
ANEXO 1:  “ESTE NÃO É O MEU PÁS. O MEU PAÍS É AS FONTAINHAS.” 
Marta Poiares e Pedro Dias da Silva, “Este não é o meu país. O meu país é as Fontaínhas”, 2010 [em linha] [consultado em 10 de Dezembro de 2010], 

disponível em http://pedrocosta-heroi.blogspot.com/2010/09/pedro-costa-premio-universidade-de.html 

 

 

 “  . . .  De que maneira  acha que os  seus f i lmes os  afectam?  
Fizemos três filmes longos, mais três ou quatro pequenos, o que é muita coisa. Não foi simples nem para 
mim nem para eles. Tem sido um processo de aprendizagem, de aproximação. Primeiro, acho que os filmes 
eram um bocadinho mais eu, via-se a minha sensibilidade. Hoje, há um equilíbrio maior entre o que está atrás 
da câmara e o que está à frente. Cada filme que fazemos, eles vêem, têm os DVD`s, mas não vão ao cinema. 
Quando o filme está pronto, eles são os primeiros a quem mostro. E essa é a minha sorte, porque tenho um 
público, pequeno é certo, mas que ronda as 3000/4000 pessoas, o que é um ânimo muito maior do que tem 
qualquer outro colega meu. Mas esse público, nas primeiras projecções, tem discussões comigo e aponta 
críticas. Desde o princípio que temos andado um bocado nesse jogo. Eles dizem: “neste filme mostraste um 
bocadinho mais de ti, não nos mostraste a nós”; “aqui são coisas demasiado poéticas”; “devias falar mais, 
denunciar mais as nossas dificuldades, os nossos problemas”. Riposto, dizendo: “olha que eu faço isso, mas de 
outra maneira. Isto não são panfletos políticos, são coisas artísticas, estão um bocado mais escondidas”. É 
isso que me tem dado mais prazer, não parar esta colaboração [...] 
 
Acha que o próprio mundo é  uma encenação,  como escreve Adíl ia  Lopes?  
Sem dúvida! Agora, em geral, o mundo é uma encenação muito má. Ou então, eu não quero entrar nessa 
encenação. O que senti é que, na altura, num Bairro como esse, se levasse para ali o Cinema, ia levar outra 
espécie de Polícia. Eu não sou a SIC, nem a TVI ou a RTP, que vi muitas vezes entrarem lá 30 minutos para 
falar com uma velhinha ou com um puto que acha que conhece o gajo que matou e que fugiu da Polícia. O 
meu trabalho é ficar lá um bocadinho mais e ver como é que aquilo funciona. Como fiz isso, percebi que 
aquilo é um sítio completamente explorado pelo governo, pela falta de emprego, pelo racismo, pela falta de 
oportunidades e até por eles próprios. Ia levar o Cinema, o dos camiões, das luzes, das câmaras? Não ia. Se 
fosse sério, não ia. Cheguei à conclusão que só podia fazer filmes lá como eles os aceitassem. Assim, escolhi 
uma forma de produção que fosse nesse sentido. Comecei a recrutar pessoas de lá para trabalhar os filmes de 
lá. E, simultaneamente, tentar que o Cinema não saísse enfraquecido. Tinha dois trabalhos: um era fazer o 
filme que eu queria, o outro era dizer-lhes: “o Cinema pode ser possível aqui”.  
 
Luís  Miguel  Oliveira,  jornalista  do Público,  chamou aos seus f i lmes fábulas.  Consegue vê-
los  dessa maneira?   
Com todo o respeito pelos críticos ou historiadores, não os encaro assim. E cada vez tenho menos a atitude e 
a vida de um cineasta. Se amanhã falar com outro cineasta português, ele certamente que lhe vai falar da 
psicologia, dos actores, da personagem. Isso são coisas que não me dizem muito. O meu trabalho é outro. É 
ir comprar uma aspirina para um gajo do Bairro; ir com ele à escola primária onde andou, pois recebeu um 
papel, e se eu não for com ele fica muito à rasca, porque não sabe como o fazer. E isso faz parte do filme. Tal 
como os mil dias em que não filmo e estou para lá a comer asas de frango e a beber grogues. Estou mesmo 
interessado na coisa humana e não tanto na ficção. Agora, isto não tem a ver com o documentário: não estou 
interessado nessa ficção. Acho que já há filmes de mais sob esse prisma ...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2:  “ENTREVISTA A PEDRO COSTA.” 
Pedro Maciel Guimarães e Daniel Ribeiro, “Entrevista a Pedro Costa”, Baixa de Lisboa, 29 de Outubro de 2007  

[em linha] [consultado em 12 de Outubro de 2010], disponível em http://www.antropologia.com.br/entr/colab/e47-pcosta.pdf. 
 
 
“… Uma das soluções mais  exploradas pelos  cineastas  para a  ausência  de perspectivas  de 
luta  polít ica  é  f i lmar o  outro de classe,  os  marginalizados,  os  excluídos.  Esse interesse pelo 
outro,  no entanto,  gera frequentemente uma estetização gratuita  da diferença,  que oculta  
aquilo  que poderia  aparecer  de mais  radical .  Quais  estratégias  você usa nos seus f i lmes 
para escapar a  essa lógica?   
Essa é outra pergunta daquelas perversas. Sempre que me fazem essa pergunta eu fico sempre pensando em 
várias respostas e algumas são tão perversas quanto a pergunta.  Acho que você sabe melhor do que eu a 
resposta e acho que você sabe muito mais sobre isso do que eu. A pessoa que faz o filme não se pergunta isso, 
assim como sobre a diferença entre documentário e ficção.Se está seriamente empenhado a fazer um filme, 
com gosto e desejo de fazê-lo, coloca-se questões bem mais materiais, concretas, de espaço, de tempo, que são 
como filmar, de onde, com que lentes, que altura, para que lado, mas isso não tem a ver com uma espécie de 
embelezamento ou de enfeiamento das coisas ou das pessoas.   
Nunca houve um cineasta que eu admiro – e chega os que admiro, porque os outros não existem, que alguma 
vez tenha pensado: vou fazer assim, por que dessa maneira fica mais bonito. Nunca a questão é, foi ou será 
essa: eu vou-te filmar desse lado porque assim você é mais bonito ou interessante. O princípio disto está em 
tudo que é mal, no que não deve ser feito. Pode-se dizer que é uma coisa ética [...]  
 
Tem os seus intrusos,  né. .  a  te lenovela  brasi le ira,  no No quarto da Vanda né?  
Pois, nunca há uma falsificação ideológica, de algo que não existe e que temos que acrescentar. Se calhar, o 
que existe é muito mais. No O quarto da Vanda está é só pra dar uma imagem aproximada do que era. Na 
época eram as novelas brasileiras, hoje são as portuguesas, as brasileiras já acabaram, ninguém acredita mais 
nelas.  Mas o que existia era a sensação de que você estava num mundo sonoro que oscilava entre uma grande 
violência acústica, onde tudo reverbera muito, em espaços pequenos, muito crus, de pedra, betão, o que dá o 
som reverberado no seu máximo, que ricocheteia em todo lado, ecos, já não há direção, tudo vem de todo 
lado. E depois há a sensação de que as pessoas gritam muito para serem ouvidas, uma questão de 
sensibilidade. Nas favelas também é assim.  
E a questão do mundo exterior, do som da televisão, uma espécie de bomba que não pára, a música dos 
rapazes, do tecno, aquilo é difícil de eliminar, de fazer qualquer coisa sem o som. Então é preciso procurar 
uma catacumba, onde não chegue a telenovela brasileira.  
Várias vezes eu pedi para tirarem o barulho de uma televisão de fundo e noutras vezes pedir para ligarem.  Em 
No Quarto da Vanda, eu pedi para desligarem. Mas são coisas que já não gosto de fazer porque é uma 
interferência no real. Eu vou fazendo porque não sou fundamentalista, como diria o Straub.   
Em Ossos, serviu muito para a maneira como eu filmo hoje em vídeo, para a maneira como uso a luz. Nesse 
filme, eu tinha demasiados projetores, caminhões geradores. E filmávamos muito a noite, até as 5h da manhã. 
As pessoas que vivem lá, levantam-se às 3 ou 4 horas da manhã e deitam-se às 10 ou 11h.  E têm que levantar 
cedo para estarem no trabalho às 6h ou às 5h, às vezes. Com aquela luz toda, ela entrava pelas frestas, pelos 
buracos e as pessoas diziam que não dava, que não conseguiam dormir, pois eram fortíssimas as luzes. Eu 
disse então ao diretor de fotografia, “vamos apagar as luzes”.Foi a crise total no filme, mas tínhamos que 
inventar alguma maneira. E daí há alguns planos que não foram feitos por beleza artistica ou de composição. 
Foi desligado o projeto e os personagens tem que se por nos lugares onde há a luz, contra uma parede e 
ficarem ali em silhoueta.  Mas eu preferi assim do que ficar em mal estar, ou ainda, ir contra uma vida. Tudo 
começou assim. E ele (Emmanuel Machuel) ganhou o prêmio de melhor fotografia em Veneza, com este 
método. 
Ele ficou contentíssimo e me agradeceu por eu ter desligado os projetores: ‘você me deu o Leão de Ouro em 
Veneza”.  E o filme tem mesmo um caráter muito especial, se desligamos os projetores e fizermos um plano 
numa sala, claro que o personagem só pode ir à janela, é como o Juventude em Marcha…” 

