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De negro ve$tidos, de aspecto (~sinistro», estavam os banqueiro~ aten~os a todos os negocios dos merea ores. as havia tambem IDuitas outras coisas, c~mo os funileiros

reparando diversas pe~as. Niio longe, a tenda dos comestiteis, onde cada UDl comprava 0 que quisesse e DN·Ant6nio AguiarJ ' ,

Alunos e professores foram mendigps, aguadeirbS e frades do seculo XVI

Regresso ao passado' em escola da Portela
Alunos e professores da Escola Prep aratoria Gas-
par ton'eia, da Portela de Sacavem, recuararn
quatro seculos na hjstoria. Anteontem, vestirarn'
-se a epoca para reconstituirem urna rua de mer-
cadores do seculo XVI.Tudo a rigor, sem intrusos
no terreno, nem mesrno jornalistas que delicada-
mente, e em termos rebuscados na gramatica de
ha 400 anos, foram «postos na rua" porque a
vestimenta destoava do conjuntol

NO ESPAGO regularmente
utilizado como recreio havia
de tudo. Viuvas, mulheres do
pavo, ciganas ((vindasn nao se
sabe de onde, mendigos, fra-
des e burgueses. Refira-se
que urna das mendigas, nao
fora os' sapatos bem 1991,
(todos os outros cal~avam it
moda de 1500), era a mostra
fiel de como se andrajava na-

Quele tempo e, se os farrapos
que cobriam 0 corpo da jo-
vem, aluna eram capazes de
meter d6, a cor daBseus cabe~
los, de urn grisalho profundo,
ba~os e a revelarem descuido,

. conseguiam uma nota moos
triste que todo 0 restante
conjunto.
Criteriosamente distribui-

das estavam as tendas dos ce~

reais, legumes, flores, cria-
~ao, queijaria, hotica com er-
vas medicinais, carvoaria, ta·
berna e produtos orientais, 1

caso das especiarias. Numa
area mais recuada, a zona
dos mesteiros (artesaos) onde
desenvolviam a sua activida-
des os latoeiros, cesteiros,
oleiros e tanoeiros. Num ban-
co improvisado, as persona-
gens envolvidos na reconsti-
tui~ao trocaVRm os seus escu-
dos por moedas do seculo
XVI, como 0 vintem (duzen-
taB escudos)j meio vintem
(cern escudos); cruzado (dez
escudos) e centi! (vinte e cin-
co tostoes).
Por todo 0 lado se viam ce-

nas de rua,. com destaque
para as aguadeiras e apregoa-
dores de saMo e bananas. as

saltimbancps naa faltaram,
assim como as malabaristas,
trovadores e jograis. Tam-
'bem se dan~ava e praticavam
as jogos tradicionais, e en-
quanta as horas passavarn,
mais rapidamente do que
muitos desejariam, cresci a e
intensificava-se 0 interesse
pela iniciativa em que colabo-
raram cerea de 300 pessoas,
entre mestres e alunos.

La para 0 meio da manha,
os frades reuniram-se no Cen-
tro do terreiro e iniciaram
uma, ora,;ao em latim que, de
forma melhor au pior; todos

! acompanharam, principaI~
mente no amen. Uma repre-

sentante da nobreza passou
numa liteita, viu 0 que se
passaya Ia pelo burgo, ese-
guiu a sua rot~ ..Po~~o depoi~
surgia Gaspar Correia (nao
esquecer que a escoia tern 0

seu nome) regressado que
era do Oriente, transponan-
do entre a bagagem' a mala
recheada de sedas.
Depois, quando a activida-

de comelt0u a denunciar 0
'desgaste e os doees e paes,
alem do arroz-doce e queijos
frescos, ja DaOeompensavam
as calorias perdidas, foi tudq
para a taberna alino~ar ere'
carregar baterias para pro.s'-
seguir, ao longo da tw:-de,
aquele quadro quase teatral
carregado de significado, que
inicialmente nab deveria ter
ultrapassado 0 meio-dia.

Nao se imagine, no entan-
to, que esta reconstituiltB.o de
uma rua de mercadores por-
tugueses ha 400 anos nao
cus~ou algumas dores d,c ,,,-
belta. Foraru I""lJitos dlas de
trabalho ardufJ que 56 termi·
nou quando a festa chegou ao
seu termo. \
Os professores, esses, fize·

ram questao de agradecer os
apoios que tiveram de varias
empresas, que, alem de di-
nheiro, tiv.eram a gentileza
de dar tudo 0 resto, e tam-
hem dos pais dos alunos que
se empenharam a fundo para
que tudo resultasse bern,
pese embora 0 facto das ho-
ras tardias da deita, para
completar quadros, construir
tendas" Qrgariizar as pessoas
e costurar os trajos.


