
o caso do Colombo aquilo é basicamente uma máquina de fazer dinheiro o Colombo 

sempre fez muito dinheiro muito o Continente do Colombo o espaço Continente do 

Colombo e temos em atenção que eles não pagam renda porque é a mesma empresa é a 

Sonae eles fazem no ano passado fizeram em média num dia de semana de segunda a 

sexta só em dinheiro sem contar com multibanco e cheques etc. só em dinheiro ou seja 

que nem é uma quantia nem toda a gente paga com dinheiro fizeram num dia de semana 

em média à volta de cem mil euros [meu comentário: «Fora os cartões!»] fora cartões 

que é deve ser para aí umas três ou quatro vezes o dinheiro e fora os cheques 

obviamente só dinheiro vivo notas moedas etc. cem mil euros um dia de segunda-feira 

agora imagina quanto é que aquilo não faz ao Sábado [«exactamente!»] ou seja para 

esse ter e atenção que em Lisboa não há assim tantos espaços comerciais tão grandes 

como o Continente do Colombo há espaços grandes o Jumbo dentro de um espaço 

grande acho que não há Feira Novas em Lisboa uma coisa que eu nunca tinha reparado 

tenho quase a certeza que não há Feira Nova no centro de Lisboa no centro não Lisboa 

cidade tenho quase a certeza que não há Feira Novas mas para esse dar tanto dinheiro 

alguns não podem dar dinheiro por exemplo o Feira Nova do Odivelas Parque dá muito 

dinheiro também dá muito dinheiro mesmo por acaso o Odivelas Parque é outro 

exemplo o Odivelas Parque tem um teve um grande problema logo de início quando foi 

construído o Odivelas Parque deve ter aí uns quatro ou cinco anos ele teve logo um 

grande problema quando foi de início que é a localização porque eles chamam Odivelas 

Parque mas aquilo está numa ponta da cidade e azar dos azares está exactamente na 

ponta contrária de onde está a saída do Metro está literalmente na ponta contrária ou 

seja se quiseres ir ao Odivelas Parque tu para ires ao Odivelas Parque tens que ir lá de 

propósito porque aquilo é literalmente no meio do nada tens casas relativamente perto 

mas são casas que foram construídas coisa tipo há dois ou três anos no máximo algumas 

só estão a ser construídas agora no entanto mesmo no Odivelas Parque e se fores ao 

Odivelas Parque a um dia independentemente do dia até pode ser um Sábado ou um 

Domingo de manhã entre as dez e o meio dia tu aquilo está literalmente às moscas às 

moscas eu cheguei a ir lá durante a semana porque pensei eu vou lá devia ser uma terça 

ou uma quarta-feira já nem me lembro eu vou logo de manhã às dez da manhã para ir ao 

Feira Nova porque assim não tenho que ver ninguém despacho-me muito mais depressa 

é irrelevante eu entrei dentro do centro comercial e começo a andar pelos corredores as 

únicas pessoas que via eram empregados das lojas não tinham lá mais ninguém e dentro 

do Feira Nova tu olhavas assim à volta parecia que estava tudo escondido nos 



corredores porque também não vias ninguém os empregados estavam lá tipo na 

charcutaria no talho mas de resto não não havia mais ninguém no entanto o Feira Nova 

dá muito dinheiro  

 

(excerto acerca de superfícies comerciais que dão muito lucro 

duração do excerto: 3minutos e 22 segundos) 