 
 



ANEXO 3:  FRASES DOS MORADORES  
 
 
1. “Esta porta está feita como em Cabo Verde.” 
2. “Eu voou ter uma casa, mas há amizades que desaparecem. Estou farta de chorar!” 
3. “Eu não estou zangada com os portugueses.” 
4. Marquem uma reunião que eu vou. Coloquem um papel no poste.” 
5. “Há tantos bairros! Porquê este? O que vão fazer? Isso não lhes interessa!” 
6. “O que posso fazer por vocês?” 
7. “Este bairro já teve tudo, comercio, vida...” 
8. “Não tinha argumento para contar.” 
9. “Se deus for bom!” 
10. “Na Guiné tudo é assim.  a senhora deles vai trabalhar, e eles sentam todo o tempo.” 
11. “Isso está errado!” 
12. “Eu sou doente, não vendo droga, não faço jogo a dinheiro, qual é o crime?” 
13. “Na altura toda a gente se juntava para lavar roupa, agora tudo se mete em casa.” 
15. “Eu acho que se lhe derem uma [casa], ele até fica a olhar para trás!” 
20. “Dali a mais uns tempos vamos perder essa beleza de uma abacateira no meio das barracas!”  
21. “É um bairro vasto que vai desaparecer. se não tiver esse bairro no mapa é um bairro esquecido.” 
22. “Porque eu era produtor de mim próprio.”  
23. “Os filhos que nasceram cá, que cresceram, outros vindouros. amanhã depois não vão conhecer, saber que 
“eu nasci, eu cresci no bairro da Quinta da Vitória.” 
24. “Estas demolições que aconteceram aqui na quinta da vitória deu um trabalho fora de série aos 
carteiros…”  
25. Os imigrantes tomaram este bairro como a sua vida.” 
26. “Como os imigrantes têm uma natureza, na terra deles, de cultivar, é a mesma coisa que eles vão fazer na 
zona das barracas.” 
27. “Quem vive na barraca sente-se feliz e sente que vive na sua terra natal.”  
28. “Porque eu, antes de destruir a casa em que vivia, eu tive um lado que eu não sei quando é que eu comprei 
hortaliças, está a ver? Não sei quando é que eu comprei ovos!” 
29. “Até pelo que eu vejo no bairro, os nossos filhos vão-se deparar com muitos problemas quando vamos a 
um apartamento.”  
30.”A pessoa que vive na barraca lida com a terra.” 
31. Os filhos na barraca, quer dizer, torna-se difícil para se habituarem ao prédio!” 
32. “O trabalho deles não resolve nada. em suma, é isso. Desculpe lá! eu não estou a falar coisas ofensivas, não 
é?” 
33. “Tudo parte da imagem que têm, tás a ver…” 
34. “Tu nem eras nascido no tempo da sopa da pedra (restaurante local)!”   
35. “A minha filha tem uma colega da escola que é branca. ela tem medo de vir aqui ter com a minha filha 
porque diz ela que o bairro é agressivo, não sei quê, e ela tem medo! e no dia em que ela veio para aqui ela não 
viu nada disso!” 
36. “A população deste bairro não está interessada com este tipo de programas. na mente deles… quer uma 
casa…” 
37. “Os culpados, não somos nós. culpado foi Portugal que só fez recenseamento uma vez!”  
38. “Tenho uma mãe de 77 anos( … ) tem outros irmãos lá, mas pensam: tá na Europa. lá tem mais 
possibilidades.” 
39. “O meu marido chegou aqui, veio cá fazer essa barraca, mas não tinha ninguém a dizer: vocês não fazem!” 
40. “Depois começou ali o pessoal a roubar luz no poste. ” 
41. “Porque nós fizemos a barraca por fora de madeira, por dentro de tijolo.” 
42. “Todos os anos eles faziam inquérito que vinham cá tirar a gente daqui! vinha cá tirar, vinha cá tirar, 
nunca ninguém veio cá tirar! ” 
43. “A minha porta eu deixava encostada. ” 



44. “Lá em cima, quando a gente desce do autocarro e vem cá para baixo, era o sítio onde eu vendia peixe. ” 
45. “Magia negra existe, existe mesmo. por causa da inveja. ” 
46. “Eu vinha no Rita Maria.”  
47. “Bem, se eu saio daqui eu saio, mas eu gosto desse sítio, eu gosto desse sítio muito, muito.”  
48. “O bairro ficou um bocadinho esquisito…” 
49. “Agora a polícia, de repente, é de manhã até à noite. de repente passa um carro, de repente passa outro, 
passa a carrinha cheia, assim para a frente.”  
50. “Mãe cá do bairro, tudo trabalha! ” 
51. “Criámos nossos filhos tudo ali nesse colégio.” 
52. “É fama que fica no bairro, mas vem de fora!”  
53. “Esse miúdo não era do bairro…”  
54. “Pessoal lá do prédio tem medo de entrar no bairro. ”  
55. “Depois começaram a vir para cá e até eles compraram terreno bem caro. comprou para 300 contos, para 
cento e tal contos… ” 
só terreno! para construir a casa. ” 
56. “Comprei uma televisão pequena, essa televisão ligava à bateria, porque não tinha luz…” 
57. “Se eu estava mais nova, eu comprava casa.” 
58. “Eles estão a dizer que vão dar a casa e fazer a casa, lá para a quinta dos candeeiros, ou para onde é!”  
não sei para que quinta é que a gente vai…!” 
59. “As bisavós nos apresentaram este sítio... ” 
60. “Um chafariz onde está ligada a água da minha casa e a água da casa dos outros.” 
61. “Ainda tem a marca das escadas na parede.” 
62. “Agora já não tou a gostar deste sítio.” 
63. “Isto tudo era de madeira naquele tempo. só algumas pessoas é que tinham dinheiro. e faziam tijolo, logo.”  
64. “Sofremos bastante por causa da luz… todos os dias acender o candeeiro , antigamente, de petróleo.”  
65. “E foi na rua b, naquela casa que já foi abaixo.. trabalhei aí 15 dias, de servente de pedreiro.” 
66. “Eu nasci aqui.” 
67. “Ele agora mora num prédio.” 
68. “Outros foram morar nos prédios...alguns viajaram, foram ter com irmãos e isso...” 
69. “Alguns vêm nesta casa, pedir cana e couves...” 
70. “A gente... nós batíamos à porta e eles nos convidavam para entrar.... essa casa foi a primeira casa que foi 
partida, não é?” 
71. “Há muita gente que passa por aqui, o problema é que às vezes caem... quem gosta de andar com sapato 
alto ainda pode cair aí.”  
72. “Quando partem uma casa começa a crescer plantas e flores.”  
73. “E houve um dia em que eu viajei e não sabia que a casa ia ser partida.”  
74. “Este terreno é muito antigo. olha ali as marcas da casa. havia um amigo que morava ali ao pé da cabine.”  
75. “Se a gente não sabe dos outros sítios, a gente sabe deste.” 
76. “Agora já não se pode vender nada. agora acabou!” 
77. “Comprei uma televisão pequena. essa televisão ligava à bateria, porque não havia luz no bairro.”  
78. “Por causa de não termos electricidade, nós fizemos uma manifestação.”  
80. “O pessoal lá do prédio tem medo de entrar no bairro.” 
81. “Mal faziam queixa vinha a polícia e a EDP e arrancava tudo (os cabos eléctricos) até à casa.”  
82. “Se tivesse uma casa abria-se um portão. a parte da frente ficava mercearia e a parte de trás residência.”  
83. “No fundo o que você quer dizer é que o trabalho deles não resolve nada.”  
84. “Aqui era capim. eu vim procurar um sítio para esconder a cabeça com os meus netos.” 
85. “Porque os africanos, os imigrantes tomaram este bairro como a sua vida.” 

