuniões nem nada disso. 

 

Quais é que achas que foram as maiores dificuldades do grupo? 

Sei lá…tivemos várias dificuldades. A maior dificuldade que tivemos na elaboração 

de estatutos foi a nossa baixa escolaridade. O dividir os amigos do trabalho também e a 

responsabilidade, o ter responsabilidade também falhou muito, acho eu. 

 

Achas que a política do K’CIDADE, em que têm de ser vocês a fazer as coisas, também 

foi uma dificuldade? Ou seja, eles não fazerem as coisas por vocês, terem de ser vocês a 

ir aos sítios, a falar com as pessoas…foi uma dificuldade? 

Isso tem a ver com a responsabilidade. A Politica do K’CIDADE tem a ver com a 

nossa política, também, se nós queremos temos de fazer. Nós sempre tivemos noção de que 

tínhamos de fazer isto, e que aquela pessoa tinha responsabilidade de fazer isto ou aquilo. 



Mas falta responsabilidade. 

 

Mudou alguma coisa na tua vida depois de entrares neste grupo? 

Mudou, mudou… sou mais responsável… com o tempo também me tornei 

mediador, e tive outras responsabilidades.  

 

Eras o presidente, certo? 

Sim, ainda sou... e senti mais responsabilidade por isso, o facto de ter que ir a todas 

as reuniões, a ter que fazer certas e determinadas coisas fez com que eu tivesse mais 

responsabilidade, de um modo em geral. Tive de fazer certas coisas que não fazia. Mudou, 

sim… 

 

E ajudou-te no teu trabalho? 

Sim, na minha vida… 

 

E foi difícil assumir essa responsabilidade? 

Oh, foi difícil…eu não estava lá. No dia seguinte à reunião disseram-me que eu era 

o presidente. Eu disse que não, mas depois acabei por assumir o cargo. 

 

E foi difícil teres essa responsabilidade no inicio? 

Não porque a gente não se distanciava… toda a gente tinha a mesma voz. 

 

Se calhar por isso o ser amigo também era mais difícil, porque não havia aquela 

autoridade entre vocês… 

Sim, isso é verdade, mas eu também era o mais novo e era o presidente 

 

Entrevista ao Mendonça 

 

Tu estás no grupo desde a sua formação ou quando entraste este já estava constituído? 
Não, eu entrei mesmo desde o inicio. 

 



Então e como foi esse processo? Como é que o grupo começou? 

Estávamos uma vez na rua assim… e passou o João Queiroz. Mas isso não foi ainda 

formar a TDK, foi antes. Ainda não tínhamos associação nem tínhamos nada. O João 

Queiroz perguntou se estávamos interessados em criar uma associação, fazer actividades e 

criar um espaço mesmo para nós lá. Nós não tínhamos nada disso, tínhamos planos para 

isso, falámos lá no bairro para tentar arranjar uma associação… apareceu o João olha… 

Tivemos essa ideia e essa proposta e fizemos. Começámos a fazer torneios… fizemos 

torneios de futebol e fizemos também uma festa de RAP lá no Zé dos Bois.  

 

Então e o que é que vocês queriam fazer com isto? Era uma forma de ocupar o tempo, 

era… 

Era ocupar o tempo e fazer actividades para nós… para nós jovens e para as pessoas 

mais velhas e para as crianças. 

 

Então acabava por ser mais do que ocupar o vosso tempo… 
Sim, acabava por ser ocupar o tempo da comunidade também. Nós não tínhamos 

nada disto. Mesmo agora temos a associação mas não temos nenhum espaço, temos de 

arranjar o nosso próprio espaço. Também tivemos um tempo parado, sem reuniões sem 

nada… foi também porque eu e outros rapazes tivemos filhos e começámos a trabalhar e a 

ter pouco tempo para as reuniões. Até agora só vou às reuniões quando tenho tempo, 

quando tenho tempo apareço. 

 

Pois… porque também acabam por surgir outras necessidades, não é? 

Exacto, exacto. Mas vamos continuar com o K’CIDADE e vamos continuar com a 

nossa associação, o TDK. Agora também já misturaram o Nova Geração não é? Eu acho 

que eles estão a renovar as pessoas, porque há pessoas do TDK que já não querem e têm os 

miúdos que estão interessados e criaram uma associação para eles, associação entres aspas, 

a Nova Geração e agora não sei se eles vão ter a deles à parte ou se vai ser só o TDK, mas 

acho que em princípio vai ser tudo a mesma coisa. 

 

O TDK era um grupo para toda a comunidade mas estava centrado em duas áreas 



principalmente, certo? 

Sim, na música e no desporto… nós tínhamos outras ideias também…não era só a 

música e o desporto… queríamos também ter actividades como estafetas e outros jogos 

também. 

 

As coisas pararam porque aconteceram situações que não estavam previstas, como o 

facto de terem filhos, calculo eu. 

Sim, não estava previsto, mas foi também desleixo da nossa parte. 

 

Então e o que é que fez com que as coisas voltassem a andar outra vez? Que o grupo 

voltasse a ter reuniões, por exemplo. 

Nós também não queremos acabar com isto. O apoio…é assim… acho que nós 

somos mais fortes porque há pessoas que não nos apoiam e para essas pessoas nós temos é 

que tentar fazer melhor. 

 

Quando falas em falta de apoio é da parte da tua família ou…? 

Não, não, é mesmo de pessoas aqui do bairro… há pessoas no bairro que criticam. 

Se nós fizermos isto já estão a dizer “no meu tempo eu fazia isto ou aquilo”, ou “não é 

assim”… faziam sempre melhor. 

 

E qual é que é a tua principal motivação? O que é que te fez continuar e o que é que faz 

com que continues?  

Sim, eu não vou desistir. Se eu já quisesse desistir já tinha desistido, porque mesmo 

com filhos o que eu puder fazer faço, se não puder… 

 

Sim, mas o que é que te faz ter vontade para continuar? 

Porque o meu bairro é um bairro que não tem muito apoio nisso. Somos muito 

parados, não fazemos o bairro mexer tipo em termos disso, de fazer jogos, actividades, de 

criar o nosso próprio espaço. Agora temos pessoas que estão mais interessadas nisso a lutar 

para termos o nosso espaço e criar as nossas associações… nunca tivemos isso, a não ser no 

bairro que a gente tinha, mas também não foram para a nossa comunidade toda, foram para 



alguns só. E a gente quer isto para a nossa comunidade toda. 

 

Ou seja ocupar a comunidade e a vida da comunidade… 

Sim, em vez dos miúdos estarem e nós e isso estarmos todos encostados à parede a 

“olhar para o ar” temos um sítio onde podemos estar, onde nos podemos entreter, a brincar, 

a aprender, a conhecer as pessoas, etc. 

 

Então e como era o ambiente dentro do grupo? 

Tudo bem, sem grandes problemas. Que eu me lembre nunca houve assim nada. Há 

sempre aquelas coisas…mas não é nada de mais, somos amigos, somos do mesmo bairro e 

damo-nos todos bem. 

 

E trabalhavam bem? 

Trabalhar, eu acho que, por exemplo, quando foi para fazer o concerto e quando foi 

para organizar o concerto e o torneio de futebol demos mais o litro. Porque quando foi para 

organizar o torneio de futebol era a primeira actividade e queríamos todos mostrar que 

conseguíamos fazer isto e que estávamos todos interessados. E conseguimos, fizemos os 

dois torneios e quando foi pela música, ai estavam todos mesmo interessados e ai demos 

todos o litro. Não estou a dizer que não demos o litro nas outras coisas, mas há actividades 

em que se dá mais o litro do que noutras. 

 

Ou seja, é um grupo que trabalha consoante os interesses. 

Sim, e também somos um bocado lentos, um bocado parados…mas também tem a 

ver com a falta de experiência. 

 

Mas não há quem puxe pelos outros? 

Sim… todos puxamos uns pelos outros, mas há uns que puxam mais. 

 

Quais é que achas que eram os pontos fortes do grupo? 
Tinha muitos pontos fortes, acho eu… Quando decidíamos mesmo fazer as coisas 

apoiávamo-nos. Mesmo a pessoa que não tinha tempo, se fosse preciso falar com alguém, 



por exemplo, arranjava tempo e ia lá falar… 

 

E as actividades que vocês fizeram, quais é que achas que foram as actividades mais 

marcantes? 

Foi o primeiro torneio e o concerto do Zé dos bois. 

 

São também aquelas que tu há pouco falaste que foram aquelas em que se empenharam 

mais. 

Sim… também no inicio não éramos só nós, agora o TDK, que íamos… iam quase 

todos os jovens do bairro às reuniões. Apareciam todos nas reuniões só que não tínhamos 

nada ainda certo, todos davam a sua opinião mas ainda não tínhamos membros do grupo 

TDK. Quando decidimos fazer mesmo o grupo fomos a votos para decidir quem era o 

presidente, o tesoureiro, etc, etc. 

 

Tentaram-se formar… 
Formámo-nos mesmo. Aqui da zona somos a única associação formal, mesmo que 

está inscrita no… já não me lembro muito bem… 

 

E quais é que achas que foram as maiores dificuldades do grupo? 
As maiores? Não sei… acho que foi em termos financeiros… não sei assim mais 

nenhuma. O grupo em si não tem dinheiro… a comunidade também já é pobre e também 

não vamos trabalhar assim para a associação. Pagamos cotas, não é? Isso é normal. Mas em 

termos do grupo, em termos financeiros não temos assim aquela condição… também 

fizemos os concertos e isso tudo, e o dinheiro que a gente coiso também tivemos de pagar 

várias coisas, e foi assim que se fez. 

 

E o que é que era mais difícil? Sem ser as questões do dinheiro, mesmo em termos de 

actividades quais é que eram as maiores dificuldades? 

Éramos todos um bocado do deixa andar… e às vezes ficávamos um bocadinho na 

palhaçada. Levávamos a sério mas também tinha vezes em que ficávamos mais na 

conversa. Mas os grupos têm sempre os lideres, como se diz, tem sempre os lideres e esses 



chamavam mais a atenção. 

 

E quem é que eram os lideres? 

A meu ver era o presidente, o Da Banda, e o Chalita. A meu ver eram os homens 

que davam a alma à equipa, e ainda dão, apesar de todos também contribuírem mas 

pronto… 

 

Eram eles que acabavam mais por puxar pelos outros. 

Sim. 

 

E o que é que era mais fácil? Era a escolha das actividades… 

Não, nas actividades todos dávamos a nossa opinião. Por exemplo nas duas 

actividades do futebol estávamos todos a optar pelo futebol. Depois optámos todos pela 

música… quando foi da música toda a gente apareceu. Queriam todos cantar, aqueles que 

cantavam estavam todos a dar o litro nisso, uma nova experiencia, tipo nunca aconteceu… 

 

Então e o que é que era mais fácil de fazer? Acabaste por não me dizer… 

O que é que era mais fácil? Não sei… 

 

Não sabes o que é que era mais fácil, nem o que era mais difícil? 

Não… 

 

O que é que custava mais? O que é que era mais difícil, uma coisa que pensasses “Não 

quero mesmo fazer aquilo…”? 

O mais difícil eram as pessoas… tipo a gente muitas das vezes eu acho que era… 

por exemplo muitas das vezes tínhamos de ir falar com alguém, às escola ou assim e 

ninguém queria ir. Ninguém queria dar a cara. 

 

E quem é que normalmente ia? 
Ia eu, o Da Banda, o Chalita, o Prila, o Santo… Depois a Simone também começou 

a ir… mas éramos assim só nos, quase… e às vezes para ir também era um custo. Eu acho 



que o mais fácil eram quando estávamos nas reuniões toda a gente dava a sua opinião. 

 

Quantos eram, mais ou menos, no total? 

No inicio foi toda a gente do bairro… agora na associação somos para ai uns doze, 

não sei… 

 

No inicio começou toda a gente, mas isso eram quantos? 15, 20? 

Estavam lá os jovens todos, e alguns mais velhos também… no principio éramos 

uns trinta para ai, se não me engano…trinta e tal. Depois éramos para ai uns 10/15… E 

agora, sem contar com a nova geração, devem ser uns dois… A última reunião a que eu fui 

foi na casa do Chalita há muito tempo. 

 

Pois, nós tentámos marcar uma reunião de grupo na casa do Chalita. Ele falou com o 

pessoal, mas ninguém apareceu. Por isso mais vale marcar as reuniões individuais do 

que estar sempre a marcar reuniões de grupo e ninguém aparecer. 
O Chalita falou comigo, mas o tempo… é assim eu agora trabalho, também tenho de 

estar com a minha filha… e o tempo é pouco, por isso aparecer é um bocadinho chato. Mas 

sempre lhes disse a eles, no que puder, desde que eu esteja disponível ajudo. 

 

Portanto, apesar de tudo não queres que o grupo acabe. 

Não, nem o TDK nem a Nova Geração. Acho que é uma coisa boa para o bairro. E 

os miúdos agora da Nova Geração também estão com cabeça para isso e são miúdos, só 

têm a escola e eles estão mesmo dedicados nisso. 

 

Sim, e pode ser que eles também tenham em conta a vossa experiência, e o que é que 

correu mal, para poderem aprender com isso. 

Aquilo que correu mal foi que nós às vezes também uns queriam fazer uma 

actividade, os outros não queriam… mas isso também acho que é normal, haverem opiniões 

diferentes. Mas eu acho que é bom, haverem opiniões diferentes, porque através dessa 

opinião podemos chegar a outra actividade porque nem todos temos o mesmo pensar e o 

mesmo gosto. Ultimamente desleixámo-nos, acho eu… 



 

Então foi isso que correu mal? 

Sim…desleixámo-nos… ficámos muito tempo sem ter reuniões… 

 

E porque é que isso aconteceu? 
Eu acho que foi por causa daquilo que o Queiroz estava a dizer, foi porque 

começámos a trabalhar e a ter família… e deixámos de ter tempo. 

 

E se calhar começou a haver reuniões em que não aparecia ninguém, ou só apareciam 

dois e não fazia sentido continuar. É natural que o grupo acabasse por morrer um 

bocadinho. 

Sim, mas por causa do tempo. Morreu e morreu bastante, mas eu acho que, agora 

estou a ver o Chalita e o Tchola empolgados nisso. Até para ser sincero houve um tempo 

que eu estava para desistir mesmo do TDK e isso, porque não estava com cabeça para isso.  

 

Mas antes ou depois de seres pai? 

Já depois de ser pai… Mas pronto… tive a reflectir assim um bocado, eu sozinho e 

também falei com eles e acho que não vale a pena desistir de uma coisa que no futuro vai 

ser boa para nós, para a comunidade e principalmente para os jovens, para os miúdos que 

estão a crescer agora. 

 

Então e como é que as coisas evoluíram, como é que as coisas aconteceram? O João 

falou convosco… 

Falou-nos do Aga Khan, do K’CIDADE e que iam estar aqui durante 10 anos e que 

queriam trabalhar connosco e formar mesmo… tipo trabalhar com eles… já não sei. E 

houve pessoas que conseguiram arranjar trabalhos nestas áreas. Tipo o Da Banda e o Prila, 

e o Chalita também. 