 

 

 



ANEXO 4: DIÁRIO DE CAMPO DO PROJECTO “A FESTA ACABOU”  
Realizado por Ana Gonçalves, Marta B. Carvalho com imagem de Vasco Coelho e Sofia Borges 

 
Bairro da Quinta da Vitória,  15  de Outubro de 2006   
Acompanhados pelo Sr. Omar Shan, entrámos nos cafés e minimercados (de indianos). Comprámos alguns 
frutos e legumes. Ouvimos receitas de pratos especiais da D. Guilhermina Pereira, cabo-verdiana, que nos 
apresentou a neta de 9 anos. Fomos ao lugar do culto hindu, num anexo dos blocos onde alguns moradores – 
ciganos, africanos e indianos já se encontram realojados depois de abandonarem o Bairro, onde as 
demolições já são evidentes. 
Circulámos por ruas povoadas e despovoadas, estas com muitos vestígios de ocupação recente – restos de 
móveis e espelhos, fragmentos de paredes ainda com colagens, restos têxteis e decorações – caso de um postal 
ilustrado do deus Xiva, que foi prontamente retirado, possivelmente pelo antigo morador daquela casa 
arruinada que, sem hostilidade, passou, percebeu a intenção de fotografarmos e retirou a imagem levando-a 
consigo, enquanto dizia que se esquecera de o fazer antes. 
Na mesma ruína encontrámos uma pequena saia Indiana, que conservamos. 
O nosso informante foi-nos falando, com alguma comoção, de alguns ex-moradores do bairro que agora estão 
a viver em Londres. 
Nessa tarde tomou lugar um convívio de moradores, participado por um de nós. 
 
 

      
  
Figuras 1 e 2: Interior das casas.  

 
 
Bairro da Quinta da Vitória,  26 de Outubro de 2006 
Era a festividade do diwali – festa das luzes, uma das principais festas do calendário hindu, realizada entre 
Outubro e Novembro, e associada ao ano novo. 
Em casa do Sr. Omar Shan havia bolos e luzes intermitentes e veio a filha e 2 netos pequenos. 
A esposa dele mostrou-nos a máquina – xeugó – para moldar o xeú, aperitivo de farinha de grão e especiarias, 
frito. Provámos, assim como os doces. 
A casa é repleta de objectos, forrada de secções de empilhamentos coloridos e fotografias ou recortes. 
Também a máquina de costura está forrada, só a agulha está despida.  
No Bairro continua a destruição. À entrada assistimos a mais um derrube de uma casa, presenciado por um 
grupo de homens africanos. 

 
Bairro da Quinta da Vitória,  6  de Novembro de 2006 
Depois de mais uma discussão/exposição sobre opções, prioridades, metodologia e agenda, fomos ao bairro. 
Dirigimo-nos às pessoas. Fotografar o bairro de cima. Um primeiro passo para uma cartografia/topografia 
do lugar.  



Tocámos às campainhas das torres em volta do bairro e tivemos sucesso. Entrámos em duas casas e 
captaram-se imagens fotográficas, visões diferentes do Bairro. 
Também através do discurso sobre aqueles vizinhos “que bebem muita cerveja e não pagam a água e a luz”. 
Fomos à torre onde mora a Rita, que não se encontrava em casa. Tocámos e deixaram-nos entrar. Entrámos 
para a sala e foi-nos dado outro contacto da torre em frente, onde também fomos recebidos. 
Não devíamos estar muito tempo à janela a fotografar, pois isso podia ser mal interpretado e trazer 
consequências. 
 

      
 
Figuras 3 e 4: Vista aérea.  

 
Dirigimo-nos ao bairro e falámos das nossas intenções a quem se cruzou connosco: “Contribuir para o 
Registo e Memória de quem viveu e vive no Bairro, mapear o Bairro segundo essa preocupação. Fazer com 
que o Bairro passe a “vir no mapa”. 
O Sr. Arlindo de Cabo Verde, um homem lindo, e bem arranjado: 
“O que eu entendo do que me estão a dizer é o trabalho que querem fazer. Outros podem ter alguma 
suspeita. Se querem fazer esse trabalho venham ao fim-de-semana. As pessoas reúnem-se, comem juntas, 
comidas que vocês não conhecem e de uma forma diferente – com as mãos. Eu estou aqui há 20 anos, tenho 
filhos. Tenho uma filha que quer ir para Belas-Artes. Esse curso é bom? Esta porta está feita como em Cabo 
Verde.” (chapeada e cravada, bem acabada). 
A D. Elvira Veloso Costa falou abertamente. Achou bonita a ideia do trabalho – registar memórias do bairro. 
“Eu vou ter uma casa, mas há amizades que desaparecem. Estou farta de chorar. Marquem uma reunião. 
Colem um papel no poste. Eu vou.” 
Passámos numas ruínas com muitos objectos acumulados, entre os quais um pequeno altar hindu – mandir. 
Entrámos na loja do Sr. Cochi Omar onde se lê: “Disputa, come e bebe que a vida é breve”. 
Gostávamos de um chá, mas ali bebem-se cervejas. Falámos de chás, massalas, achar. Comprámos 
cardamomo, alho e chá indiano. 
Tivemos outro encontro com uma senhora de Angola que não disse o nome, mas falou muito. 
“Aqui era capim. Eu vim procurar um sítio para esconder a cabeça, com os netos. A riqueza era em Angola, 
mas Portugal é a terra dos meus avós. Eu não estou zangada com os portugueses. Tive uma trombose. Agora 
estou melhor. Aqui estou há 20 anos”. 
Esta senhora vive no n.º 266, frente ao Sr. Omar, o costureiro, e tem uma irmã de S. Tomé que se chama 
Teresa, a visitá-la. Tem também uma amiga no colégio ali perto, a Sr.ª Guarda-Livros. 
 
Bairro da Quinta da Vitória,  16  de Dezembro 2006  
Trazemos o desenho do MAPA que vamos bordar, reforçar com cores, sinais, objectos e memórias de cada 
morador participante. SINAIS para os caminhos e para as casas. Sinalizar a Rua B. Sinalizar os sítios das 
árvores e outras plantas a transplantar; trabalhar o detalhe, o pormenor, e localizá-lo no mapa. Se for receita, 
pomos um prato e um garfo. Se for uma história, dança ou música, remédio ou mezinha inventamos o 
símbolo. Se for uma imagem, cosemos a imagem. Cada participante pode criar o seu símbolo, a sua marca. 



A primeira vez que fomos os três ao Bairro, mostraram-nos as lojas e os cafés. Nas lojas, falaram-nos de 
receitas como a cachupa. Uma mulher cigana ironizou com uma receita feita de insectos e ingredientes 
repelentes dizendo que era comida tradicional cigana. 
Queremos trabalhar as memórias e as histórias de quem vive e viveu no Bairro.  
Alguns habitantes acharam a ideia bonita, pois há amizades que vão desaparecer.  
“Marquem uma reunião, colem um papel no poste, Eu Vou!” 
 

   
 
Figuras 5 e 6: Convite para reunião 

 
Propomos também o transplante de todas as espécies de pequeno ou grande porte, do bairro para o jardim e 
hortas do Museu. As plantas vão criar raízes noutro sítio, tal como as pessoas. 
Esta é uma proposta aberta ao contacto com as pessoas deste bairro e que deseja confundir-se com as 
pessoas. Vamos testemunhar a vida que habita este bairro, em todos os seus aspectos, dos mais simples aos 
mais complicados. 
Enumeramos, por agora, exemplos que são, aos nossos olhos, marcas do bairro:  
- Pregos com caricas que funcionam quais anilhas. Aparentemente será uma reutilização habitual em Cabo 
Verde. Um bom exemplo será a porta de entrada do Senhor Arlindo, pai, tio e avô de duas e três novíssimas 
gerações nascidas no Bairro. 
- A organização e o colorido da casa do Senhor Omar Shan e a sua arte como costureiro. 
- A enorme árvore – Jambu – do Senhor Cochi Omar. 
- As belíssimas e vigorosas crianças do Bairro. 
- A enorme afectividade e abertura que transparece nos olhos de alguns, apesar da violência do quotidiano. 
- A clareza de pensamento e espírito crítico, as receitas, as histórias e a capacidade de as contar, de muitos. 
Move-nos também a convicção de que se dá mais valor às coisas pessoais, quando ouvimos os outros a falar 
delas. Neste caso, e em geral, falar do Bairro ou representar o Bairro em diferentes aspectos, chamará as 
atenções para as pessoas, os processos e as experiências envolvidas. 
Os moradores vieram à reunião. 
Primeiro, apareceu um bando de crianças que rapidamente se apoderaram das fotografias e identificaram 
casas e pessoas. 
O traçado a lápis do mapa sobre pano de algodão, não impressionou ninguém, pareceu muito abstracto, 
teremos que sinalizar e colorir. 
 
 
 



  
 

   
 
Figuras 7, 8 e 9: Materiais para a reunião. 

 
A D. Ernestina Antónia da Silva compareceu e presta-se a falar sobre remédios e mezinhas da Guiné: alface, 
pó de faia, etc. 
O Senhor Carlos Tavares, de Cabo Verde, vai participar e vai pensar como. Foi o que disse com um olhar 
atentíssimo. 
O Sr. Raul Carlos, de Cabo Verde, percebeu “a diferença entre colaborar com pessoas que estão a fazer uma 
pesquisa” e esperar que o problema do realojamento se resolva, e nestes termos argumentou com outro 
morador que repetidamente se referia à inutilidade da nossa presença ali. 
“Há tantos bairros! Porquê este? O que vão fazer? Isso não interessa!” 
O Sr. Aniceto Tavares, lembra-se do bairro enquanto Quinta da Vitória. Está ali desde o princípio, há trinta 
anos, e circulou longamente pelas ruas com um de nós. 
 



 

           
 

        
 
Figuras 10, 11, 12 e 13: Reunião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bairro da Quinta da Vitória,  26 de Janeiro de 2007 
Recolhemos objecto dado pelo Sr. Omar. Uma fita métrica. 
 
 

   
 
Figuras 14 e 15: Sr. Omar e objecto. 

 
 
Bairro da Quinta da Vitória,  2  de Fevereiro de 2007 
Neste dia fizemos o levantamento de algumas das árvores que pretendemos transplantar para o Museu. 
 

    
 

    
 
Figuras 16, 17, 18 e 19: Levantamento fotográfica e localização das plantas e hortas. 

 



 
Bairro da Quinta da Vitória,  6  de Março de 2007 
Encontrámo-nos às 13h no Bairro, para conversarmos um pouco antes da reunião com a directora da 
escola/fundação. Dirigimo-nos ao café no bairro vizinho. Lá encontrámos o Sr. Omar Shan, que nos 
convidou para nos sentarmos na sua mesa. Aí, na sua presença, falámos sobre o projecto. À saída, o Sr. Omar 
pagou-nos as bebidas. Na escola, a directora não estava presente. Ficou adiada a reunião para uma nova data 
a marcar telefónicamente. Eram já perto das três da tarde, fomos ao mandir, templo hindu situado no limite 
do bairro de realojamento junto à Quinta da Vitória. Aí, o responsável pelo templo (na verdade o principal 
responsável é a sua mãe, que não pôde comparecer por estar em convalescença) falou-nos de várias tradições, 
deuses e objectos simbólicos para a religião hindu – dos objectos simbólicos saliento um que me prendeu a 
atenção: uma árvore sagrada, transplantada para a proximidade do templo, vinda do Bairro (outra igual 
ainda aí se encontra) –, falou-nos também da história do templo, desde a sua origem há mais de vinte anos no 
Bairro, até à sua relocalização no local onde hoje se encontra, desde há quatro anos.  
Da nossa parte, falámos do projecto que estamos a desenvolver. O nosso interlocutor colocou algumas 
reservas, dúvidas que vão ao encontro daquelas que nós mesmos colocámos e com as quais já nos 
confrontámos. Por outro lado mostrou interesse no projecto, expresso na questão que colocou: "O que posso 
fazer por vocês?". Ficou já esboçada uma participação no projecto dos moradores/frequentadores do templo, 
expressa na recolha neste local de objectos para o mapa, a ocorrer na semana de 18 a 25 de Março (Domingo a 
Domingo).À saída do mandir, o seu responsável guiou-nos até ao local do antigo templo e até uma grande 
fogueira, ainda fumegante, à volta da qual se celebrou no Sábado passado o Holy, Carnaval indiano. Neste 
percurso pelo Bairro, lembranças foram reavivadas no discurso do nosso guia, de forma espontânea: “Este 
bairro já teve tudo, comércio, vida...”. Despediu-se de nós, pois tinha que ir buscar a filha à escola, até um 
próximo encontro...  
 
Bairro da Quinta da Vitória,  8  de Março de 2007 
Voltar ao bairro e recolher mais sobre a vida e as pessoas. 
Pensar nas pessoas a quem já transmitimos ideias-chave e os porquês deste trabalho. 
São essas pessoas que nos podem transmitir alguma paz, são quem concorda parar para conversar, contar e 
dar a ver. 
D. Ernestina Antónia da Silva tem uma rede familiar extensa – filhas, filhos e sobrinhas. 
Mostra-nos o álbum de família. Numa fotografia vimos o funeral do seu marido. Faleceu em Lisboa, já 
viviam no Bairro. A mortalha é um pano tradicional da Guiné tecido à mão. 
Manda buscar a casa, outro pano novo, vindo da Guiné, tecido em bandas estreitas e ainda por coser. 
Intuímos que este pano será a próxima mortalha para a família. 
 

   
 
Figuras 20 e 21: Mortalha da Guiné e Judite. 

 
D. Ernestina é respeitada como anciã e como alguém que sabe curar com plantas da sua terra. Transmite-nos 
tranquilidade e sabedoria. 



Está abastecida com diferentes espécies – à lista anterior juntou e mostrou-nos – macite, raiz de pulga, papaia 
verde e cana fistra. Estas plantas curam diferentes males de sangue. 
Estar sentado frente à sua casa, na Rua B, em chão incerto que já foi chão de uma casa demolida, e hoje é 
pátio de reunião, onde se colocam cadeiras e outros assentos com pernas instáveis, traz mais conforto físico e 
anímico do que a mais sofisticada sala de estar. O tempo ajudou, pois não se tratava do frio cortante que nos 
tira a capacidade de pensar. 
Passam pessoas, a Rua B é a rua principal. 
“Hoje tenho visitas!”, disse a nossa anfitriã, com um ar que nos pareceu traduzir agrado. Somos apresentados 
como um grupo interessado em saber mais sobre os seus saberes medicinais tradicionais. 
Não, não estamos a fazer levantamentos para a Câmara. 
Chega outra sobrinha do trabalho, ao volante do seu carro.  
Chama-se Ângela e trabalha no Hospital Militar da Boa-Hora. 
Não tem intenção de aceitar casa no bairro de realojamento. Não se sente com direito sobre o terreno que 
ocupou. Os bens que possui, alcançou-os com trabalho. O mesmo sucede com os seus três filhos a trabalhar e 
a estudar em Inglaterra. 
A casa deles vai ser em locais escolhidos, propícios para educar os netos, querem escolher lugares e vizinhos. 
Nos prédios dos bairros sociais não se escolhe e só surgem problemas entre vizinhos. 
Não aceitam paternalismos, são pessoas determinadas, livres nas suas opções. 
Foi o primeiro discurso de alguém que não tenciona negociar condições de realojamento, nem deixará que 
alguém decida por si... 
Programou visitar os filhos nas férias. Já tem bacalhau, chouriço e vinho de cá para levar, enumera esta lista 
com prazer. 
Volta a entrar no carro e balança o corpo ao som de música. Impressionou-nos a força desta mulher. 
 
Bairro da Quinta da Vitória,  15  de Abri l  de 2007 
O nosso propósito: visitar a Sr.ª Ernestina e apresentar-lhe a nossa disponibilidade para ir ao Mercado da 
Damaia. (O Mercado da Damaia é onde se pode adquirir algumas das plantas utilizadas na prática da 
medicina da Guiné). 
Fomos recebidos pela sua filha. A Sr.ª Ernestina estava ocupada, na semana anterior tinham morrido duas 
pessoas muito próximas e por isso estaria na “Casa do Choro”.  
Combinámos aguardar o seu telefonema, para sabermos a disponibilidade da mãe para ir connosco na terça-
feira ao Mercado da Damaia.  
Antes de sairmos do Bairro fomos a casa da Bina (uma das pessoas responsáveis pelo Mandir), buscar as 
coisas que lhe tínhamos emprestado: um recorte de jornal com uma notícia sobre uma comunidade na Índia: 
“Kolai é um caso único em toda a índia. Numa aldeia só ligada ao mundo por uma ponte, descendentes de 
nove portugueses mantêm há séculos uma língua academicamente reconhecida com português de Korlai 
(Alexandra Lucas Coelho no jornal Público de 3 de Março de 2007) e um documentário de Catarina Alves da 
Costa sobre uma comunidade hindu do antigo bairro junto ao Areeiro. Muitas das pessoas que viviam nesse 
bairro, vieram depois da sua demolição, viver para a Quinta da Vitória.  
 