 

O Chalita está desempregado, mas ele está a ver se consegue encontrar trabalho na área 

do curso que ele tirou nos 3D. 

Sim, é isso. Tirámos todos esses cursos, tipo monitores…fizemos actividades com 



as crianças. 

 

Então e achas que isso foi positivo? 

É positivo, é sempre positivo. 

 

Mas essa formação ajudou-te em alguma coisa? 

A mim? Não me ajudou em nada, mas é bom, porque fico a conhecer mais coisas. 

 

Então e acabaste por não me contar como é que as coisas começaram… o João falou 

convosco e depois? 

Depois marcámos uma reunião, ele disse-nos que era para marcar um dia assim 

mesmo certo e quem tivesse interessado para aparecer. Marcámos uma reunião, eram 

sempre nas Irmãs… e depois foi sempre assim. Desde esse dia passamos a encontrar-nos 

todas as terças-feiras ou segundas-feiras, já não me lembro. 

 

E como é que os moradores do bairro reagiam às actividades? Conseguiam mesmo fazer 

com que as pessoas saíssem de casa? Que fossem ver os concertos e fossem aos torneios? 

Quando foram os jogos de futebol sim, estava tudo…conseguimos assim que os 

jovens e quem gosta, mesmo os mais velhos, conseguimos que eles participassem, que eles 

fossem ver e isso. O que era bom. 

 

Houve alguma coisa na tua vida que mudou depois de entrares no TDK? 

Mudou… acho que foi uma coisa entre nós… tipo dar mais uma força, tipo saber 

que todos os jovens têm hipótese, aqueles que estão interessados em ter o bairro sempre 

com actividades e ocupado. 

 

Então e achas que o K’CIDADE foi fundamental? 

Sim, acho que sim. Se não houvesse o K’CIDADE nem haviam torneios de futebol 

nem nada. Depois desse torneio de futebol que a gente fez, depois outras associações 

começaram também a organizar torneios e assim. 

 



Então o K’CIDADE acabou também por despertar outras associações é isso? 

Eu acho que aqui no bairro da Cruz Vermelha eles já faziam isso, mas era aqui para 

o bairro deles. Mas o K’CIDADE ajudou na zona toda, na zona toda está a ajudar bastante e 

no nosso bairro ajudou-nos bastante. As pessoas estão mais ocupadas… há pessoas que não 

têm internet em casa mas que têm este espaço aqui para todos. Ajudou-nos bastante e sem o 

K’CIDADE não havia o TDK. 

 

Entrevista ao Prila 

 

Entraste no TDK desde inicio ou o grupo já estava formado? 

Entrei desde inicio. O princípio foi assim, a gente tínhamos… Por acaso o 

K’CIDADE quando se instalou aqui foi logo ali à nossa zona falar connosco, porque era 

uma zona que tinha poucas actividades e isso, e estava a precisar bué. Eles foram lá falar 

connosco e foi a partir daí que nós começámos. Tipo queríamos formalizar mesmo uma 

associação, falámos logo directamente com eles, porque era uma coisa que já vinha também 

do bairro, que depois não veio… por acaso era do ISU, essa associação que está agora aqui 

é que estava lá no bairro e depois abandonaram, veio para aqui e ficámos sem nada lá do 

outro lado. Depois pegámos no K’CIDADE, quer dizer o K’CIDADE é que pegou em nós e 

começámos a fazer umas actividades lá no bairro e depois surgiu aquela de fazer a 

associação mesmo, de formalizarmos. Estou-te a contar a história assim por alto…  

 

Sim, sim… 

Ya, foi mais ou menos assim… o pessoal estava todo motivado no inicio, só que 

tipo, depois ao meio da cena começaram-se a desviar para outro caminho e ficamos só tipo 

uns cinco… dos que já estávamos mesmo, estás a ver? 

 

E porque é que achas que isso aconteceu? No inicio eram quantos? 

Éramos muitos para ai uns trinta ou mais… e depois os que ficaram a trabalhar eram 

para ai uns oito ou nove. E depois reduziu ao longo do tempo…  

 

E achas que isso foi porquê? 



Não sei… mesmo desleixo das pessoas mesmo durante as actividades, isso também 

conta bué com a maneira de ser das pessoas, estás a ver? E também do que estava 

envolvido porque a gente somos amigos e tem muito daquelas cenas, a gente somos amigos 

mas há sempre aqueles pequenos problemas que se calhar fazem mudar muita cena. 

 

Mas problemas entre amigos que interferem no trabalho ou problemas de trabalho que 

interferem nos amigos? 

Dos dois lados mesmo… e foi assim… foi morrendo um bocado, não é? Mas dos 

que ficaram, dos cinco não é… 

 

Quem eram esses cinco? 

Sou eu, o Da Banda, o Mendonça, o meu irmão (Chalita) depois afastou-se um 

bocado, a Simone e o Santo… mas eram só esses praticamente e o que levou a separarmo-

nos, a desleixarmo-nos um bocado tem a ver também com os problemas da vida, não é? 

Uns tiveram filhos e afastaram-se porque estavam mais concentrados em arranjar trabalho, 

estavam com a cabeça que não dava mesmo para estarem lá nas reuniões e a colaborar… e 

de resto olha… eu comecei a trabalhar… afastei-me… antes disso o Nuno já estava a 

trabalhar, afastou-se… eu depois também comecei a trabalhar, o Santo entrou no curso, o 

Mendonça começou a trabalhar também e a cuidar da filha, o meu irmão (Chalita) teve de 

sair por causa do filho, a Simone teve que sair também por causa da filha… e…. 

 

E as coisas acabaram por desmoronar… 

… ya… é isso mesmo. 

 

Porque é que vocês formaram este grupo? Não havia lá nada, já percebi, mas o que é que 

vocês queriam alcançar com isto? 

Queríamos tipo apoiar o pessoal do bairro porque não tínhamos nada, estás a ver? 

Eu sei que o bairro precisava daquilo e a minha ideia, a nossa ideia, posso dizer, era 

começar a fazer actividades no bairro, formalizar uma associação e ter mesmo uma 

associação nossa para ocupar as pessoas. 

 



Mas vocês pensavam em todas as pessoas, em toda a comunidade, ou seja, os mais 

velhos, os mais jovens, as crianças… 

Sim, não chegámos foi a fazer as actividades… não chegámos a pô-las em prática 

mas pensámos em tudo. Todas as associações aqui da zona… a Cruz Vermelha tem aqui a 

associação que é o CAF, não é? E tem aqui o ISU que é perto. A Musgueira tem a 

Mediateca e também tem aqui o ISU perto, e o K’CIDADE está perto também. E mesmo só 

ali na nossa zona é que não havia nada disso, e a gente, pá, eu sei que isto é aberto para toda 

a gente mas, antes disso, também temos que ver que a gente aqui entre os bairros não se dá 

muito bem. É tudo Alta do Lumiar mas não há aquela cena… 

 

…Não há coesão. 

Não há, não e só por isso já faz com que a gente não tenha vontade para vir 

frequentar essas associações. Pelo menos a maioria do pessoal pensa assim. 

 

Sim, mas por exemplo eu vejo pessoas que fazem parte da “Nova Geração” lá no espaço 

digital… Se calhar o facto de o João ir ao bairro e de outros técnicos irem ao bairro faz 

com que as pessoas tenham mais vontade de vir até aqui. 

Sim, e o K’CIDADE foi uma excepção, não sei porquê… pá, foi uma coisa nova. E 

para já foi porque eles também pegaram em nós desde inicio, estás a ver? E connosco 

houve aquele contacto… agora mesmo aqui, há pessoal aqui da Musgueira que não vai para 

lá… não costuma frequentar o espaço… nem o da Cruz Vermelha. O K’CIDADE ficou 

mais com o pessoal que era da Quinta Grande, estás a ver? E a gente… ficou, quer dizer, o 

K’CIDADE é aberto para toda a gente mas os que frequentam mais o espaço digital somos 

nós.  

 

Quais é que achas que foram as actividades mais marcantes para o grupo? 

Para o grupo? Foram os torneiros de futebol. Porque tipo, os torneios de futebol foi 

o que chamou mais pessoal, estás a ver? Que mobilizou pessoal aqui da Cruz Vermelha, da 

Musgueira, os bairros que não se davam bem, e penso que foram os mais marcantes. E uma 

festa. Fizemos uma vez uma festa no Zé dos Bois, no Bairro Alto, um concerto. Acho que 

foram essas duas. 



 

E quais é que são ou eram os pontos fortes, os pontos mais positivos do grupo? 

Os pontos fortes? Posso dizer que no inicio o grande ponto forte era o da união, 

estávamos muito unidos, mas isso depois foi abaixo… para mim isso era um ponto forte. E 

conseguir realizar as actividades e formalizar a associação. 

Os pontos mais fracos não sei… foi desleixo das pessoas também… e se calhar não demos 

o litro… nós todos, mesmo eu também tive desleixo, estás a ver? Não demos, se calhar, 

100% para isto continuar, estás a ver? Isso foi um ponto buéda fraco, foi o que levou a que 

as coisas fossem a baixo. 

 

Ou seja, ninguém fazia as coisas por vocês, mas vocês também não tinham motivação 

para as fazer. 
Sim, é isso mesmo. O K’CIDADE era o nosso suporte. 

 

Mas eles apoiavam-nos… 
Apoiavam-nos mesmo bué. 

 

… Vocês é que não tinham força para andar para a frente. 

É isso, é isso mesmo. 

 

Qual foi a maior surpresa para o grupo? 

Penso que foi o K’CIDADE aparecer. 

  

E depois do grupo já estar formado? 

Para mim foi formalizar a associação, acho que foi. 

 

E qual é que foi a maior desilusão? 

Acho que foi ir a baixo. 

 

Porque tu achas que o grupo acabou mesmo… 

Eu não acho que o grupo acabou, eu acho é que ninguém tem tempo para se reunir, 



é isso. 

 

Eu só estou a perguntar isto porque o Tchola ainda como membro do “TDK” está a 

trabalhar em conjunto com a “Nova Geração”, ou seja os dois grupos estão a trabalhar 

em conjunto. 
Ya… 

 

Achas que apesar de ter o mesmo nome, o TDK não é o mesmo grupo? 

O TDK é o mesmo, as pessoas são as mesmas… o Tchola apenas está a tentar dar 

uma força naquilo, mas ele sozinho claro que vão vai conseguir, temos que estar todos 

reunidos que é para conseguirmos levantar isso. Portanto eu acho que ele fez bem em ir 

para o “Nova Geração” e ir trabalhar com outras pessoas que lhe estão a dar apoio, estás a 

ver? Nós agora, tipo não é que não nos apoiamos, mas não temos tempo, estás a ver? E o 

grupo ficou assim… 

 

Ou seja, o grupo acabou por falta de tempo. 

Sim, por falta de tempo uns com os outros. 

 

E como é que era o ambiente de trabalho dentro do grupo? 
Trabalhávamos mais ou menos, porque havia muita brincadeira ali no meio, digo-te 

isto porque eu também estava incluído no meio e brinquei bué. Porque no inicio era assim 

eu não acreditava muito naquilo, como nunca tinha tido ou nunca estado nessas cenas, ou 

nessas actividades, não levei muito a sério no inicio. Depois quando vi as coisas acontecer 

ya, dava mais vontade. 

 

E quando era para organizar as actividades? Trabalhavam bem? 

Sim, sim… às vezes haviam discussões entre nós mas isso é normal. 

 

E haviam problemas de responsabilidade? 
Havia, havia, muita, muita… às vezes porque tipo quando era para fazer as coisas 

atiravam uns para os outros e as partes mais difíceis ninguém queria fazer… devia haver 



um pouco mais de maturidade, estás a ver? Em tudo mesmo… 

 

 

E como amigos, davam-se bem? 

Dávamos… 

 

E quais é que achas que foram as maiores dificuldades para o grupo? 

Aceitar os cargos, se calhar e desempenhar o papel deles. 

 

E mudou alguma coisa desde que foste para o TDK? 

Ajudou, ajudou… pá, comecei a ver as coisas de outra maneira… é como eu te 

disse, no inicio não acreditava muito, depois vi que era possível… pá, despertou tipo aquela 

energia, tipo que eu consigo também e a partir daí comecei a ganhar outro tipo de 

maturidade também, com o tempo, com os erros e bué de cenas…   

 

Entrevista ao Chalita 

 

Estás no grupo desde o inicio?  

Chalita: No inicio Queiroz, quando nos conhecemos, o grupo já estava formado, não já? 

João Queiroz: Já estava formado como? 

C: Ainda não estava formado, mas já haviam aquelas reuniões… 

J.Q: As coisas começaram com os torneios de futebol. 

C: Ya, e eu não estava cá. 

J.Q: E depois com a cena da música. 

C: Da música… na altura da música é que eu já estava cá. 

 

Portanto, não criaste o grupo em sim, ou seja, não estás no grupo desde o primeiro 

contacto com o K’CIDADE. 

Não, quando o K’CIDADE chegou eu não estava, estava em França.  

 

E quando é que entraste para o grupo? 



Eu entrei mais ou menos no segundo torneio, na segunda actividade que nós 

fizemos. 

 

E porque é que decidiste entrar? 

Entrei porque, para já eram os meus amigos e eu queria fazer alguma coisa com 

eles… e a causa era boa, era de fazermos torneios de futebol, que incentivavam todos nós, 

nós todos aqui jogamos futebol, gostamos de futebol… 

 

Mas incentivavam só os jovens ou tentavam incentivar… 
Incentivávamos os jovens, os adultos já não tanto, porque já têm aquela rotina de 

trabalho, eles estavam mais interessados no seu trabalho, de vir e descansar o corpo… 

enquanto nós, jovens, e aqueles que não tinham trabalho e aqueles que tinham só escola 

para passar os tempos livres jogávamos à bola. Então, apareceu o TDK fez esse torneio, 

quis fazer outro torneio e nós fizemos também outra vez. Eu mal vim, quando soube que o 

K’CIDADE estava ai resolvi inscrever-me. Na altura eu não estava cá, estava a trabalhar na 

Amadora, quando eu vim de França comecei a trabalhar e não estava assim tão ligado. Foi 

quando eu vim do trabalho, encontrava o meu irmão com os outros rapazes do bairro nessa 

reunião e eu resolvi também participar para dar a minha opinião, para poder ajudar naquilo 

que puder. 

 

Agora estavas só a falar da parte do desporto, mas depois as coisas evoluíram para a 

música e entretanto também fizeram uma actividade de limpeza de rua que era mais no 

sentido de toda a comunidade. 

Fizemos uma actividade de limpeza de rua? Não fizemos, pois não Queiroz? 

O quê? 

Uma actividade de limpeza de rua, fizemos? 