Bairro da Quinta da Vitória,  1  de Junho 2007  
17h30 – 20h 
Fomos ao Bairro para tentar entregar aos moradores os folhetos que falavam do ensaio dos mapas – 
tínhamos planeado três etapas: na 6ª entregar um folheto onde explicávamos por alto o projecto e os 
convocávamos para um encontro no Sábado onde se tentaria através do mapa do Gil dar nomes às ruas e 
fazer pequenos testes em tecido; combinar-se-ia então um novo encontro para Domingo onde eles 
escreveriam no mapa final os nomes das tais ruas mais importantes. Tínhamos pensado bastante neste 
assunto (o perigo de trabalhar com o mapa grande, nossa obra semi-acabada e única, a dificuldade de passar 
para o mapa um conhecimento espacial que podia não ser tão facilmente traduzível…) e parecia-nos a melhor 
estratégia.  
Entrámos no bairro já ao fim da tarde e dirigimo-nos para aquele que seria o nosso espaço, na Tv. 25 de Abril. 
O Plano seria ir até ao pátio grande ao pé das torres, local de reunião habitual de moradores, onde se 
realizaria também a iniciativa de amanhã, mas poderíamos distribuir folhetos a quem passasse. Em frente ao 



nosso espaço estava um senhor indiano, com quem o Vasco e a Sofia já tinham falado – o Sr. Crasnacumar 
Jamhdas. Entregámos-lhe o folheto e começámos a conversar sobre a ideia. Ele pareceu interessado e tentou 
fazer um pequeno exercício de localização no mapa impresso por trás do texto, mas logo aí percebemos que 
seria difícil… o facto de o mapa não estar actualizado torna mais complicada a identificação, e as ruas nem 
vêm propriamente assinaladas. Mas mesmo assim lá nos disse alguma coisa, embora a conversa fosse mais 
proveitosa a outro nível. Ele foi uma das pessoas que agora mais me fez sentir que realmente não podemos 
esperar grande participação ao início. Como referiu, para fazer este trabalho, qualquer trabalho, é preciso 
que as pessoas se sintam à vontade e percebam o que está em jogo. É preciso tempo, é preciso que as pessoas 
nos conheçam… as próprias assistentes sociais muitas vezes aparecem dois ou três dias e isso não chega. Ele 
acha que a nossa ideia é útil, que é importante, mas no fundo o que acho que nos estava a dizer é que não 
podemos contar com grandes facilidades. Falar com ele fez-me mesmo perceber como às vezes, sem querer, 
se entra numa onda de paternalismo e se espera que estas pessoas se abram connosco e participem de um 
modo que provavelmente nós não faríamos. Já escrevi sobre isto, acho que é um dos principais problemas de 
uma investigação deste tipo… 
Explicou-nos também que o ideal para esta fase seria ter um mapa grande (havia alguém na Câmara que 
tinha um e esse deveria estar actualizado) e falar com os moradores em pequenos grupos. Na sua opinião, e 
para além da «reunião» ser marcada com muito pouca antecedência (o que até foi premeditado, por forma a 
não «desaparecer», mas realmente implica pensar que as pessoas não têm outras coisas…), tentar fazer aquele 
tipo de exercício com muita gente não iria dar em nada, e seria preferível ir perguntando de casa em casa… 
Palavra puxa palavra, acabámos por ficar com ele durante bastante tempo e tomar contacto com a sua 
história: 
C. nasceu em Moçambique onde vivia desafogadamente. Na ilha onde vivia, o pai era o dono das três 
grandes lojas que asseguravam todo o comércio. Sabemos que tem um irmão, mas pouco mais. As suas 
recordações desse tempo são vívidas e o tom com que as conta bastante entusiasmado – lembra-se 
perfeitamente da viagem de barco para ilha, com o pormenor “lindo” das árvores que entravam pela água 
dentro. Aos 11 anos, os pais quiseram que estudasse e resolveram mandá-lo para a Índia, onde foi recebido 
por uma tia. Foram tempos difíceis: “Eu só tinha duas roupas para um ano. Cuecas não tinha, nem isto 
(aponta para a camisola interior de cavas que tem vestida) e nem sapatos, andava descalço… verdade!” 
(entretanto compara com as filhas: têm um armário inteiro de roupa). Enquanto estudava, trabalhava na 
agricultura, levava coisas para vender no mercado. Em 75, com a descolonização, o pai perde tudo e ele 
próprio fica sem poder contactar a família em Moçambique. Quando são retomados os contactos, e por 
insistência dos pais, eles vêm ter com ele à Índia, embora o dinheiro fosse muito pouco. Também por 
insistência dos pais casa-se (“indiano é assim: quer que filho case. Se o filho não casa é vadio, se fica solteiro, 
sozinho, torna-se vadio e os meus pais queriam que me casasse. Eu dizia que não havia dinheiro para fazer 
família mas mesmo assim casei”) e tem a primeira filha. Nessa altura (já em 86), um amigo ou familiar propõe-
lhe, por 2000 rupias, tratar de papéis cá em Portugal (onde já vivia, não sabemos se na Quinta da Vitória, mas 
provavelmente sim) para que possam emigrar. Em 88 os papéis estavam resolvidos, e embora não 
conseguisse visto directo em 90 e tal vem para Portugal. Partira primeiro para Moçambique onde ficou com 
o irmão durante oito meses, a trabalhar “na castanha”, juntando dinheiro, e quando chega à Quinta da Vitória 
(tendo nacionalidade portuguesa), chega já com a mulher e a filha, para a casa onde hoje vive e que pertencia 
a uma tia (não percebi se dele, se da mulher ou da mãe). Entretanto teve outra casa, perto do antigo mandir 
(segundo o que nos disse fez-se muito negócio no bairro com cedência de terrenos. As pessoas não sabiam 
quem eram os donos e o processo ia-se desenrolando…), mas acabou por regressar ali ao 287 da Tv. 25 de 
Abril. 
A sua história em Portugal não nos contou, mas a conversa acabou por se pautar sobretudo (foi de resto 
assim que começou) pelos problemas que sente com a burocracia. Por exemplo, sendo português, deveria ter 
direito à Caixa para questões médicas, como a mulher (embora ela seja de nacionalidade indiana). Mas no 
hospital cobram à mulher o preço de um particular e por mais que tente mudar essa situação ainda não viu o 
caso resolvido. Está informado da lei e sabe que tem razão, mas no meio da burocracia das várias repartições 
a coisa não se modifica… ele próprio, que tem leucemia e tendo tido um AVC há pouco tempo, tentou pedir a 
reforma, mas não lha deram… (“falta qualquer coisa, aqui em Portugal. Dizem que é Europa mas é mais é 
África!"). Está visivelmente revoltado com a situação, Portugal, a seu ver, depende dos estrangeiros e se eles 
são maltratados então é óbvio que se vão embora, fogem de cá. Em Londres, por exemplo, está-se muito 



melhor. O seu discurso é muito lúcido e percebemos que é alguém que tenta melhorar a sua situação, 
sabendo que está a pedir apenas que lhe sejam concedidos direitos que são seus à partida. Mesmo no bairro 
ele é das pessoas que se mobilizou na questão da habitação, com a Plataforma art. 65 (“lutámos muito, nós!”). 
Diz que não se importa nada que usemos o espaço em frente à sua casa. Aproveitou para nos contar que foi 
ele quem limpou o entulho remanescente (“minha mulher não gostava…”) e quem foram os antigos donos: 
pessoas “de outra raça” (pensávamos que eram portugueses, mas afinal era uma família angolana), com quem 
pelos vistos não conviviam. O marido “contava histórias de Jesus Cristo” e havia sempre barulho e “Aleluia”, 
mas parece que fugiu e a mulher ficou só com os filhos. Acabaram por partir. 
Já estávamos ali há muito e percebemos que provavelmente não poderíamos entregar nenhum folheto (e de 
qualquer modo pensámos que era melhor seguir o seu conselho e não convocar uma reunião propriamente 
dita), ele preencheu o que lhe déramos, aceitando colaborar e disse que talvez tentasse aparecer no pátio no 
dia seguinte (mas realmente nem sei muito bem como isso funciona. É verdade que o sítio tem muitas 
pessoas à tarde, mas acho que são todos africanos, e apercebo-me que as várias etnias não estão assim tão 
próximas…) mas que de qualquer modo estaria disponível, no pouco tempo que tem, para nos ajudar. 
Saímos da rua e o pátio grande estava vazio… já eram quase 20h e levantara-se um vento muito chato… como 
não sabíamos bem como ia ser o dia seguinte (a nossa estratégia iria modificar-se) resolvemos dar o dia por 
terminado. Amanhã, recorrendo aos folhetos mais para informação, tentaríamos falar com mais pessoas, a 
nível mais informal, talvez com outro mapa… 
Questões levantadas: 
1. A adequação do mapa – sabemos que será difícil, mas realmente com um mapa mais actualizado, maior, 
mais claro, talvez isto se resolva… de qualquer modo preocupa-me o facto de o mapa em tecido não ter ruas 
assinaladas. Vamos pedir às pessoas que escrevam mas não há um espaço para o fazerem, o que não deixa de 
ser um bocado incongruente… 
2. O local de encontro e a possível segregação étnica – o pátio grande sempre nos pareceu um bom sítio para 
promover uma reunião, mesmo que informal, mas acho que é precisamente a esse nível que a coisa pode não 
funcionar. As pessoas falam do bairro por zonas (a rua B é a dos indianos) e aquele espaço parece servir 
apenas uma parte dos moradores. Não quer dizer que não possa ser um espaço de reunião (mas mesmo com 
a criação do nosso espaço parece-me mais adequado fazer as coisa lá, para envolver os moradores na 
construção, nem que seja simbólica, do «laboratório») mas como ponto de encontro mais espontâneo pode 
ter as suas falhas. 
3. A adaptação mútua – se bem que o trabalho já tenha começado há muito tempo, algumas pessoas não 
sabem o que fazemos. Não nos conhecem e por isso mesmo é difícil que colaborem. Como referiu C., as 
pessoas precisam de tempo, e olhá-los como habitantes de uma ilha pronta a ser lida por pára-quedistas que 
somos nós (e lida voluntariamente) é um erro que não nos leva a lado algum e com que temos de nos 
acautelar… é a velha história do paternalismo, aquelas pessoas têm tanta cabeça como nós a um nível 
relacional, e se é verdade que umas podem ser muito abertas e simpáticas, ninguém se dá assim tão 
facilmente. 
 
Bairro da Quinta da Vitória,  Sábado,  2  de Junho 2007  
 16h – 21h 
Fomos apenas eu e o Vasco. Depois de algum tempo no café a tentar perceber qual a melhor maneira de 
confrontar as pessoas com o mapa (e um pequeno teste a um rapaz que olhava para o mapa e a quem pedi 
ajuda, mas sem grande sucesso), resolvemos ir até ao pátio grande ao pé das torres onde costumam estar 
vários moradores. 
Quando chegámos ao pátio tememos pelo sucesso da ideia... estava praticamente vazio. Um bocado 
desconsolados, pusemo-nos a andar devagar e reparámos num grupo de rapazes (pelos 20 anos) que estavam 
a uma mesa mais recolhida, a beber cervejas. Estava um bocado intimidada mas achei que o pior de tudo 
seria passar ao largo ou ficar ali a andar de um lado para o outro, por isso dirigi-me a eles. Explicámos que 
precisávamos de ajuda para perceber as ruas do bairro (refutando a boca de “mas isso é para a polícia?”) e 
estendemos o mapa na mesa. Dos três rapazes sentados apenas um não disse nada. Os dois restantes (um de 
cabelo comprido afro, sorridente, que disse chamar-se “Maria Amália”, por causa dos brincos – mas não me 
parece que seja uma informação propriamente fiável... – e o Toni, de rastas curtas, mais sério, mas mais 
concentrado) envolveram-se logo no reconhecimento das ruas e das casas. Disseram-nos logo que o mapa era 



muito mau mas lá foram identificando algumas ruas, através de tentativas de localização de casas específicas 
(“aqui era o beco do X, ali era o barraco do Y, aqui era o pátio ao pé do Z, onde jogávamos berlinda...”) isto 
entre discussão e berros, “É AQUI, CARALHO! NÃO TÁS A VER?!”... foi confuso mas lá conseguimos 
algumas referências. Entretanto chega mais um rapaz, de pele mais clara e ar de malandro, de boné (“este não 
sabe nada, ele veio da Casa do Gaiato!” dizia um dos rapazes sobre ele), e uma rapariga que se senta à mesa e 
tenta perceber o que se passa. Ficou desorientada com o mapa (“mas qual é a escala disto?”) e foi com ela que 
mais conversei sobre a ideia do trabalho (ela pelos vistos não será grande conhecedora porque costumava 
passar férias aqui, mas acho que isso também pode ser interessante). Falaram-nos da Associação, onde se 
tinham feito festas mas que tinha sido demolida (“porque tu fizeste merda” dizia um, porque “a bófia não quer 
que a gente se divirta”, dizia outro...) e da Sopa da Pedra, antiga tasca (onde hoje é a horta do Sr. Benvindo) 
que era também local de reunião e «ponto mítico» do bairro... “Tu nem eras nascido no tempo da Sopa da 
Pedra!”: diferencia-se a old school... entretanto mais moradores juntaram-se à nossa volta, nem que fosse de 
passagem. 
A certa altura, os rapazes acharam que já era hora de irem à sua vida. Saíram da mesa e foram em direcção ao 
parque de estacionamento. Como achei que as coisas com o Toni tinham sido mais sérias fui atrás dele e 
tentei que se comprometesse a ajudar-nos. Expliquei-lhe mais uma vez a questão dos objectos identitários e 
ele pareceu achar que a ideia tinha algum crédito... acabou por dizer-me que iria pensar no assunto e 
preencheu o folheto que lhe demos. Não sei se realmente podemos chamar isto de compromisso, mas 
pareceu-me que não o dizia da boca para fora, o que pode ser muito bom porque nos dá a possibilidade de 
trabalhar com várias faixas etárias. Além disso, quem sabe se o seu envolvimento não poderá arrastar outros? 
Fiquei com vontade de procurar a rapariga um destes dias, porque me pareceu que tinha percebido 
perfeitamente a ideia, pelo que será mais fácil convencê-la. Além disso foi simpática, por isso será bom tentar 
conversar de novo com ela numa próxima vez. 
Regressando à mesa tentámos continuar a conversa com os dois homens que tinham ficado – O Sr. Pedrito, 
nosso «vizinho», um homem forte que se mantinha ainda um pouco alheado, e o Toni [provavelmente outro 
morador], mais novo e bastante mais entusiasmado, a viver agora nos prédios de realojamento. Tentámos 
sistematizar o que tínhamos conseguido com os rapazes e aproveitámos para voltar à carga em relação ao 
projecto. O Sr. Pedrito ouvia-nos, mas não parecia achar que houvesse seja o que for para dizer. “A vida no 
bairro é o normal, as histórias são normais. Sair de manhã, ir para o trabalho, voltar, de vez em quando o 
convívio... é tudo normal”. Como nos dizia, a sua vida não tinha nada de especial, e por isso mesmo ele “não 
tinha argumento para contar”. Sorria, mas um sorriso dissuasor, de simpatia mas sem envolvimento. Ao 
mesmo tempo, o Toni escarnecia e dizia que ele tinha montes de histórias. Dizia que ele já não vivia no bairro 
mas que se pudesse contaria ele as histórias do Pedrito. Tudo isto levou a que se gerasse um ambiente de 
discussão amigável que a pouco a pouco ia revelando aspectos importantes. Animado a refutar as opiniões de 
Toni (em relação ao mapa como a outras coisas – a discussão acendia-se cada vez mais por causa dos 
números, no mapa não se viam e nas casas não estavam seguidos), o Sr. Pedrito ia contando coisas, aspectos 
da sua vivência. Explicou-nos que tinha uma morada oficial de correio, na casa da D. Ernestina, que figurava 
num documento (e mostrou-nos esse documento vezes sem conta) embora a sua verdadeira casa fosse na Rua 
25 de Abril. Disse-nos que a melhor fonte de informação seria a esquadra, porque lá estavam «recenseados» 
quase todos os moradores, com fotografias e tudo, mesmo daqueles que (como ele), nunca tinham tido 
problemas. Falou-nos do PER e de como o bairro parou de crescer na década de 90, e acabou a contar coisas 
sobre o convívio e as sociabilidades (nem sempre pacíficas). A Associação pertencera a uma família de 
indianos, ainda antes do registo, e tentava ser um órgão administrativo, tratando das questões que afectavam 
o bairro. Com a saída dos primeiros ocupantes, cresceu e tornou-se ainda mais espaço de convívio (daí as 
festas). Contou-nos também que nos primeiros tempos, ainda sem luz, as pessoas do bairro costumavam ir ao 
Centro Comercial da Portela, ver os jogos de futebol. Hoje em dia esses momentos de convívio estão muito 
mais limitados: sem disporem de um espaço próprio, as pessoas podem encontrar-se no pátio, mas já houve 
queixas de barulho e portanto já não há grande lugar para festas... Entretanto, para além da Sofia (que 
chegara entretanto) juntou-se a nós uma senhora (D. Elvira, acho, segundo uma notícia que li num jornal, 
visto que é africana e tem um filho deficiente) e a conversa foi-se estendendo. Para além de queixas sobre as 
condições em que se vivia contaram-nos outras coisas, falaram-nos da Sopa da Pedra e da Torre Gémea 
(entre risos), uma barraca enorme que albergava várias famílias e que já veio abaixo – “a única barraca que 
levou mais de um mês a partir!” dizia a senhora, entre gargalhadas... 