O Santo com o Da Banda foi quem esteve mais perto desse projecto, na altura. Esse 

projecto foi agora, foi antes das férias, para aí Maio ou Junho. 

Ah, eu não estava presente. 

Não, tu não participaste. 

 



Quais é que eram os teus objectivos? É que as coisas depois foram mudando, as 

actividades foram mudando, deixaram de se centrar tanto no futebol passando mais para 

a música, o que é que te fez continuar no grupo? 

Eu também gosto de música e também queria fazer alguma coisa na música, só que 

não tinha tanto talento como… para ser MC ou… mas tinha talento, talento não mas tinha 

curiosidade para fazer outras coisas. Podia não ser MC mas como produtor ou qualquer 

coisa assim. 

E fizeste, trataste de fazer as filmagens e a produção do vídeo do Centa, os 

videoclipes… 

Era assim, com tudo era assim, era aproveitar o máximo o que o K’CIDADE nos 

podia dar e as nossas ideias também. A ajuda do K’CIDADE e as nossas ideias para a gente 

andar para a frente e fazer alguma coisa. E isso funcionou bem, por acaso. Mas é assim, o 

pessoal não tem aquele ritmo… nós não conseguimos alcançar aquele ritmo. Era muito 

difícil para nós, se calhar porque falta-nos um pouco de responsabilidade, não sei… 

responsabilidade de cada um, ou iniciativa de cada um de fazer… porque a gente deixava as 

coisas para as pessoas que tinham mais conhecimento. Por exemplo, deixávamos a parte da 

escrita para o Santo, a parte da fala para a Simone, e os outros ajudavam assim, no que 

podiam. E depois, se calhar, as pessoas começaram a saturar-se um bocadinho disso… “sou 

sempre eu, sou sempre eu”… 

 

Por serem sempre os mesmos a trabalhar. 

Sim… e chatearam-se um pouco com isso e começou a haver alguns conflitos, não é 

bem conflitos… discussões… aquelas discussões de trabalho… 

 

Como é que era a relação dentro do grupo? 
Era boa, mas a gente criticávamo-nos mesmo uns aos outros, porque a gente já nós 

conhecemos, quando um falhava a gente caiamos mesmo em cima. Mas esse é mesmo o 

nosso estilo, já desde sempre que a gente somos assim uns com os outros, especialmente 

quando a gente joga à bola, quando um falha o outro cai em cima… 

 

Sim, mas sem ser no futebol, mesmo na organização das actividades? 



Mesmo na organização de actividades também é assim. 

 

Vocês funcionavam bem como grupo de amigos, mas também funcionavam bem como 

grupo de trabalho? 

É assim, não tanto como na nossa amizade, como trabalho nós não nos conhecíamos 

muito bem como colegas de equipa, mas conhecíamo-nos bem como amizade, aquele 

carinho um pelo outro mas como trabalho nós não tínhamos… também, se calhar é aquela 

coisa, o pessoal como nunca trabalhou, e a gente éramos pessoal novo, não trabalharam 

assim noutras áreas e não tinham aquele ritmo e aquela responsabilidade daquelas pessoas 

que trabalham mesmo… tem-se uma responsabilidade diferente, enquanto nós não, se der 

deu, se não der não deu… enquanto eu, o Santo… já levávamos a coisa mais a sério, se 

calhar por sermos os mais velhos do grupo. Eu e o Santo como éramos os mais velhos 

levávamos aquilo um bocadinho mais a sério, o Santo também já tem aquele espírito de 

trabalho e eu também já tenho aquele espírito de trabalho. Eu não dava assim tanto de mim 

porque na altura estava em baixo e era uma de eu estar com o pessoal, divertir, assim… 

divertir não, mas tentar fazer alguma coisa por nós. 

 

Sim, mas no fundo também te divertias, não? 

Divertia, tentava esquecer os meus problemas também… andar com a minha vida 

para a frente. 

 

Quais é que tu achas que eram os pontos fortes do grupo? 

A amizade e o conhecimento do bairro, já nos conhecíamos desde pequenos, por 

isso… Isso era o mais forte, não havia mais forte do que isso. 

 

E em relação ao trabalho? 

Ao trabalho, o ponto mais forte era levarmos aquilo na brincadeira, porque se 

lavássemos aquilo a sério se calhar não andava para a frente, como levámos aquilo um 

bocadinho na brincadeira, assim um bocadinho na desportiva, vamos lá ver o que é que isso 

dá…avançávamos ao nosso ritmo, a pouco e pouco… e acho que foi esse o nosso ponto 

forte. 



 

E os pontos fracos? 

Os pontos fracos eram as nossas discussões entre nós. 

 

Mas discussões a nível pessoal ou a nível de trabalho? 
Era assim, discutia-se a nível de trabalho e eles incluíam logo o nível pessoal. 

 

Não conseguiam separar as águas. 

Não. Era tipo “Ah, tu és assim…”, “Já te conheço, tu és assim…tu não vais 

conseguir…” Mas isso faz parte da amizade, a gente… nós aqui no nosso bairro, não sei se 

é só aqui no nosso bairro, mas acho que é em todos os bairros, a gente quando critica o 

outro a gente não tem medo de dizer aquilo que temos para dizer, a gente não esconde, a 

gente diz aquilo que tem a dizer, ainda mais quando uma pessoa é muito nossa amiga a 

gente diz directamente “Olha tu é assim, és assado… tu foste assim, foste assado”. 

 

E quais é que foram as maiores decepções que tiveste com o grupo? 

Foi ver que eles não puxavam muito. A gente não dávamos enquanto um não 

aparecesse com uma iniciativa, ou com um… como é que eu hei-de dizer… 

 

Enquanto um não puxasse por vocês… 

Enquanto um não puxasse por nós ninguém andava e a gente dependíamos muito 

daqueles que tinham mais vontade. Eu estou a falar de todos, em geral. Eu estou aqui a falar 

à vontade, depois se eles me vierem criticar e não sei quê eu não me importo nada. 

 

Não, eles não vão ter acesso às entrevistas. 
Mas eu, da minha parte não me dei muito, também. Eu acho que da minha parte não 

dava muito, não tinha assim muitas ideias, não é? Mas pronto… ia a todas as reuniões, 

tentava ir a todas as reuniões. 

 

E as surpresas, quais é que foram as maiores surpresas? 

As surpresas foram ver aquilo que a gente tinha planeado acontecer, como o 



espectáculo da música… que foi uma coisa… para mim foi o momento mais alto do TDK, 

foi esse espectáculo no Zé dos Bois. 

 

E em termos do grupo, do sentimento em geral do grupo, qual é que achas que foi a 

maior decepção?  
A maior decepção foi começar a ver o grupo, em vez de irmos aqueles oito… não 

foi decepção, foi aquela desilusão foi de ver o grupo todo, antes ia o grupo todo 10/ 20 

rapazes e raparigas… depois começou a ir 6… 7… 5… às vezes 3, às vezes 2… 

 

Porque é que achas que isso aconteceu? 

Porque as pessoas, uma começaram-se a desmotivar… outras achavam que não 

íamos conseguir fazer uma cena igual… outros não começaram a acreditar em nós mesmos, 

achavam mesmo que não iam conseguir, estás a ver? E outros desanimaram mesmo. 

 

E qual é que achas que foi a maior surpresa para o grupo? 
Foi nós conseguirmos realizar os nossos objectivos. 

 

E porque é que achas que se vocês iam conseguindo alcançar os vossos objectivos, com o 

concerto, com os torneios, porque é que as pessoas se desmotivaram e deixaram de 

trabalhar? 

Porque as pessoas achavam que… É assim, essas pessoas, na altura, não estavam a 

trabalhar, ou não tinham assim grandes responsabilidades… quer dizer, tinham sempre 

porque a nossa vida já é uma grande responsabilidade, mas dependiam muito da família, 

eram ajudados pela família, mesmo com responsabilidades eram ajudados pela família. 

Depois começou a aparecer aquelas responsabilidades de ter que trabalhar, porque eles são 

miúdos de 15…16…17…18… depois era eu e o Santo que demos um pulo de 23/24 - ya 

era eu e o Santo os mais velhos - e eu na altura não estava a trabalhar, não, estava mas 

depois parei, e comecei a ter mais tempo para o TDK e comecei a dizer “Não, enquanto não 

estou a trabalhar vou fazer alguma coisa”, e comecei a ter mais interesse pelo TDK... ia às 

reuniões… o meu interesse, que eu mostrava, era ir às reuniões, dar a minha opinião, posso 

não ter muitas ideias, que na altura não tinha muitas ideias, mas aquilo que eu pudesse 



ajudar ajudava. 

 

Quais é que achas que foram as maiores dificuldades? 

Foi, se calhar, não acreditar que éramos capazes… a gente… tipo eu sentia que o 

pessoal era assim “ya, isso é uma boa ideia vamos para a frente, vamos conseguir.” Mas 

depois “Aí, temos de fazer isto, aí, temos que fazer aquilo… aí, aí, aí…”. Não 

ultrapassávamos as barreiras. Ao fim ao cabo, era trabalho, mas era possível passar, mas as 

pessoas não… 

 

E porque é que achas que o grupo acabou por desmoronar? 

Foi principalmente por causa de uma coisa, foi por causa das responsabilidades que 

começaram a aparecer na vida das pessoas sem ser o TDK… trabalho, filhos… 

 

E quem é que eram os líderes? 

Os líderes éramos nós todos, não tinha líder. Eu e o Santo éramos os mais velhos 

mas não estávamos ali a mostrar que éramos líderes. 

 

Sim, mas as pessoas que se esforçavam para que o TDK desse frutos? 

Todos, todos… o Santo para mim foi o que se esforçou mais de todos, porque foi o 

que puxou mais, mas o Da Banda também deu o litro… todos demos o litro. O meu irmão 

Wilson é que não mostrou muito interesse mas ele ia, por motivação nossa. A Simone 

também deu o litro dela, deu o que pode e deu bem, eu achei que deu bem. Eu fiz aquilo em 

que podia ajudar, dei o meu melhor, também. E o resto…o resto mostrou presença… eu não 

posso estar a falar… 

 

Sim, sim… 

E quais é que achas que foram as actividades que foram mais importantes? 

Sem dúvida que foi esse concerto do Zé dos Bois… foi esse e o campeonato de 

futebol que fizemos. 

 

Porque é que achas que essas foram as mais importantes? 



Porque o grupo estava todo muito motivado e deu-nos mais confiança de a gente 

acharmos que íamos fazer aquilo na boa, sem problemas, que não ia correr mal… 

estávamos com esse pensamento. Depois pensávamos em tudo… claro que o Johnny nos 

ajudava sempre a pensar em tudo e a termos uma visão de tudo e não termos só uma visão 

do que vai acontecer… não, nós temos que ter uma visão dos pormenores todos que temos 

que ter, dos cuidados todos que temos de ter, porque no Zé dos Bois tivemos todos esses 

cuidados, mas depois desleixámo-nos. No concerto faltou-nos atenção, na porta de entrada 

também houve desleixo, deixámos entrar pessoas que não pagaram… eu tive culpa 

também, eu devia estar mais coiso, eu também fui para cima do palco, fui dar a minha 

festa… mas também foi um desleixo do grupo todo porque estávamos muito contentes com 

aquilo que estávamos a fazer. A falha foi não sermos mais rigorosos connosco mesmos, se 

calhar… nesse concerto, no resto fizemos tudo na boa. 

 

Então e achas que o TDK já acabou ou ainda não? 

Não, eu acho que ainda não acabou… vai continuar para a frente.  

 

Mas tu neste momento estás activo, não é? É porque há pessoas que dizem que fazem o 

que podem e se não puderem não fazem, mas tu estás mesmo a participar em todas as 

reuniões, certo? 
Estou a participar em todas as reuniões e espero participar em todas as actividades, 

também. Eu estou a pensar em avançar com o TDK também. Estou confiante nos miúdos 

que estão aí, não sei… estou confiante no Nova Geração, que é o Tchola, o Bola, o 

Emerson, o António… estou confiante nestes miúdos. Eu acho que eles também têm 

ideias… principalmente o trabalho do Tchola motivou-me muito. Ver o Tchola assim a 

esforçar-se. Achei que devia dar a minha ajuda também ao Tchola. 

 

Achas que este grupo tem mais força de vontade do que o TDK tinha? 

Não sei se é mais força de vontade… ainda é mais novo… têm mais tempo livre, e 

se calhar esse tempo livre faz com que eles tenham mais vontade de trabalhar no TDK. Nós 

também tínhamos o tempo livre, mas depois começámos a ter outras responsabilidades e 

isso começou a esgotar mais a relação com o TDK, enquanto que esses miúdos agora têm 



mais tempo, eles saem da escola e têm esse tempo. 

 

Achas que as coisas vão correr de uma maneira diferente agora? 

Eu acho que esses miúdos querem trabalhar… estão a mostrar grande interesse, 

estão a mostrar a mesma motivação que nós tínhamos no inicio. 

 

E porque é que achaste importante continuar a ter parte activa no grupo? 

Eu estou com a mesma motivação que tinha no inicio, pretendo fazer as mesmas 

coisas… mais ainda com o TDK, como no inicio. Como por exemplo, aqueles concertos 

que demos, jogos de futebol, agora vamos arrancar com o BTT e depois do BTT, quero 

fazer mais e mais… quero sempre fazer mais. 

 

Mas vocês têm o objectivo de ocupar os jovens ou querem também englobar as crianças e 

os adultos? 

É como no inicio, eu não quero também perder aquelas regras que tínhamos no 

inicio… que eu por acaso já esqueci, que era ajudar a comunidade, a nossa zona e ao 

mesmo tempo envolver outras zonas também, e eu não quero deixar o nosso objectivo, este 

tem sido o nosso objectivo desde inicio. 

 

E o que é que mudou? Mudou alguma coisa na tua vida com a participação no TDK? 

Tornou-me mais alerta para os problemas daqui… responsável já não, porque eu 

sempre fui responsável, não estou a dizer que sou 100%, mas desde que comecei a andar na 

escola sabia que tinha de tirar boas notas, e sempre tive esse sentido de responsabilidade. O 

TDK ajudou-me a mais uma visão aqui para o bairro, tipo mostrar a ti que tu podes fazer 

alguma coisa pelo teu bairro, pelo tua zona e por outras zonas também. 

 

E achas que foi importante a entrada do K’CIDADE aqui na Alta? 

Foi, foi… eu só espero que eles continuem connosco, porque nós precisamos de 

pessoas assim, para nos motivar, porque além deles serem mais velhos eles têm o objectivo 

de ajudar a comunidade e nós queremos a ajuda deles, para eles nos ajudarem a ajudar a 

nossa comunidade a andar para a frente. 



 

No fundo, achas que o K’CIDADE foi uma mais-valia? 

Foi, foi sim senhora. Mexeu com o pessoal aqui, especialmente com o nosso grupo. 

Abriu-nos os olhos, mostrou-nos que podemos fazer muitas coisas para a nossa 

comunidade, para podermos ajudar a nossa comunidade. 