Por entre estes momentos de recordação vinha de novo a discussão sobre os números. A certa altura, o Toni 
sorriu e disse-lhe “vais ver se é ou não o número ao pé da tua porta”. Desapareceu por uns minutos e voltou de 
telemóvel em riste, prova irrefutável. Acabou por tirar mais fotos e propor-nos maneiras mais fiáveis de 
construir um mapa nosso, passeando directamente pelas ruas e corrigindo o mapa oficial mas desactualizado 
que tínhamos (e que nos dava mais dores de cabeça que outra coisa!). Brincámos com ele sobre a ideia de 
tornar-se nosso ajudante e ele riu-se, dizendo que não lhe poderíamos pagar o suficiente. Resolvemos então 
seguir o seu conselho e começar esse novo desenho a partir da Rua 25 de Abril, e como ele ia para casa 
ofereceu-se para nos ajudar. 
O Toni percorreu connosco a rua, pegando no mapa e vindo dizer-me os números de portas e casas que 
tinham vindo abaixo. No início da rua apareceu a esposa do Sr. Omar (que não reconheci ao início) e nos 
beijou, sorrindo… ao princípio fiquei surpresa, quando me agarrou, mas depois percebi quem era e gostei 
daquele cumprimento… mas não pude ficar a falar porque queria acompanhar o Toni, que ia à frente, sempre 
lançado. Chegámos à Rua B e ele acompanhou-nos mais um pouco. Era frustrante para todos nós que os 
números do mapa mal se lessem, e ele aconselhou-nos a ir para o início da rua e tentar ir por aí, vendo as casas 
que tinham ido abaixo. Despediu-se com um aceno e foi para casa… é quase certo que quando o virmos de 
novo nos pergunte pelo nosso sucesso, e pareceu entusiasmado com o trabalho (acho que se não fossem as 
suas investidas, o Pedrito não nos teria aturado tanto tempo), por isso, mesmo que já não more no bairro, 
acho que é uma pessoa com quem devemos contar (mesmo que não possamos pagar-lhe os dois mil e 
quinhentos euros que levaria para ser nosso investigador particular!)… 
Parámos na Rua B, de novo entregues a nós próprios, e veio ter connosco o Sr. X, sobrinho da senhora da 
peneira que veio ver se nos conseguia ajudar. Indicou-nos o nome do Beco 4 mas não conseguíamos localizá-
lo no mapa… ainda ficou por lá um bocado mas acabou por ir-se embora. 
Na Rua B perguntámos numa casa o nome do beco que liga esta à Rua A (havia algo escrito na parede mas 
mal se lia, e entretanto as informações que tínhamos já pareciam baralhar-se). Quem veio ao nosso encontro 
foi um senhor indiano, teria entre os 30 e os 40 anos, simpático e falador. É músico e tocava tabla (conhecia 
um amigo da Sofia, tinha tocado com ele num restaurante), mas hoje em dia já não toca – teve um acidente a 
jogar cricket há 8 ou 9 anos e a partir daí nunca mais voltou a tocar. Veio há 22 anos para o bairro, mas o pai 
já cá morava. Falámos um bom bocado com ele depois de termos percebido qual era a Travessa – Tv. dos 
Bicos, que se liga com a do Grilo – o que foi melhor esclarecido chamando por uma senhora portuguesa que 
vive na primeira casa de dois andares em frente a esta travessa – Paula, parece-me – e que veio à porta de 
cigarro na boca e ar despachado, indicando com as mãos o nome das ruas mais para trás. Falámos de 
hinduísmo e festas (onde os conhecimentos da Sofia foram importantes e apreciados), do bairro e da 
insegurança que se sente (a zona rente à urbanização da Portela é mais segura, ao pé da Estrada dos Ralis a 
coisa complica-se, e nos prédios de realojamento o ambiente é mais violento, os próprios moradores entram 
no bairro por baixo): segundo este senhor, a coisa piorou com a construção dos prédios, com a vinda dos 
ciganos e das armas. Dantes, dizia, o bairro era seguro a qualquer hora, hoje em dia de noite já várias pessoas 
tiveram problemas. A meio da conversa apareceu a personagem estranha de ontem, com a sua garrafa de 
vinho e ar esgrouviado, sentou-se lá perto e mandou de novo um «tchau», mas manteve-se à margem. 
Despedimo-nos do senhor e seguimos caminho. Era cada vez mais notória a dificuldade em aplicar o mapa às 
casas e vice-versa, pelo que preferimos dar a volta para o pé das torres e tentar perceber o nome de duas ruas 
importantes que vêm lá de cima. Parámos a meio, num muro, passámos para a foto do tecido aquilo que já 
tínhamos. Começava a ficar mais frio e o sol já estava baixo, umas crianças saíam de casa e vinham brincar 
para a rua… Falámos do mapa, da dificuldade em escrever nomes de ruas sem ruas e pensámos que o melhor 
talvez seja descoser algumas coisas e voltar a desenhar. 
Tentando descobrir o nome das ruas perto das torres, e depois de darmos com o Pátio Luís de Camões (e 
encontrarmos de novo o rapaz «do gaiato» com quem tínhamos falado no início da tarde) entrámos numa rua 
muito estreita (que nos disseram ser a do Carmo, como a paralela onde mora o Sr. Raul) e falámos com uma 
senhora que tinha chegado há dois meses de Cabo Verde e nos indicou o dono da casa (um senhor forte, 
bastante escuro, sorridente e com um dente a menos, que acho que já tinha passado por nós no pátio grande). 
Ela acabou por acompanhar-nos (por causa de um cão que por ali anda), tinha um ar afável meio 
envergonhado, mas um sorriso muito doce e acho que seria interessante poder falar com ela, perceber porque 
veio agora, se está de visita, se veio para ficar. Na porta antes dela (que é a última, mesmo antes da rua 
estreitar e se tornar beco) espreitava uma senhora muito magra, branca e de cabelo preto, que nos olhou 