 

Entrevista ao Santo 

 

A tua participação no grupo foi desde o seu inicio, ou quando começaste já estava 

formado? 

Quando eu cheguei o grupo ainda não estava formado, eu vinha de Londres, mas 

antes de eu ir para Londres estiveram cá alguns elementos na Alta de Lisboa a recolher 

informações, que eram o Diogo e a Ana. Estiveram cá a fazer-nos questões para saber o que 

é que havia e o que é que não havia, estavam a apalpar terreno. E uma das coisas que nos 

fazia mais falta era ter qualquer coisa para ocupar os jovens. E nós dissemos-lhes “Olhem, 

digam lá à vossa entidade para apostarem aqui na nossa zona, porque é necessário, porque 

há muitos jovens que estão sem rumo”. Depois eu fui para Londres, fui trabalhar, e depois 

quando voltei, ao fim de um ano, quando voltei já encontrei o João Queiroz na Santa Casa a 

fazer sessões, reuniões todas as terças-feiras, salvo erro. E então quando cheguei, já que 

voltei de Inglaterra sem fazer nenhum e então disse “olha, já que tenho aqui tudo vou ficar 

por cá”. E então na altura em que o João chegou ia muita gente à reunião porque tinham 

uma ideia contrária, pensavam que o K’CIDADE funcionava como as outras instituições do 

nosso antigo bairro, que faziam tudo para nós e nós não fazíamos nada, então achavam que 

o João passou essa mensagem a quem assistiu a essas sessões. E então, quando eles se 

aperceberam que tinham de dar ao litro para atingir os objectivos muitos começaram a 

recuar. Então, quem ficou a ir foi o grupo que veio a formalizar o TDK. 

 

E quantos eram? 

Oito. 

 

E no inicio eram cerca de trinta, não era? 



Sim, eram bastantes. E então quando eu cheguei ficámos nós, começámos a dar 

continuidade, que eles já tinham feito umas actividades com o João que era a nível do 

desporto, então quando eu cheguei passou-se ao que se tinha planeado sobre a música. 

Como havia pessoas que tinham interesse na música, decidimos fazer uma festa lá no 

Bairro Alto, que foi o concerto. Fizemos almoço primeiro, fizemos o almoço, convívio e 

depois fizemos o concerto, e na compra do bilhete quem chegasse a tempo almoçava e tinha 

o CD grátis. Essa foi a primeira actividade. Depois continuou-se, também, com o… a nível 

do desporto ainda e depois do desporto fez-se… ainda chegou-se a fazer o Centa. Fizemos 

o Centa, também fizemos a nossa apresentação às entidades, e nisso… ainda enquanto 

estávamos a planear o concerto já estávamos a planear também em constituir a associação, 

estivemos a planear os estatutos, a saber onde é que a gente de podia dirigir… 

 

E chegou a ficar formalizada? 

Não, não chegou a ficar formalizada, faltava ir só ao Instituto Português da 

Juventude e formalizar a associação. Só que depois havia duas hipóteses, que eram: 

formalizava-se como algo juvenil, ou formalizava-se de outra forma, que eu não me 

lembro. Então nós estivemos um bocado indecisos em qual das duas íamos optar. 

 

E quando é que deixaram de marcar encontros? 
Foi recentemente. Foi depois da Simone ser mãe e do Mendonça também ser pai é que 

começámos a ver… o Chalita também foi pai, mas ele sempre conseguiu conciliar o tempo. 

 

Sim, porque o Chalita mesmo com um filho continua com parte activa no grupo. 

Sim, sim, ele tem estado… e ele tende a puxar pelos antigos, não é? Eu digo já 

antigos porque já cheguei à conclusão que mais vale apostar em gente nova e andarmos 

para a frente. 

Desde essa altura as coisas começaram a desmoronar, por assim dizer. 

 

E como é que surgiu o grupo? 
Todos estávamos interessados, não é? Nós já estávamos ali no bairro sem fazer 

nenhum e já estávamos fartos daquilo, os espaços que haviam na nossa rua já estavam a ser 



preenchidos, e nós que vínhamos do bairro da Quinta Grande não tínhamos nada, uma vez 

que nós no nosso bairro tínhamos uma associação que era o ISU, o ISU é que trabalhava 

connosco, mas chegámos ali ao bairro e fomos “abandonados”. E depois já estávamos 

fartos de ali estar, o João veio, cativou-nos e a gente continuou a dar continuidade.  

 

E o que é que vocês queriam? Quais é que eram os objectivos que vocês tinham quando 

começaram o grupo? 

Uma das coisas que nós mais queríamos era um espaço, aquilo que mais queríamos 

era mesmo ter um espaço onde pudéssemos desenvolver as nossas actividades, desde a 

música, desde formações… a… como é que eu posso dizer… a fazer trabalhos para a 

comunidade também, era um dos nossos objectivos… ocupar os jovens as crianças… haver 

formações em que nós também pudéssemos fazer para termos alguma qualificação. 

 

E quais é que foram as maiores dificuldades? 

Até hoje foi arranjar um espaço, mas uma mensagem que o João também nos 

transmitiu sempre foi que não era preciso haver espaço para se fazer as actividades e nós 

fomos nessa, só que depois, á medida do tempo, nós fomos vendo que vinham pessoas atrás 

de nós e que iam conseguindo ter espaços e fazendo as suas coisas, e tinham espaços e 

quando nós tínhamos de fazer parceria com elas, elas tinham as suas actividades e nós não, 

não sei se eram por pertencermos ao K’CIDADE ou por, não sei, sermos de outro bairro, 

não nos enquadrávamos que tinham e isso começou-nos a… havia uma certa rivalidade e 

essa rivalidade e essa rivalidade deixou-nos um pouco… “quer dizer, nós fazemos as coisas 

e convidamos os outros e quando eles têm as actividades deles não nos convidam? Bem… 

alguma coisa aqui não está bem.” Mas nós continuámos sempre a fazer as nossas 

actividades independentemente de quem pudesse participar ou não e fomos estando… 

 

E em relação às facilidades… o que é que era mais fácil para o grupo? 

As facilidades, como é que eu hei-de dizer… nós nunca fomos assim… Desde há 

muito tempo atrás que é para sermos autónomos, mas essa é uma grande dificuldade, a 

autonomia. Mas facilidades… bastava… se nos desse assim uma proposta, se fosse do 

nosso agrado essa era a facilidade, nós íamos mesmo com garras, íamos mesmo para fazer 



aquilo. Só que… eu não sei, há uma altura em que a gente começa a perceber que se calhar 

não é bem assim. Eu acho que foi isso que desmotivou o grupo. 

 

Como assim, não é bem assim? 

Uma das coisas era o espaço… mas o espaço também, quer dizer, não havia nenhum 

espaço físico que pudéssemos ocupar, o que nós podíamos fazer era ocupar as garagens que 

estão abandonadas, então foi uma luta. A gente foi dizer ao João “olha as garagens estão 

vazias, a gente marca uma entrevista com a Gebalis para explicar a nossa situação” e o João 

dizia “não, vocês têm que de dar mais a cara, que é para serem conhecidos, e quando forem 

conhecidos e as pessoas virem que vocês já têm trabalho, ai sim será mais fácil”. Só que o 

grupo cada vez sentia-se mais “é pá, vai demorar tanto termos um espaço para nós”… e 

acabou por se desmotivar. Eu acho que foi mais a falta de espaço, embora aqui eles nos 

oferecessem o espaço, mas aqui o espaço é quase uma identificação do sítio em que a gente 

mora… eles podiam-nos oferecer uma loja aqui, no PER 11, no PER 10… só que nós não 

queremos no PER 10 nós queremos é no PER 7 porque é ali que a gente vive. Só que 

depois, há uma coisa que é péssima, é que as entidades aqui, enquanto o K’CIDADE tem 

uma proposta tentadora para os jovens, o ISU já tem outra, o CAF já tem outra… então 

nunca ninguém sabe onde vai parar. Enquanto estamos aqui a ter reuniões no K’CIDADE 

há outros elementos que amanhã vão também ter no ISU. 

 

Do próprio grupo? 

Sim do próprio grupo. 

 

Então havia uma falta de comunicação dentro do grupo. 

Dentro do grupo, sim. Então haviam pessoas dentro do grupo que estavam dentro de 

outros grupos e então não dava certo. E quando nós planeávamos uma festa, aquela festa 

tinha de estar sempre a ser adiada porque eles noutras instituições tinham já coisas 

marcadas para essa altura. Então, eles estiveram a fazer intercâmbios noutras… como é que 

eu hei-de dizer… era mais fácil as vontades que queriam nas outras instituições, porque os 

outros nas outras instituições faziam por eles, do que aqui no K’CIDADE. Se nós 

queríamos ir para um sitio tínhamos de ser nós a fazer contactos, tínhamos de fazer as 



coisas… enquanto eles iam para as outras instituições e as outras instituições eram “ai é, 

querem quanto? Nós vamos já dar resposta a isso, dia x estejam prontos que nós vamos 

arrancar”… e então faziam isso. 

 

Vocês eram oito, não é? E quantos eram aqueles que estavam dispostos a fazer essas 

mobilizações e a “trabalhar”? É porque também era um grupo pequeno para se dividir 

assim… 

Sim, sim… o grupo era maior, mas depois o ISU começou a fazer propostas 

tentadoras, e é pá, o K’CIDADE está assim e está assado e começaram a ir para lá, a ir para 

lá, a ir para lá até que ficámos os de sempre. Era eu, o Chalita, a Simone, o Da Banda, o 

Prila, o Mendonça… só que depois o Prila e o Mendonça começaram a vir mais aqui para o 

lado do ISU… já estava eu, o Chalita, só que depois o Chalita teve algumas quedas a nível 

da saúde e teve que estar ausente, mas sempre que ele melhorava lá estava ele outra vez. O 

Da Banda depois começou-se a envolver com a Raiz, que ele agora até trabalha na Raiz, e 

já achava que a Raiz tinha mais poder e então ele já se sentia mais da Raiz porque 

trabalhava lá, do que propriamente do K’CIDADE. 

 

Tinha uma maior identidade para com a Raiz do que para com o K’CIDADE. 

Sim, e então o Da Banda que era o nosso presidente começou, digamos, começou a 

ir por água abaixo, então… começou-se a sentir assim a ausência do Da Banda, depois era o 

Mendonça que ia ser pai, começou-se a sentir também a ausência dele, depois foi a Simone, 

que também já ia ser mãe e deixou de frequentar mesmo… e nós que estávamos disponíveis 

fomos ficando… e depois era marcar reuniões à espera de quem viesse, reuniões à espera 

de quem viesse e não vinha ninguém. E depois acabámos por ficar assim sempre, a adiar, 

adiar, adiar, até que chegámos aqui nesta fase. 

 

Que é uma fase de…? Acabou, não acabou? 

Não acabou…porque nós temos vontade de dar continuidade, não é? Porque aquela 

apresentação que nós fizemos às instituições não foi em vão, nós queríamos mostrar que 

afinal há jovens ali no PER 7 que estão dispostos a fazer alguma coisa… Fizemos, fizemos 

a nossa apresentação, fizemos o almoço, até fui eu que cozinhei…. Fizemos a nossa 



apresentação, tudo muito bem, adoraram. Depois disso, tínhamos feito um planeamento e 

desde que fizemos esse planeamento nunca mais… Queríamos fazer um concerto, 

queríamos voltar outra vez à baixa, ao bairro Alto para fazer um concerto, só que aquilo 

como mudou de direcção não voltámos a ser chamados. E ficámos assim. Ainda ontem 

estava a falar com o Da Banda e disse-lhe “Olha Da Banda, estamos à tua espera porque 

queremos dar continuidade.” E ele disse “É pá, não contem comigo.” E eu disse “Mas 

porquê?” “É pá, o K’CIDADE já não é o que era, nós estamos sempre lá, sempre lá e 

eles… não é que eles façam por nós, mas há coisas que eles sabem melhor do que nós e em 

vez de nos estarem a fazer dar uma volta tão grande era melhor que nos levassem directo ao 

assunto, enquanto nós ficamos ali a perder tempo, e tempo e tempo que é para 

conseguirmos fazer uma actividade…” (suspiro) Olha, se queres que eu te diga eu perco 

mesmo todo o animo que tenho… 

 

Mas tu concordas com ele ou achas que essas voltas todas que vocês dão são 

necessárias? 
Eu acho que são necessárias, eu não sabia da filosofia que o K’CIDADE tinha e 

quando cheguei pensei “Olha, já temos alguém que vai fazer o trabalho por nós.” Mas 

depois percebi que não… eu até disse ao João, em relação à filosofia do K, “Ó João olha 

que eu não sei se as pessoas que vinham vão continuar a vir, porque eles têm uma ideia que 

não sei se é a ideia que vocês têm aqui. É que eles, como o ISU trabalhava connosco, o ISU 

fazia tudo por nós e eu agora não sei se eles vão estar dispostos, se eles vieram para cá a 

pensar que vocês vão fazer tudo.” “Ah não, não te preocupes que eu já lhes disse que eles é 

que vão ter de trabalhar.” E eu disse “Olha, eu espero bem que sim, porque as pessoas não 

estão habituadas a isso e não vão achar graça à ideia.” E depois quando foi a parte dos 

estatutos, de fazermos orçamentos estava tudo por nossa conta e por acaso até aprendemos 

bastante com isso, mas há pessoas que não estão habituadas, não dão a mínima importância 

ao aprender, acham que “Ah, para que é que eu me vou preocupar com isto?”. E se aparecer 

feito é mais fácil. Então eu acho que isso é uma das coisas que levou a esta fase. 

 

E como é que era a relação do grupo? 

Era boa.  



 

Isso como amigos, e como trabalho? 

Como trabalho… havia as fases… em que uns deixavam o trabalho para outros e 

isso também… isso começou também a…já se sabia… “é pá, temos de fazer isto, aquilo e 

aquilo. Quem quer fazer isto?” “Ah, eu faço.” “E isto?” “Ah, eu faço.” “E isto?” “Eu faço.” 

E quando nós damos por nós quem escolheu a primeira opção tinha escolhido a segunda e a 

terceira e tudo o resto não tinha escolhido nada. Então era sempre as mesmas pessoas a 

fazer tudo, quer dizer eram sempre duas ou três pessoas a fazer tudo e a dar o nome do 

TDK. 

 

E quem é que eram os lideres? Era quem acabava por fazer sempre as coisas? 

Sim, era eu, a Simone e o Chalita. Mais do que o Da Banda, que era o presidente. 

Depois ainda fizemos o Centa, naquela semana artística, fizemos o Centa, tudo 

muito bem… ainda tentámos fazer o site para o TDK, fizemos o blog TDK, fez-se o blog 

100-80… depois disso nunca mais voltámos a estar no activo… a associação acabou por 

ficar em stand-by. Até que o João acabou por aproveitar os membros que ainda estavam e 

está a fazer a Nova Geração. E por vezes quando tínhamos reuniões eu dizia para eles, 

porque nós temos uma relação muito forte com o João e então de vez em quando o João 

fica com os cabelos ainda mais brancos do que aquilo que já tem, porque ele está sempre 

em cima de nós, sempre, sempre ali “É pá, não desistam, venham, venham, venham…”, e 

por vezes, uma coisa que me irritava era as pessoas não terem coragem de dizer não se não 

estivessem dispostas em não ir, iam porque o João as convidava ou porque o João nos 

propunha, e como o João nos propunha e eles para não dizerem que não faziam contraídos. 

E então, depois aquilo que era para fazer num mês levava dois, três, seis e não valia a pena. 

Porque quando foi para se fazer o concerto na galeria Zé dos Bois fez-se num instante, nem 

foi preciso grande coisa porque estavam todos motivados mas depois quando foi para se 

fazer o outro que era aqui tão perto já não se teve essa motivação, não sei porquê… eu 

também não os entendo. E então ficámos sempre nas reuniões “Ah, está bem, aparecemos, 

aparecemos, aparecemos…”… só que depois eu também estou envolvido com o 

K’CIDADE a nível de empreendorismo, sempre que há formações, ateliês, workshops eu 

também venho cá. E agora também estou a frequentar o meu curso e estou mais naquela 



também de pensar mais no meu umbigo. Porque eu não me importo com as coisas que eu 

faço, de fazer metade e aproveitar e a gente angariar fundos para a nossa associação, mas se 

for sempre ficar à espera que os outros se mostrem disponíveis nunca mais é sábado. Então, 

tivemos agora uma reunião ultimamente e eu cheguei a dizer ao João pessoalmente que eu 

ia abandonar o TDK, mas é com muita pena porque eu sinto-me ainda ligado ao TDK. 

 

Mas agora com o novo grupo, que tem sangue novo, digamos assim, se calhar são 

pessoas que estão dispostas em ir mais à frente… não estás disposto a tentar integrar-te 

nesse grupo, uma vez que te sentes assim tão ligado ao TDK, em vez de desistires? 
Sim, sim… mas eu não desisti… como é que eu posso dizer, eu não desisti por 

completo… porque eu já tenho visto até que eles, e são mais novos do que nós éramos, 

estão com muito mais garra. 

 

Sim, eu já vi ai os cartazes dos filmes, todas as sextas-feiras durante três semanas. 

Essas ideias já vinham do TDK. Eles foram buscar as ideias que ficaram para trás, 

porque ficou muita coisa para trás… Eu também deixei porque eles são todos muito mais 

novos do que eu… o único que está ali da minha idade é o Chalita. Antes éramos todos 

mais próximos em termos de idades e agora temos uma grande diferença. Mas como eu já 

disse também… a malta, aquela que era TDK mesmo já foi… lá está aquela nunca podemos 

afirmar que já foram porque volta sempre…  

 

Então essa acaba por ser a tua maior decepção com o grupo… 

Sim, é essa, é essa a minha decepção, porque já tínhamos feito aquela apresentação 

e recebemos um cd, não sei se ouviu falar… eles vieram de Londres e vieram cá fazer-nos 

uma visita… e como nós já estávamos a ser conhecidos pelas entidades, porque é que não 

continuámos com aquela imagem? ...só que… faltou garra…  

 

E qual foi a tua maior surpresa? 

Foi também isso… não ter essa garra… principalmente levar os nossos objectivos 

até ao fim… só que… não sei… não acreditam… têm um mundo muito cinzento… 

Lá está, são disponibilidades… de todos só o Mendonça é que trabalha… e não sei a 



que horas é que ele sai, por acaso não sei… o Da Banda também trabalha mas sai cedo 

porque ele tem horário laboral… e as nossas reuniões também eram às oito e meia/ nove 

horas nunca são mais cedo… e depois haviam os que apareciam, os que não apareciam… 

os que apareciam nesta reunião e depois na outra… os que apareciam só quando a 

actividade que se ia fazer os interessava e haviam ali… como é que eu hei-de dizer… 

haviam pessoas que queriam estar ligadas ao TDK e haviam outras pessoas que estavam lá 

para fazer as actividades que o TDK propunha. Havia uns que queriam estar dentro do TDK 

a planear as actividades e haviam outros que queriam usufruir dessas actividades, estavam 

dentro do TDK mas com um interesse diferente daquele que os outros tinham, não era 

trabalhar…ou seja ainda era uma associação que estava muito baralhada naquilo que 

queria.  

Por exemplo, se nós planeássemos um torneio de futebol, quem gostasse assim de 

futebol e estivesse mais dentro do assunto trabalhava para aquilo acontecer. Mas quem 

estava ligado à música, e viam que era futebol já não dava importância e estavam 

disponíveis todo o dia e podiam dar a sua ajuda, mas não davam porque era futebol… mas 

quando havia a nível de música toda a gente aparecia… então comecei-me a aperceber que 

havia mais interesse a nível da música do que propriamente no TDK, até que eu disse ao 

João “Oh João, mais vale fazerem um gabinete de produção e fazerem um grupo destinado 

à música”, porque é assim quem está no TDK e tem interesses na música já não vai só para 

a música e interessa-se por todas as áreas, porque depois nós começamos a, nós envolvemo-

nos com a câmara municipal por causa do projecto de limpeza e, já que a actividade era 

feita por todos, tínhamos de estar lá nos para saber o que é que se passava e depois aparecia 

eu, o Da Banda e o Mendonça, depois já aparecia eu e o Da Banda, depois já aparecia eu e 

o Mendonça, depois aparecia eu, aparecia eu, eu, eu… e eu comecei a ver bem… e depois 

às vezes tinha que faltar às aulas para poder ir, enquanto haviam pessoas que não 

trabalhavam e ficavam na cama a dormir e não iam à reunião… e eu depois comecei a 

achar muito cansativo…quando não era presidente, nem vice-presidente e dava o meu 

melhor. 

 

E como amigos? Vocês eram amigos, ainda são…? 

Sim, sim… ainda somos amigos. 



 

E conseguiam separar o trabalho da amizade? 

Como é que eu hei-de dizer… às vezes, às vezes… consoante a actividade e aquilo 

que se estava a fazer, porque no meio da reunião aparecia uma coisa que já não tinha nada a 

ver. E depois nós… é uma amizade que não se vê em outros sítios… é um laço tão forte, 

porque nós já nos conhecemos há bastante tempo, crescemos todos juntos e mesmo quem 

não cresce e está connosco há uns meses parece que cresceu connosco desde pequeno. 

Então de vez e quando havia aquela coisa “Ah, tu não sei quê, tu não sei quantos…” então 

o interesse da reunião em si perdia-se e dava-se mais interesse aos boatos que estavam a 

rolar entre as pessoas. 

 

Mas isso é bom ou é mau? Fiquei sem perceber a tua opinião. 
É bom haver aquela amizade no grupo… mas por outro lado acaba por se perder o 

objectivo. Se a reunião é até às dez já se prolongava até às onze porque meia hora era só 

para os disparates que não tinham nada a ver. Havia um dia em que toda a gente se 

chateava e tinha de se pôr tudo em pratos limpos… o João teve muita paciência… e ainda 

tem. 

 

É curioso que na vossa avaliação algumas pessoas dizem que o João devia ter mais 

paciência porque enerva-se muito facilmente… mas assim… 

 Percebe-se… eu chegava a ter pena do João porque ele estava ali, ou seja as pessoas 

estão a ignorar tudo, então ele tinha que se calar para deixar o grupo falar… então ele de 

vez em quando tinha que se exaltar para as pessoas verem que ele também se chateia. Ele 

estava sempre lá, sempre lá, façam isto, façam aquilo, eu ajudo-vos e a malta a ir sempre 

por outro caminho. É complicado… é um grupo que tinha vontade, mas também… como é 

que eu vou dizer… dentro daquela vontade faltava o sentido de responsabilidade e não 

percebiam que estávamos a crescer, estávamos a ter conhecimento… e depois lá está, 

quando fizemos a apresentação do TDK, no nosso blog já começavam a fazer pedidos das t-

shirts, dos cds e não sei quantos, e depois quando era para fazer estas t-shirts e não sei 

quantos quem tinha mais prática nestas coisas não dedicava o seu tempo “Ai é? Ah, ‘tá 

bem, depois a gente faz…”. Enquanto aqueles que estão disponíveis não dão o seu tempo, 



os que estão ocupados é que têm que vir fazer as coisas. Eu acho que o que levou a 

chegarmos a este ponto foi serem sempre os mesmos a trabalhar… e depois esses mesmos 

quando se começaram a afastar, aqueles que não faziam nada também não fizeram nada 

para as coisas andarem para a frente e deixaram cair. Mas todos tinham grande esperança 

no K’CIDADE, quando o K’CIDADE chegou viam o K’CIDADE como um futuro e 

acreditaram que íamos chegar mais além, só que depois não trabalharam para isso e, entre 

aspas, culpam o K’CIDADE por não fazerem as coisas por nós. 

Mas eles sempre nos falaram dos objectivos deles e da filosofia… eu lembro-me 

quando vim à primeira sessão de empreendorismo… na primeira hesitei… Ah, o que é que 

eu vou lá fazer?! Ah… está bem… mas na segunda ganhei coragem e vim cá. Era muita 

gente, a sala estava lotada, toda a gente estava disposta a ter um negócio e a avançar, mas 

depois eles disseram “Nós ajudamos a chegarem lá, mas não financiamos nada. Nós 

ajudamos a irem à procura de financiamento e de tudo o que precisarem, mas não pensem 

que vamos montar um negócio por vocês.” Nesse primeiro dia veio muita gente, mas na 

segunda sessão já não veio quase ninguém. Porquê? Porque pensavam que iam ser ajudados 

financeiramente… porque muita gente acha que… depois do que eu vi, afinal um negócio 

não depende só do financiamento, é do estudo e daquelas coisas todas… era o que o 

K’CIDADE de certa forma nos estava a tentar mostrar, porque o João até nos falou que eles 

têm um espaço provisório de dez anos e que passados esses dez anos eles gostavam que 

alguns membros da comunidade ficassem aqui a trabalhar. 

E ficou assim… mas acredito agora, que com a Nova Geração… eles são mais 

novos…  

 

Sim, são mais novos do que aquilo que vocês eram, não é? Vocês tinham 18/ 19 anos e 

eles têm 15/16 anos… é diferente. 
Sim, é completamente diferente. E eles também têm uma visão muito diferente da 

nossa… da nossa não que eu não tenho uma imagem do mundo assim tão negativa do 

mundo, mas há elementos que têm uma imagem muito negativa do mundo e acham que o 

mundo é só feito de não. E eu acho que estes miúdos já não pensam assim… e ainda bem. 

 

Há pouco estavas a dizer que quando era para organizar actividades relacionadas com a 



música estavam todos presentes e disponíveis, mas que para o desporto não. Era só a 

nível do desporto ou era também, por exemplo, naquela actividade de limpeza das ruas, 

na sensibilização das pessoas para o meio ambiente? 

Sim, também não mostravam muito interesse, porque depois quando foi aquele dia em que 

se ia fazer uma festa, por assim dizer, para a comunidade quem apareceu foi a escola, a 

Santa Casa, com o Centro de dia, o TDK e a Câmara, e depois naquele dia só apareci eu e o 

Da Banda… para fazer aquela actividade só apareci eu e o Da Banda…quando éramos 

tantos, não é? Estive lá eu e o Da Banda, o Centro de Dia e a Câmara…em oito elementos 

se pelo menos aparecessem quatro já era diferente…mas só apareceram dois. 

E depois… como é que eu vou dizer… as pessoas começaram a focar-se muito no nosso 

bairro, o nosso bairro, o nosso bairro… era das coisas que mais me irritava, porque se nós 

queríamos ter o nosso espaço, o espaço podia ser do outro lado do rio, desde que nós aqui 

fizéssemos alguma coisa já era bom. Nós sabíamos que havia muitas ofertas de espaços, só 

que ninguém queria, queriam todos ali no bairro, porque tinha que ser no bairro e só podia 

ser com pessoas do bairro e eu não estava muito para isso… 

 

Só queriam fazer actividades dentro do bairro e com pessoas do bairro? 

Sim, sim… 

 

Então não queriam dar visibilidade para fora… 

Sim…quem quisesse ir ao PER7 fazer actividades que fosse, quem não quisesse… 

paciência. 

 

Ou seja, até dar concertos fora do bairro ou fazer torneios de futebol entre PER’S não… 

Sim, sim… até porque temos ali um campo e ou era a escola ou era o campo. Havia aqui 

um espaço fechado que foi invadido por uns jovens que queriam fazer uma associação de 

moradores e uma associação de juvenis e eu até cheguei a dizer ao K’CIDADE “Nós somos 

jovens e nos conhecemos aqui a zona toda, e já que nos damos bem com a malta aqui dos 

cavalos, e já que estamos a constituir a nossa associação, e como precisamos de um espaço 

para dar continuidade, então vamos para ali, a gente invade a sala, já que a gente quer um 

espaço e ficamos com aquele provisório.” “Ah, não. É nos cavalos e não sei quantos….”. E 



agora o espaço está ali vazio… os outros lutaram para o espaço e não estão a fazer nada e 

nós já estávamos a ter continuidade e podíamos hoje estar ali. Eu acho que um dos 

problemas foi todos terem interesses mas serem interesses diversificados: uns estavam ali 

para fazerem uma associação para a comunidade e outros estavam ali mas era a nível 

pessoal… isso é que… era aquela balança… umas vezes ia para aquele lado e outras vezes 

ia para o outro… Então a malta ficou assim… havia aquela comunicação, mas não havia 

aquela vontade, aquela conversa “Hoje é TDK então é TDK até ao fim.”… não ora 

estávamos a falar do TDK, ora se falava do jogo de futebol de ontem, e tu tens isto e eu não 

tenho… então ficou muito assim… ficou muito nesta brincadeira. Quem sabe se até hoje 

não tivéssemos parado e tivéssemos feito as actividades que tínhamos pensado a 

GEBALIS, pelas actividades que nos tinha visto a fazer, tinha apostado em nós e tinha-nos 

cedido o espaço que está lá fechado há tantos anos. Agora vamos ver com a nova geração 

se conseguimos… mas eu acredito que sim. 
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 M. S. C. D. B. P. T. 

Estavas presente 
quando o João foi 
lá ao PER 7? Se 
sim, como foi 
esse processo 

 

Sim 

Estávamos na rua 

Passou o João 

Antes de formar o 
TDK 

Não tínhamos 
associação 

João falou-nos da 
fundação e do 
K’CIDADE 

Trabalho durante 
10 anos com a 
comunidade 

João perguntou se 
estávamos 
interessados em 
criar uma 
associação, fazer 
actividades, criar 
um espaço para 
nós lá; 

Não 

Quando cheguei o 
grupo não estava 
formado, mas já 
haviam reuniões 

Trabalhar para 
Londres 

Antes de ir 
estavam a recolher 
dados para o base-
line 

Pediram para 
apostarem na 
nossa zona 
(muitos jovens 
sem rumo) 

Voltou de 
Inglaterra e 
começou a ir às 
reuniões 

 

Não 

Quando o 
K’CIDADE chegou 
eestava em França 

Não 

Entrou antes da 
primeira 
actividade 

Entrou no segundo 
torneio 

Sim 

Quando o 
K’CIDADE se 
instalou foi logo ao 
PER 7 

Zona com poucas 
actividades 

Foram falar 
connosco e 
começámos 

Não 

Irmão estava 

Eram muitos 
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 M. S. C. D. B. P. T. 

Estavas presente 
quando o João foi 
lá ao PER 7? Se 
sim, como foi 
esse processo. 

(Cont.) 

 

Tínhamos planos 
para isso 

Marcou-se uma 
reunião 

Apareceu a 
proposta e 
aceitámos 

Começámos a 
fazer torneios e 
uma festa de RAP 

Alguns arranjaram 
trabalho por causa 
do K’CIDADE 
(através dos 
cursos 3D) 

     

Como é que 
surgiu o grupo? 

 Todos estávamos 
interessados 

Estávamos no 
bairro sem fazer 
nada 
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Como é que 
surgiu o grupo? 

 Fartos da rotina 

Espaços da rua 
estavam a ser 
preenchidos 

ISU trabalhava na 
Quinta Grande 

Com o 
realojamento 
abandonaram os 
moradores da zona 

João cativou-nos 

    

Quantas pessoas 
estavam no inicio 
do TDK? 

 

No inicio não 
éramos só nós 

Quase todos os 
jovens do bairro 

Alguns adultos 

Éramos uns trinta 

 

Muitas pessoas 

Pensavam que o 
K’CIDADE fazia 
tudo por eles e eles 
não precisavam de 
trabalhar 

 

 Cerca de trinta Uns trinta 

No inicio o pessoal 
estava todo 
motivado 

Começaram a 
desviar 

 

Mais ou menos 30 

Foram desistindo 

Fizeram uma 
pausa no TDK 

Comecei a 
participar depois 
do Centa 
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Quantas pessoas 
estavam no inicio 
do TDK? 

 

Todos davam a sua 
opinião 

Não eram 
membros formais 
do TDK (com 
responsabilidades 
especificas) 

Votos para decidir 
quem eram os 
representantes do 
grupo (presidente, 
tesoureiro, etc.) 

Associação Formal 

 

Quando 
perceberam que 
tinham de 
trabalhar foram 
desistindo 

Ficaram aqueles 
que formalizaram 
o TDK. 

  Depois reduziu 
para uns oito ou 
nove  

Porque houve 
desleixo (maneira 
de ser das 
pessoas) 

Envolvimento de 
amizade com 
trabalho 

Reuniões não 
correram muito 
bem 

Concerto no 
pavilhão da 
Charneca não 
correu bem 

A partir daí 
descambou 

Faltas às reuniões 

Fizeram uma 
pausa 

Agora o Chalita 
veio com a ideia de 
nos reunirmos e 
fazermos coisas 
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Como é que a 
comunidade 
reagiu às 
actividades? 
Conseguiram 
tirá-las de casa? 

Sim, nos jogos de 
Futebol 

Quem gosta saiu à 
casa  e participou 
(desde o mais 
novo ao mais 
velho) 

     

Quantas pessoas 
estavam, no final, 
no TDK? 

Uns 12 

Não sabe 

Agora são uns dois 

Última reunião na 
casa do Chalita foi 
há muito tempo 

Oito 

Quando chegou 
deram 
continuidade ao 
grupo 

Já tinham feito 
actividades a nível 
do desporto 

Fizeram-se 
actividades já 
planeadas no 
âmbito da música 

  Uns cinco: 

Prila 

Da Banda 

Santo 

Chalita (afastou-
se) 

Mendonça 

Simone 
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Quantas pessoas 
estavam, no final, 
no TDK? 

(cont.) 

 Actividade no 
Bairro Alto 
(Concerto Zé dos 
Bois) 

Fez-se o Centa 

Apresentação às 
entidades 

Formalizar a 
associação (não 
chegou a ficar 
formalizada, 
faltava ir ao IPJ) 

 

    

Porque é que 
achas que as 
coisas caíram? 

Desleixo 

Filhos 

Trabalho 

Pouco tempo para 
as reuniões 

 

Recentemente 
deixámos de 
marcar encontros 

Depois da Si. ser 
Mãe e do M. ser pai 

 

Grupo não tinha 
ritmo 

Pouca 
responsabilidade 

Falta de iniciativa 
a nível individual 

 

Objectivo de ter o 
espaço cada vez 
mais longe 

Trabalhávamos 
mas os objectivos 
estavam cada vez 
mais longe 

 

Eram poucos 

Desleixo 

Problemas da vida  

Filhos 

Procura de 
trabalho 

Má organização 

Culpabilizavam-se 
uns aos outros 

Faltas às reuniões 
por assuntos 
familiares 

Preguiça 
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Porque é que 
achas que as 
coisas caíram? 

(cont.) 

Surgiram outras 
necessidades 

Vamos continuar 
com o K’CIDADE 

Vamos continuar 
com o TDK 

Correu mal 

Discordância entre 
os membros nas 
actividades a fazer 

Normal haverem 
opiniões 
diferentes 

Bom haverem 
opiniões 
diferentes porque 
se chega a outros 
lados 

C, também foi pai 
mas conseguia 
conciliar o tempo 

Coisas começaram 
a desmoronar 

O espaço 

Não havia nenhum 
espaço físico 

Ocupar garagens 
abandonadas e 
depois falar com a 
Gebalis 

João aconselhou a 
esperar por 
ficarem mais 
conhecidos para 
depois pedirem 
um espaço 

 

Deixavam o 
trabalho para as 
pessoas que 
tinham mais 
conhecimentos 

Possível 
sentimento de 
“sou sempre eu” 

Começaram a 
haver discussões 
de trabalho 

Desmotivação 

Pensavam que não 
conseguiam fazer 
outra boa 
actividade 

Desânimo 

Não acreditar em 
si mesmos 

As pessoas 
começaram a faltar 

Foram saindo 

Falta de 
disponibilidade 

Trabalho 

Estudos 

Falta de tempo 

Apareciam só dois 
ou três 
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Porque é que 
achas que as 
coisas caíram? 

(cont.) 

Ficámos muito 
tempo ser ir às 
reuniões 

Agora o Tchola e o 
Chalita estão 
empenhados 

Pensou em desistir 
depois de ser pai 

Reflecti e falei com 
eles 

Não vale a pena 
desistir 

O futuro vai ser 
bom 

Muito tempo de 
espera desmotivou 
o grupo 

Espaço é uma 
identificação do 
sitio onde 
moramos 

Necessário o 
espaço ser no PER 
7 

Falta de 
comunicação 
dentro do grupo 

Pessoas do grupo 
dentro de outros 
grupos de outras 
entidades 

Conflito de datas 
entre o grupo e as 
outras instituições 

Acréscimo de 
responsabilidades 
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Porque é que 
achas que as 
coisas caíram? 

(cont.) 

 Outras instituições 
era mais fácil 
porque faziam por 
eles 

Aqui tínhamos de 
ser nós a trabalhar 

Ausência do 
Presidente 
(trabalho na Raiz) 

M. foi pai 

Si. foi mãe 

Marcar reuniões e 
esperar por quem 
viesse 

Ninguém vinha às 
reuniões 

Adiou-se até 
chegar a uma fase 
de pausa 
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Porque é que 
achas que as 
coisas caíram? 

(cont.) 

 Termos de ser nós 
a trabalhar e não 
fazerem as coisas 
por nós 

Serem sempre os 
mesmos a 
trabalhar 

Os que  
trabalhavam 
deixaram de o 
fazer e os que não 
trabalhavam não 
fizeram nada para 
que as coisas 
andassem para a 
frente 

Grande foco no 
bairro 

Espaço podia ser 
noutro lugar desde 
que trabalhassem 
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Porque é que 
achas que as 
coisas caíram? 

(cont.) 

 Haviam muitas 
ofertas de espaços 

Ninguém queria 
um espaço fora do 
bairro  

Não estava muito 
de acordo 

Não queriam fazer 
actividades fora do 
bairro 

Interesses 
diferentes 

Uns trabalhavam 
para a comunidade 
e outros para eles 
mesmos 

Havia 
comunicação  

Não havia vontade 
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Porque é que 
achas que as 
coisas caíram? 

(cont.) 

 Ficou numa 
brincadeira 

Quem sabe se não 
tivéssemos parado 
a GEBALIS já tinha 
apostado em nós e 
já nos tinha dado 
um espaço 

Vamos ver com a 
Nova Geração 
conseguimos 

Acredito que sim 

    

Ou seja, fazer 
actividades, como 
concertos, fora 
do bairro, não? 

 Sim 

PER 11 tem um 
campo de futebol 

Havia um espaço 
nos cavalos 
abandonado 
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Ou seja, fazer 
actividades, como 
concertos, fora 
do bairro, não? 

(cont.)  

 Foi ocupado por 
jovens para fazer 
uma associação 
juvenil 

Antes sugeriu ao 
João ocupar o 
espaço, como 
provisório 

Mas o grupo não 
quis porque não 
era no bairro 

A outra associação 
nunca fez nada e 
nós estávamos a 
trabalhar e não 
ficámos com ela 

    

Quais eram os 
vossos 
objectivos? 

Ocupar o tempo 

Fazer actividades 
para toda a 
comunidade 
(jovens, adultos, 
crianças) 

Espaço físico onde 
pudessem 
desenvolver as 
actividades 

 

Fazer alguma coisa 
na música 

 

Construir um 
espaço para fazer 
as actividades com 
e para a 
comunidade 

 

Formalizar a 
associação 

Falámos 
directamente com 
o K’CIDADE 
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Quais eram os 
vossos 
objectivos? 

(Cont.) 

Não tínhamos 
nada disto 

Agora temos 
associação e não 
temos espaço 

Temos de arranjar 
o nosso espaço 

Tivemos um 
tempo parados 

Fazer trabalhos 
para a comunidade 

Ocupar as 
crianças, jovens 

Haver formações 
para que 
pudessem ter 
alguma 
qualificação 

Aproveitar aquilo 
que o K’CIDADE 
tinha para nos 
oferecer e as 
nossas ideias 

Funcionou bem 

 

Abrir as portas às 
pessoas do bairro 

Objectivo do 
bairro antigo 
acompanhado por 
outra entidade 
(ISU), que depois 
deixou o bairro 

Ficámos sem nada 

Surgiu o K’CIDADE 

Fazer actividades 
para a comunidade 

Apoiar o pessoal 
do bairro 

Fazer actividades 
no bairro 

Ocupar a 
comunidade 

Todos os bairros 
/zonas têm uma 
associação 
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Quais eram os 
vossos 
objectivos? 

(Cont.) 

    PER 7 não tem 
nada 

Entidades abertas 
a toda a 
comunidade da 
Alta de Lisboa mas 
não são unidas 

Não temos 
vontade de 
frequentar essas 
associações 

K’CIDADE foi uma 
excepção 

Pegaram em nós 
desde o início 

Pessoal da 
Musgueira e da 
Cruz Vermelha não 
frequenta muito 
K’CIDADE 

 

 



Análise das Entrevistas ao T.D.K. 

16 

 

 

 M. S. C. D. B. P. T. 

O TDK estava 
direccionado 
para que áreas? 

Música 

Desporto 

Outras ideias 

     

Porque é que 
decidiste juntar-
se ao grupo? 

  Eram os meus 
amigos 

Vontade de fazer 
alguma coisa com 
os amigos 

Boa causa 

Torneios de 
futebol 

Trabalhava na 
Amadora 

Participou para 
dar opinião 

Ajudar 

Jogava à bola 

Influencia dos 
colegas dos treinos 
de futebol 

Ideias base para o 
bairro 

Aquilo que 
queriam fazer no 
bairro 

Ter um espaço 

Fazer actividades 
para o grupo e 
para a comunidade 

 Bom aquilo que 
fazem no bairro 

Mover a 
comunidade 

Fazer coisas que 
não há no bairro 
(actividades, 
torneios de 
futebol, concertos) 

Ajudar a 
comunidade 
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Quando falas em 
envolver a 
comunidade falas 
em quem? 

  Incentivar jovens 

Adultos não tanto 

Jovens têm mais 
tempo livre 

Adultos estão 
ocupados e 
cansados do seu 
trabalho 

 

Nós somos a 
comunidade 

Fazemos parte da 
comunidade 

Mais velhos 

Jovens 

Crianças 

Actividades não 
postas em prática 
mas planeadas 

Toda a gente 

Do mais velho ao 
mais novo 

Como a 
actividade de 
limpeza das 
ruas… 

 Grupo não 
mostrava muito 
interesse 

No dia da 
actividade 
participaram: a 
escola, Santa Casa, 
Centro de dia, 
Câmara Municipal 
e o TDK 

Do TDK apareceu o 
Da Banda e o Santo 

Não participou 

Não estava 
presente 

  Público-alvo: todas 
as idades 

Foi bom 

Bairro sujo não 
compensa 

Crianças 
aprendem coisas 
boas e não só más 

Incutir boas acções 
na comunidade. 
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 M. S. C. D. B. P. T. 

Actividades mais 
marcantes e 
porquê 

Primeiro torneio 

Concerto do Zé dos 
Bois 

 O concerto no Zé 
dos Bois  

Momento alto do 
TDK  

Torneio de futebol 

Grupo muito 
motivado 

Actividades deram 
força para 
continuar 

Pensámos em tudo 

Grande ajuda do 
João 

No concerto não 
foram muito 
rigorosos com o 
seu trabalho 
(entraram pessoas 
sem pagar, etc.) 

Primeiro torneio 
(primeira 
actividade) 

Concerto da ZDB 
(primeira 
actividade fora do 
bairro; correu bem 
como espectáculo) 

Apresentação do 
TDK aos parceiros 
(para mostrar 
quem somos; 
alguns sabiam) 

Torneios de 
Futebol 

Mobilizou mais 
pessoas da 
comunidade e dos 
bairros 
circundantes (que 
não se davam 
bem) 

Concerto do Zé dos 
Bois 

Participei em 
poucas 

Centa (música) 

Limpeza do Bairro 

Concerto (pela 
negativa) 

Primeiro torneio 
de futebol 

Juntou muita 
gente, até os mais 
velhos 

Levou as pessoas a 
sair de casa. 



Análise das Entrevistas ao T.D.K. 

19 

 

 

 M. S. C. D. B. P. T. 

Pontos fortes do 
grupo 

     Estão a querer 
juntas pessoas 
novas 

Grupo de jovens 

Mente aberta para 
várias coisas 

Agora há vontade 

Pontos positivos 
do grupo, antes 
da pausa 

Muitos 

Apoiávamo-nos 
quando 
decidíamos fazer 
uma coisa 

Quando 
interessados, 
arranjava-se 
tempo para fazer 
tudo 

 Amizade 

Conhecimento do 
Bairro 

Levar as coisas na 
desportiva 
(permitiu andar 
para a frente) 

Avançar a ritmo 
próprio 

A vontade de fazer 

A ideia 

 

No inicio: união 

Conseguir realizar 
actividades 

Formalizar a 
Associação 

União 

Boa relação entre 
todos 
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Pontos negativos 
do grupo, antes 
da pausa 

  Discussões 

Não se separava a 
vida pessoal do 
trabalho (a 
discussão 
começava num 
lado e acabava no 
outro) 

Frontalidade 

Vontade de fazer 
com o nosso ritmo 

Ritmos diferentes 

Falta de 
compromisso 

Irresponsabilidade  

Desleixo 

Não havia 
motivação 

Desorganização 

Falta de 
assiduidade nas 
reuniões 

E na questão da 
responsabilidade, 
haviam pessoas 
responsáveis? 

    Muita 
irresponsabilidade 

Quando havia 
trabalho atiravam-
no uns para os 
outros 

Mais difícil 
ninguém queria 
fazer 

Devia haver mais 
maturidade 

Sim, haviam 
pessoas 
responsáveis 

No geral assim-
assim 

Na organização 
das actividades 
dependia do gosto 
individual 
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Como era o 
ambiente do 
grupo? 
Trabalhavam 
bem? 

Bom 

Sem grandes 
problemas 

Há sempre 
qualquer coisa, 
mas nada de mais 

Amigos do mesmo 
bairro 

Organização de 
torneio e do 
concerto 
trabalharam mais 

Primeira 
actividade mostrar 
a todos que 
conseguiam fazer e 
interesse 

Há actividades em 
que se trabalha 
mais do que 
noutras 

Bom 

Trabalho havia 
fases 

Uns deixavam o 
trabalho para os 
outros 

Sempre os 
mesmos a 
trabalhar 

Bom 

Criticas mútuas 

Criticavam um 
membro quando 
este falhava 

Davam-se melhor 
como amigos do 
que como “colegas 
de trabalho” 

Não se conheciam 
bem como colegas 
de trabalho, mas 
sim como amigos 

Nunca tínhamos 
trabalhado, não 
havia 
responsabilidade 
nem ritmo das 
pessoas que 
trabalham mesmo 

 

Mais ou menos 

Um objectivo, mas 
interesses 
diferentes 

Uns mais virados 
para o desporto 

Outros para a 
música 

Outros para a 
comunidade 

Ambiente de 
trabalho dependia 
da motivação 

Direccionado para 
os interesses de 
cada um 

Trabalhavam mais 
ou menos 

Muita brincadeira 

No inicio não 
acreditava muito 
(pessoalmente) 

Quando as coisas 
aconteceram mais 
motivação 

Na organização 
das actividades 
trabalhavam bem 

Algumas 
discussões 
(normal) 

Como amigos 
dávamo-nos bem 

Bom 

Conhecem-se 
desde pequenos 

Discussões que 
levam a algum 
lado 

Trabalhávamos 
bem 
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Como era o 
ambiente do 
grupo? 
Trabalhavam 
bem? 

(Cont.) 

Lentos, parados 

 

Falta de 
experiência 

Trabalho 
consoante os 
interesses 

 Chalita e Santo 
levavam as coisas 
mais a sério (mais 
velhos do grupo) 

Chalita não dava 
tanto de si como o 
Santo (problemas 
pessoais), estava 
mais presente para 
estar com os 
amigos do que 
para trabalhar 

Ainda somos 
amigos 

   

O facto de vocês 
já serem amigos 
antes de serem 
um grupo de 
trabalho não 
interferiu? 

  Depende da 
actividade 

Durante as 
reuniões 
dispersava-se  

Interferiu 

Os ritmos 

Somos amigos 
além de sermos o 
TDK 

Interferiu 

Problemas entre 
amigos que 
interferem no 
trabalho 
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O facto de vocês 
já serem amigos 
antes de serem 
um grupo de 
trabalho não 
interferiu? 

(Cont.) 

  Amizade muito 
forte 

É bom haver uma 
amizade tão forte 

Perde-se o 
objectivo da 
reunião 

João teve e tem 
muita paciência 

Ajudou e 
desajudou 

Alturas mais 
demoradas (como 
os estatutos) 

Actividades não 
correram tão bem 
talvez por sermos 
amigos 

Desculpávamos 
toda a gente 

Falávamos mas 
não nos 
chateávamos  

Problemas de 
trabalho que 
interferem na 
amizade 

 

É curioso porque 
na avaliação que 
vocês fizeram 
diziam que o João 
se enervava 
muito, devia ter 
mais calma. 

 Percebe-se o João 
irritar-se 

As pessoas 
ignoravam o 
propósito das 
reuniões 
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É curioso porque 
na avaliação que 
vocês fizeram 
diziam que o João 
se enervava 
muito, devia ter 
mais calma. 

(Cont.) 

 Tinha de se calar 
para eles falarem 

Necessário exaltar-
se para verem há 
limites 

Estava sempre lá 
para nos apoiar e a 
incentivar-nos 

Trabalho 
complicado 

Grupo tinha 
vontade, mas 
faltava o sentido 
de 
responsabilidade 

Não percebiam 
que estávamos a 
aprender e a 
crescer 
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É curioso porque 
na avaliação que 
vocês fizeram 
diziam que o João 
se enervava 
muito, devia ter 
mais calma. 

(Cont.) 

 Com a 
apresentação do 
TDK, começaram a 
encomendar 
artigos no blog e 
quem tinha prática 
em fazer as coisas 
deixavam andar 

Os que estavam 
disponíveis não 
trabalhavam 

As pessoas mais 
ocupadas é que 
tinham de fazer as 
coisas 

    

Tens parte activa 
no grupo? 

 

 Não me importo 
de fazer metade 
daquilo que faço 
para irmos 
angariar fundos 
para o TDK 

 

Sim 

TDK não acabou 

Participa nas 
reuniões 

 

Não  

Não vou às 
reuniões 

Entro em contacto 
com as pessoas 
sobre as 
actividades 

O grupo não 
acabou 

Ninguém tem 
tempo para se 
reunir 

Sim 

Chalita tem mais 
vontade que o 
grupo vá para a 
frente 

Quer que o grupo 
ganhe força 
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Tens parte activa 
no grupo? 

(cont.) 

 

 Ficar à espera dos 
outros “nunca 
mais é sábado” 

Disse ao João que, 
pessoalmente, ia 
abandonar o TDK 

Tenho muita pena  

Muito ligado ao 
TDK 

Espera participar 
em todas as 
actividades 

Confiante na Nova 
Geração 

Grande esforço do 
Tchola 

 

  Importante ter 
uma associação no 
bairro 

TDK agora 

 

 C. puxa pelos 
antigos 

Mais vale apostar 
em gente nova e 
andar para a frente  

TDK não acabou 

Vontade de 
continuar 

  Grupo é o mesmo 

Pessoas são as 
mesmas 

Tchola tenta dar 
força 

Sozinho não 
consegue 

Necessário união 
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TDK agora 

(Cont.) 

 

 Apresentação às 
instituições não foi 
em vão 

Queríamos fazer 
mais actividades 

Vontade de fazer 
mais um concerto 
no Bairro Alto, 
mas mudou de 
direcção e não 
foram chamados 

Encontrei o D. B. e 
disse que 
estávamos à 
espera dele para 
dar continuidade 

D. B. diz para não 
contarmos com 
ele, diz que o 
K’CIDADE já não é 
o que era 

  T. fez bem em ir 
para a Nova 
Geração 

Trabalhar com 
outras pessoas 

Nós não nos 
apoiamos 

Não temos tempo 
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O que fez com 
que as coisas 
voltassem a 
andar? 

 

Não queremos 
acabar com o TDK 

Mais fortes 

Falta de apoio de 
pessoas do bairro 

Outros faziam 
sempre melhor 
(no meu tempo…) 

Mostrar que são 
capazes 

Tentar fazer 
melhor 

 Grupo (Nova 
Geração) tem mais 
tempo 
disponibilidade 

Miúdos têm 
vontade de 
trabalhar 

Miúdos têm a 
mesma motivação 
que o “TDK” tinha 
no inicio 

Não perder as 
linhas de 
orientação do TDK 

Ajudar a 
comunidade 

Ajudar a sua zona, 
mas envolvendo 
outras (objectivo 
desde o inicio)  

 Tchola está a 
tentar avançar 
com o TDK 

Sozinho não vai 
conseguir 
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Motivações para 
continuar 

Não vou desistir 

Faço o que puder 

Bairro não tem 
apoio 

Muito parados 

Pessoas 
interessadas em 
lutar pelas 
associações 

No antigo bairro 
havia associações 
mas não era para a 
comunidade toda 

TDK é para a 
comunidade toda 

Ocupar o tempo da 
comunidade 

 Confiante na Nova 
Geração 

Grande esforço do 
Tchola 

Tchola motivou o 
regresso ao TDK 

Mesma motivação 

Fazer as mesmas 
coisas 

Fazer mais coisas 
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Motivações para 
continuar 

(Cont.) 

Não quer que 
acabe nem o TDK 
bem a Nova 
Geração 

Bom para o bairro 

Miúdos com 
poucas 
responsabilidades 
(Nova geração) 

Miúdos dedicados 
(Nova Geração) 

     

As pessoas que 
deixaram o TDK 
vão voltar ou são 
só pessoas 
novas? 

 

     Há pessoas que 
querem, outras 
puseram isso de 
parte 

Melhor contar só 
com quem quer 
trabalhar 
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É importante ter 
pessoas novas? 

 

     Importante 
renovar o grupo 

Há muitas pessoas 
que querem 
trabalhar nisto 

Maior surpresa 
do grupo 

 O grupo não ter 
garra para 
continuar 

Não levar os 
objectivos até ao 
fim 

São 
disponibilidades 

Membros do grupo 
trabalham 

Reuniões eram às 
8h30/ 9h 

Alguns apareciam 

Concretização das 
actividades 

Concretização dos 
objectivos 

 K’CIDADE 
aparecer 

Formalizar a 
associação 

A actividade do 
Centa 
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Maior surpresa 
do grupo 

(cont.) 

 Alguns não 
apareciam 

Alguns iam sempre 

Alguns iam só 
quando a 
actividade lhes 
interessava 

Alguns estavam 
interessados em 
trabalhar no TDK 
(planear 
actividades) 

Alguns estavam 
interessados em 
fazer as 
actividades que o 
TDK propunha 
(usufruir das 
actividades) 

Trabalho 
consoante os 
interesses 
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Maior surpresa 
do grupo 

(cont.) 

 Mais interesse na 
música do que no 
TDK 

Sugeriu criar um 
grupo de música 
porque o TDK 
envolvia outras 
coisas 

Sempre os 
mesmos a 
trabalhar 

Nas reuniões com 
as entidades iam 
membros 
diferentes 

Alguns membros 
falavam aos 
compromissos 
(ficavam a dormir) 

 

    

 



Análise das Entrevistas ao T.D.K. 

34 

 

 M. S. C. D. B. P. T. 

Maior surpresa 
do grupo 

(cont.) 

 S. faltava às aulas 
para tratar de 
assuntos do TDK 

    

Maior desilusão 
do grupo 

 O grupo não ter 
garra para 
continuar apesar 
de tudo o que 
conseguiram fazer 

Ter de haver 
alguém a puxar 
constantemente 
pelo grupo 

Dependência 
daqueles que 
tinham mais 
vontade 

Da minha parte 
não dava muito, 
não tinha muitas 
ideias 

Desistência dos 
membros 

 O grupo ir a baixo A pausa 

Maiores 
dificuldades 

Questões 
financeiras 

Todos “Deixa-
andar” 

Autonomia  

Arranjar um 
espaço 

Não acreditar que 
éramos capazes 

Não ultrapassavam 
as barreiras 

Várias dificuldades 

Elaboração dos 
estatutos 

Aceitar os cargos 

Desempenhar os 
papeis que lhes 
competiam 

Organizar as 
pessoas para 
cumprirem a sua 
tarefa 
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Maiores 
dificuldades 

(Cont.) 

Brincadeira 

Conversa 

Lideres chamavam 
a atenção 

Falar com as 
entidades  

Normalmente ia o 
D. B., o C., o M.,  o 
S., o P. e a Si. 

Mensagem do 
João: não é 
necessário haver 
um espaço para se 
fazer as 
actividades 

À medida do 
tempo pessoas que 
chegaram depois 
arranjaram espaço 

Havia alguma 
rivalidade entre as 
associações da Alta 
de Lisboa 

Continuamos as 
fazer as nossas 
coisas 

 Baixa escolaridade 

Separar a amizade 
do trabalho 

Responsabilidade  

 Ter em conta os 
gostos pessoais 

Ter em conta os 
horários e 
responsabilidades 
de cada um 

Algumas pessoas 
esquecem-se 

Algumas não estão 
muito interessadas 
na tarefa que lhes 
calhou 

Fazer tudo à 
pressa 

Mudou alguma 
coisa no bairro 
depois do TDK? O 
quê? 

     Comunidade conta 
com o TDK 
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O que mudou na 
tua vida com a 
participação no 
TDK? 

Mudou 

Saber que os 
jovens têm 
hipótese 

 Mais alerta para os 
problemas do 
bairro 

Sempre teve 
sentido de 
responsabilidade 

Mostrar que 
conseguimos fazer 
coisas pelo nosso 
bairro e por outras 
zonas 

Mudou 

Mais 
responsabilidade 

 

Ajudou… 

Comecei a ver as 
coisas de outra 
maneira 

Não acreditava 
(inicio) e depois vi 
que era possível 

Despertou energia 

Confiança 

Maturidade 

Mais 
responsabilidade 

Na tua forma de 
estar mudou 
alguma coisa? 

     Não 

O que tinha a fazer 
fazia 

Escola era o mais 
importante 
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Eras o presidente, 
certo? Foi difícil 
assumir essa 
responsabilidade? 

   Ainda sou 

Mais 
responsabilidade 
por isso 

Fazer coisas que 
não fazia 

Ajudou-me no 
trabalho e na 
minha vida 

Eu não estava lá 

No dia seguinte 
disseram-me que 
era o presidente 

Eu disse que não 

Acabei por 
assumir o cargo 

Não foi difícil  

Todos temos a 
mesma voz 
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 M. S. C. D. B. P. T. 

Líder do grupo Presidente (D. B.) 

Ch. 

Alma da equipa 

Si. 

S. 

C. 

(aqueles que mais 
trabalhavam) 

Mais do que o D. 
B., que era o 
presidente 

Todos 

Não havia líder 

Santo esforçou-se 
mais do que todos 

D. B. também 
trabalhou 

P. não mostrou 
muito interesse, 
mas ia por 
motivação dos 
amigos 

Simone trabalhou 
bem 

C. fez o que pode. 

  Presidente (D. B.) 

Havia uma 
pessoa que 
puxasse pelos 
outros, para 
trabalharem? 

Puxamos todos 
pelos outros 

Há quem puxe 
mais 

    João 

Não fazia parte do 
TDK 
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Havia uma 
pessoa que 
puxasse pelos 
outros, para 
trabalharem? 

(cont.) 

Da Banda  

Chalita 

    Sempre em cima 
de nós para fazer 
aquilo 

Facilidades do 
grupo 

Escolha das 
actividades todos 
davam a sua 
opinião 

Não sei 

Propostas que nos 
agradavam, 
agarrávamo-las 
logo para fazer 
aquilo 

Mas não é bem 
assim 

Desmotivou o 
grupo 
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 M. S. C. D. B. P. T. 

Achas que a 
politica do 
K’CIDADE acabou 
por ser uma 
dificuldade? 

 K’CIDADE sabe 
fazer as coisas e 
põem-nos a dar 
uma grande volta e 
ficamos a perder 
tempo para fazer 
uma actividade  

Acho que é 
necessário 

Não sabia da 
filosofia do 
K’CIDADE 

Avisei o João que 
as pessoas talvez 
não continuasse a 
ver porque 
estavam 
habituados a que 
fizessem tudo por 
elas 

 Isso tem a ver com 
a responsabilidade 

A politica do 
K’CIDADE tem a 
ver com a nossa 
politica 

Tínhamos noção 
de que tínhamos 
de fazer as coisas 

Faltou 
responsabilidade 
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Achas que a 
politica do 
K’CIDADE acabou 
por ser uma 
dificuldade? 

(Cont.) 

 Esperava que sim, 
porque as pessoas 
não gostam da 
ideia de trabalhar 

Aprendemos 
bastante com o 
estatutos (estava 
tudo por nossa 
conta) 

Há pessoas que 
não se preocupam 
em aprender 

Isto levou a esta 
fase 

Grande esperança 
do K’CIDADE no 
inicio 

K’CIDADE como 
um futuro, mas 
não trabalharam 
para isso 
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 M. S. C. D. B. P. T. 

Achas que a 
politica do 
K’CIDADE acabou 
por ser uma 
dificuldade? 

(Cont.) 

 Culpam o 
K’CIDADE por não 
fazer as coisas por 
nós 

Sempre 
clarificaram a sua 
filosofia 

Ganhei coragem 
para vir à sessão 
de 
empreendorismo 

Sala estava cheia 

Disseram que 
estavam 
disponíveis para 
ajudar mas que 
não financiavam 
ninguém 

Na segunda sessão 
não veio quase 
ninguém 
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 M. S. C. D. B. P. T. 

Achas que a 
politica do 
K’CIDADE acabou 
por ser uma 
dificuldade? 

(Cont.) 

 Muita gente acha 
que o negócio 
depende só do 
dinheiro 

K’CIDADE estava a 
tentar mostrar-nos 
o que é necessário 
e como chegar lá 

João falou que o 
programa está cá 
10 anos e depois 
gostavam que 
fossem membros 
da comunidade a 
trabalhar nos 
espaços do 
K’CIDADE 

    

Nova geração 

 

Misturaram a Nova 
Geração 

Renovar pessoas 

João aproveitou os 
membros que 
estavam no activo 
e está a fazer a 
Nova Geração 
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 M. S. C. D. B. P. T. 

Nova geração 

(Cont.) 

 

Há pessoas do TDK 
que já não querem 

Miúdos 
interessados 

Dúvida se a Nova 
Geração e o TDK  
se vão unir 

Acredito na Nova 
geração 

São mais novos 

Visão diferente 

Há elementos do 
TDK que têm uma 
visão negativa do 
mundo (acham 
que o mundo é 
feito de não) 

Acho que os 
miúdos não 
pensam assim (e 
ainda bem) 

    

Formações 3D Fizemos todos 
essas formações 

Não ajudou em 
nada 
profissionalmente 

Bom para saber 
mais coisas 
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Papel do 
K’CIDADE 

Fundamental 

Sem K’CIDADE não 
havia TDK 

K’CIDADE ajudou 
toda a Alta de 
Lisboa 

Ajuda muito o 
nosso Bairro 

Disponibilizam 
espaço digital 

Ocupa as pessoas 

 Importante 

Espera que 
continuem 

Precisam de 
pessoas assim 

Motivador 

Querem ajudar a 
comunidade e nós 
ajudamo-los a 
ajudarem-nos para 
andarmos para a 
frente 

Mais-valia 

Abriu os olhos 

Mostrou que 
podem ajudar a 
comunidade 

 Era o suporte 

Muito Apoio 
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Quem estava 
disposto a fazer 
essas 
mobilizações e a 
“trabalhar”? 

 O grupo era maior 

ISU começou a 
fazer propostas 
tentadoras 

Ficámos os de 
sempre: S., C., Si., 
D.B., o P. e o M. 

Depois P. e M. 
começaram a ir 
mais para o ISU 

C. ausentou-se por 
motivos de saúde 

D. B. envolveu-se 
com a Raiz 
(trabalha lá), sente 
uma maior 
identidade para 
com a raiz do que 
para com o 
K’CIDADE 
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Actividades que 
realizaram 

 Centa, na semana 
artística 

Tentaram fazer o 
site do TDK 

Blog do TDK 

Blog 100-80 

Depois não 
voltaram a estar 
no activo 

Associação ficou 
em stand-bye 

 

    

João Queiroz  Relação muito 
forte com os 
membros do TDK 

Tenta chamar o 
pessoal 
constantemente 

    

 

 



Análise das Entrevistas ao T.D.K. 

48 

 

 M. S. C. D. B. P. T. 

João Queiroz 

(Cont.) 

 Irrita as pessoas 
irem por não 
terem coragem de 
dizer que não, e 
não por quererem 
trabalhar 

Faziam as coisas 
contrariados 

Actividades 
demoravam mais 
tempo a fazer 

Concerto do Zé dos 
Bois fez-se num 
instante 

Estavam todos 
motivados 

    

Envolvimento 
com o K’CIDADE a 
nível pessoal 

 Empreendorismo  

Formações 

Atliers 

    

 



Dados sobre o grupo Trabalho, Direitos e Kapacidades (TDK) 

(Reunião com o Dr. João Queiroz sobre o TDK) 

 

TDK = Trabalho, Direitos e Kapacidades 

 

Este grupo teve inicio em 2004/ 2005 e manteve-se activo durante três anos, retomando 

agora reuniões para voltar ao activo. O grupo esteve parado pois entretanto alguns membros 

foram trabalhar, outros foram pais, etc. 

 

Inicialmente encontravam-se semanalmente, nos últimos tempos em que o grupo funcionou 

reuniam-se entre eles todas as semanas, e com o K’CIDADE de quinze em quinze dias, de 

forma a dar mais autonomia ao grupo. 

 

Aqui efectuava-se trabalho de grupo com jovens, as características-chave do grupo são: 

jovens, maioritariamente africanos e rapazes, uma vez que só existia uma rapariga que 

entretanto saiu (teve um bebé). Alguns estudam outros são desocupados; estão integrados 

nos 3D ou em outras formações desenvolvidas. Alguns estão empregados nas instituições 

parceiras; estão a frequentar o RVCC. No fundo estes jovens cresceram juntos e têm 

interesses (música e desporto) e preocupações comuns. 

 

A maior dificuldade sentida no acompanhamento a este grupo é o desculparem-se uns com 

e aos outros; manter o grupo em sintonia nas tarefas; partilha de informação entre si 

(partilha de informação da identidade do grupo e verem-se como elementos de 

desenvolvimento.) Na verdade também há outras necessidades que se elevam, o trabalho, o 

serem pais, etc. 

 

O principal objectivo dos técnicos com este grupo era “resolver” a insegurança sentida no 

bairro associada aos jovens (PER 7). Por sua vez o grupo tinha como objectivos trabalhar 

para a comunidade e ocupar o seu tempo podendo fazer alguma coisa para a comunidade, 

pares, etc. 

 



A maior surpresa e, simultaneamente, decepção foi darem um espectáculo em que se 

envolveu muita gente e conseguirem ganhar dinheiro, mas não ter sido o suficiente para 

empreenderem mais e para ganharem mais garra para conseguirem mais e ir mais longe. 

Foi como se não tirassem ganhos suficientes daí. 

 

Quando este grupo começou os jovens tinham cerca de 17/18 anos aos 23. 

 

Os parceiros que trabalharam com o K’CIDADE e com este grupo são: o centro de dia do 

Alto Lumiar (Santa Casa), EB23 Pintor Almada Negreiros, Galeria Zé dos Bois, O 

Tonelense, Junta de Freguesia da Charneca, Irmãs do Bom Pastor, Associação Freestyler, 

ZDB, Durço (Projecto de Limpeza; Câmara Municipal de Lisboa) e comércio local (na 

organização de festas). Pediram apoio a logísticos, como espaços, campo de futebol, apitos, 

bolas, organizar almoços  comunidade). 

 

Este grupo nunca precisou de dinheiro pois o K’CIDADE apoiou a primeira actividade e 

depois o concerto da ZDB deu para pagar o resto. Tentaram formalizar-se como associação 

de jovens de música e para isso criou-se o gabinete multimédia do K´CIDADE. 

 

Jovens com quem falar: Santo (3/11); Prila (10/11); Simone; Tchola; Chalita (4/11); Da 

Banda (7/11); Pias e Mendonça (3/11). 

 



 TDK: Texto para o PhotoStory 

O grupo informal jovem “TDK – Trabalho, Direitos e Kapacidades”, nome 

adoptado desde 2007 iniciou a sua actividade com o K’CIDADE em  2004.  

Nós somos um grupo de jovens do PER 7 e tudo começou quando o João 

Queiroz nos abordou na rua para explicar o que era o K’CIDADE e se estávamos 

interessados em desenvolver actividades para a comunidade. Foi uma grande 

oportunidade para nós, pois não tínhamos nenhuma associação no nosso bairro e 

decidimos que estava na altura de fazer uma. Inicialmente apareceu muita gente, cerca 

de trinta, mas depois quando começaram a ver que tínhamos de trabalhar e que ninguém 

fazia nada por nós passámos a ser cerca de oito. 

Motivados para termos uma associação formal no nosso bairro com um espaço 

próprio, definimos os estatutos e o cargo que cada um ia assumir. Assim, pretendíamos 

desenvolver actividades para toda a comunidade, desde os mais jovens aos mais velhos. 

Logo, o TDK mais do que nos ocupar a nós iria ocupar toda a comunidade, com 

actividades ligadas à música, ao desporto e ao desenvolvimento e ajuda à comunidade. 

Neste sentido, desejávamos tirar as pessoas de casa e das ruas, ocupando-as e apoiando-

as a ir mais longe. Contudo não chegámos a formalizar a associação nem a ter o nosso 

espaço. Tivemos muitos entraves em conseguir um espaço físico, tanto a nível de 

espaços disponíveis para o efeito dentro do nosso bairro como da disponibilidade de 

alguns membros para termos um espaço fora do PER 7. 

Nos primeiros três anos de actividade do TDK realizámos algumas actividades 

com bastante sucesso dentro da nossa comunidade e até mesmo fora. 

A nossa primeira actividade foi um torneio de futebol para os jovens, e logo a 

seguir fizemos outro para os mais novos, que foi muito positivo pois conseguimos 

juntar pessoas de todos os bairros aqui da Alta de Lisboa sem haver confusão. No que 

respeita à música fizemos, por exemplo, um concerto na Galeria Zé dos Bois, no Bairro 

Alto, que teve bastante sucesso e que envolveu muita gente da Comunidade a ajudar-

nos. Este foi um dos momentos altos do TDK. No que respeita ao desenvolvimento do 

bairro fizemos uma actividade de limpeza de ruas, mas alguns dos membros não 

estavam muito motivados para trabalhar nesta área, pois não era do seu interesse. 



Para além de tudo isto e entre outras actividades, fizemos uma apresentação da 

nossa associação aos parceiros locais, para dar a conhecer o nosso trabalho e a nossa 

associação, mesmo que alguns já o soubessem.   

O nosso grupo é um grupo muito forte e cheio de ideias, com uma amizade 

muito especial, pois já nos conhecemos desde pequenos e dizemos tudo o que temos a 

dizer uns aos outros. Apoiamo-nos e puxamos uns pelos outros e quando nos decidimos 

a fazer alguma coisa vamos até ao fim. Trabalhávamos bem em conjunto, apesar de por 

vezes o trabalho recair mais em cima de uns do que de outros. A verdade é que nos 

conhecíamos bem como amigos mas não como grupo de trabalho, logo havia muita 

brincadeira e palhaçada durante as reuniões. Assim, por um lado a nossa amizade é 

positiva para o grupo, por outro nem tanto assim. 

Para além disto, temos uma escolaridade muito baixa e isso revelou-se uma 

dificuldade, bem como o nosso ritmo de trabalho, a falta de responsabilidade, de 

maturidade, de organização e, por vezes, até de motivação, uma vez que grande parte 

dos membros trabalha consoante os seus interesses. A assiduidade também se revelou 

uma dificuldade pois alguns de nós foram pais e o TDK passou para segundo plano, 

começámos a trabalhar e ter uma família para cuidar, e o tempo para dedicar à 

associação diminuiu.  

Todos estes factores levaram a uma fase de pausa do TDK onde parámos de 

realizar actividades e de nos reunir. E esta foi simultaneamente uma surpresa e uma 

decepção para nós. Apesar de vermos que era possível chegar a algum lado e realizar 

actividades, não conseguimos ter garra para continuar. 

Após uns meses de pausa o TDK voltou ao activo, com novos membros e com 

alguns que se mantiveram. Todos os que estavam no grupo antes da pausa mostraram-se 

disponíveis para ajudar, se tivessem disponibilidade para tal, apesar de acharem que 

também era preciso entrar novas pessoas, com vontade, disponibilidade e com 

motivação para ir mais longe. E o facto é que já realizámos algumas actividades, 

pegando naquilo que foi deixado e também com novas ideias. 

O nosso grupo tem uma relação muito forte com o João. Ele tem tido muita 

paciência connosco e tem estado presente em todo o processo, motivando-nos a fazer 

cada vez mais e a ter vontade de ir mais longe. Na verdade tem sido um grande apoio 



para nós, bem como o K’CIDADE que nos abriu os olhos e mostrou-nos que 

conseguimos o que queremos, se trabalharmos. 

Apesar de todos estes altos e baixos, a nossa vida mudou com a participação no 

TDK e acreditamos que o próprio bairro também, pois já conta connosco. A nível 

pessoal somos mais responsáveis, confiantes, maduros e estamos mais alertas para os 

problemas do bairro. E, algo muito importante, é que agora sabemos que se tivermos 

vontade e se trabalharmos conseguimos realmente fazer coisas pelo nosso bairro. 
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