desconfiada e quase hostilmente (acho mesmo que gritou qualquer coisa à outra sobre a casa)… Seguimos 
para a rua do Sr. Raul (essa indubitavelmente Travessa do Carmo) e deixámo-nos andar… gosto imenso 
daquela rua. As casas estão muito juntas e há mesmo uma zona com telheiros de um lado ao outro, mas não 
sei se é das cores, da roupa estendida, das árvores, da música e do cheiro que vem das casas, das pessoas 
sentadas num pátio que devia ser uma antiga casa, fazendo penteados, tudo aquilo tem um ar familiar, de rua 
de bairro típico… à saída, numa zona coberta onde mal se passava, havia uma mulher gorda, de preto, com 
uns colares na mão (deu-me a sensação que os mostrava para vender…) e um casal indiano. Reparei a certa 
altura, quando me virei para trás, que a tal senhora de má cara nos seguia, desta vez com um bebé ao colo, 
com um ar visivelmente desconfiado. 
Ao sair da Travessa do Carmo demos com um baldio onde se podia ver uma cerca a guardar o «quintal» de 
uma das casas, onde várias pessoas estavam sentadas em mesas, a preparar o jantar. Perguntámos como se 
chamava aquele espaço (era uma antiga barraca, muito grande, de “um senhor que trabalhava na Câmara”) e 
travámos conhecimento com o Sr. Germano, o primeiro cabo-verdiano a chegar à Quinta da Vitória, de 
cabelo grisalho e olhos azuis. Foi simpático e lançámos a possibilidade de falar com ele noutro dia, uma vez 
que é dos moradores mais antigos, ao que respondeu com um sorriso que podia ser. Foi também engraçado 
porque quando lhe perguntei se esta grande barraca era a tal Torre Gémea ele riu-se e disse que ali não havia 
nada disso, que a barraca era de facto grande e que tinha várias pessoas mas que ele nunca tinha ouvido esse 
nome lá no Bairro – o que prova que os «mitos do bairro» de uns não são obviamente os «mitos do bairro» de 
outros…  
Quando estávamos a ir embora (no Beco 4, agora finalmente encontrado no nosso mapa) encontrámos de 
novo o Sr. X. Vinha com um DVD na mão e foi relativamente hostil, num tom meio a brincar (mas só 
meio…). Disse-nos que tinha ficado a «cismar» desde que nos tinha visto e que estava convencido que já tinha 
descoberto o que fazíamos – éramos jornalistas. Notei especialmente uma desconfiança em relação a mim, 
que não se escusou de mostrar (tive mesmo a sensação que me queria mostrar que «já me tinha topado», de 
uma forma negativa, a mim que ele nunca tinha visto). A coisa tornou-se tensa e ele não nos ouvia, ameaçava 
ir-se embora e mesmo tentando explicar que os jornalistas não têm tempo para ficar no bairro ele estava 
convicto e continuava na sua. A certa altura a Sofia foi atrás dele e disse-lhe que agora tinha de ouvir o que 
tínhamos a dizer. Foi uma coisa dura, mas fez-me pensar numa questão importante – é preciso manter um 
ambiente simpático, mas por vezes temos que nos defender. Estou convencida de que se ela não tivesse ido 
atrás dele daquele modo a coisa teria ficado por ali e as nossas relações com esta personagem estariam 
minadas, ele não perceberia nem quereria perceber. Acabámos por explicar-lhe o que fazíamos (e que o Vasco 
sintetizou bastante bem em termos de «os jornalistas contam a sua visão, nós queremos que sejam as próprias 
pessoas a contar») e o Sr. X percebeu, concordou e pareceu ficar mais apaziguado e ficámos na conversa 
ainda um bocado, sentados num muro uns metros à frente da casa da tia dele. Falámos um pouco do bairro e 
dos cheiros intensos a comida (estávamos cheios de fome!), contou-nos (a propósito da cachupa) como esteve 
em Moçambique, na tropa, e como uma senhora moçambicana (a «mãe») tratava dos 48 homens do 
regimento, cozinhando grandes panelas (o que impressionava X por ela estar sempre de tronco nu)… 
começou a falar-nos também da sua vida, da ex-mulher e da diferença entre «mulher e esposa», mas era 
preciso ir embora. Ao longo da conversa ainda mandou umas bocas sobre termos gravadores escondidos, 
mas penso que já percebeu porque estamos ali. 
 
Quinta da Vitória,  Domingo,  3  de Junho 2007  
18h – 21h30 
Fomos ao bairro ao fim da tarde para terminar o mapa. Encontrámo-nos, como sempre, no café, traçámos as 
estratégias para essa tarde e entrámos para o bairro, em direcção ao nosso futuro espaço, para tirar umas 
fotos e podermos ter uma ideia de como queremos organizar a coisa. No caminho estavam algumas pessoas 
na rua, mas não reconheci ninguém, a não ser a Paula que vinha dos lados da sua casa, sempre com o cigarro 
ao canto dos lábios, mas que não chegou a passar por nós. O nosso vizinho indiano não estava à porta, e a 
roupa tinha sido apanhada – o espaço estava limpo. Demos uma volta, falou-se num possível sítio para pôr os 
mapas, debaixo de uma espécie de calha que ainda lá está, onde podíamos até por uma manga plástica 
transparente, a título de protecção provisória. Tirámos umas fotos e sentámo-nos a um canto, no chão, a 
olhar e a pensar em ideias. A certa altura discuti com a Sofia maneiras de pôr os mapas – penso que seria bom 
ter uma representação de satélite do bairro, e uma cópia do nosso mapa, mas talvez também um dos mapas 



da Câmara onde pudéssemos identificar as casas que já vieram abaixo – pensámos que seria interessante 
introduzir de algum modo o factor TEMPO nesse mapa… não necessariamente uma cronologia, mas 
qualquer coisa que indicasse o processo das demolições. Gostávamos também que os moradores pudessem ir 
lá marcando informação, mas essa ideia terá de ser amadurecida. Surgiu também a questão das fotos – é 
preciso falar com as pessoas e ver até que ponto autorizam que as suas fotos estejam expostas naquele espaço 
(quando estivemos com a Judite, mais tarde, ela recusou. Diz que as pessoas depois podem riscar, se calhar 
até fazerem coisas feias, e ela não quer isso. Dentro de casa tudo bem, mas na rua não quer a sua cara), 
apostar também na representação dos objectos que já nos deram, de modo a «centralizá-los» um pouco. 
Falámos também das árvores – para além de uma representação da sua localização, temos já bastantes fotos 
delas e achamos que pode ser um bom início, ampliações grandes coladas na parede. Expliquei o meu 
parecer em relação ao espaço – acho que temos de vê-lo de duas maneiras: por um lado, como ensaio de 
exposição, em que as coisas aparecem já arrumadas e o efeito se quer mais do que informativo; por outro, e 
parece-me ser esse aquele em que temos de nos focar agora, até porque não temos assim tanto material a 
expor, o de documentação, de apresentação aos moradores do processo, da sua evolução… daí também a 
ideia de diário de campo ou de textos explicativos dos vários elementos, aquele seria o veículo por excelência 
de apresentação do projecto. Acho que o envolvimento gradual das pessoas com aquele espaço pode ser uma 
coisa muito positiva, porque lhes dá (e a nós) uma ideia de compromisso, atípico, e que mais facilmente pode 
abrir portas para aquele que se apresenta como o compromisso central – a entrega dos objectos, que acho 
que é uma coisa que as pessoas ainda não estão preparadas para fazer. 
Sentámo-nos depois no muro em frente à casa do nosso vizinho e vimos mais pormenores: uma puxada 
eléctrica mesmo em frente ao espaço (que pode ser útil), um bocado de parede que está mesmo a pedir uma 
identificação… percebemos também a necessidade de começar a ter coisas ali, para nos sentarmos, uma 
mesa…a certa altura apareceu o rapaz do Pátio Luís de Camões, que sorriu daquela maneira torcida e nos 
disse boa tarde, iria para o pátio grande, talvez, juntar-se aos outros. 
Chegámos ao pátio (onde a D. Elvira estava sentada à mesa de madeira, com uma criança, e nos 
cumprimentou de longe, e o local de reunião no início do Beco dos Namorados tinha uns 5 ou 6 homens à 
mesa, com cervejas, mas não reconheci nenhum) e começámos a dirigir-nos para o princípio do bairro. 
Faltavam-nos duas ruas e aproveitámos para perguntar a umas adolescentes que por ali estavam, junto aos 
prédios. Entretanto apareceu uma rapariga nova, a Gina (anda na 4ª classe e mora na Tv. Dona Maria) que 
acabou por se oferecer (ou melhor, foi livremente «arrastada») para nos servir de guia. Foi óptimo porque 
graças a ela conhecemos uma parte do bairro escondida e imbricada, com as casas a comunicar umas com as 
outras e corredores estreitos e cobertos. A Sofia dizia “é Índia autêntica”, eu só pensava numa Medina, e 
realmente acho que sem a Gina não me teria aventurado assim tão livremente – quando o espaço é assim tão 
exíguo, e em situações em que inclusivamente as passagens se fazem pelos quintais, abrindo portas, como 
aconteceu, tenho sempre medo de estar a invadir espaço privado de uma forma que pode ser considerada 
demasiado intrusiva… mas estávamos com ela e aquela era a sua rua e a coisa fez-se bem. Descobrimos 
finalmente e sem margem para dúvidas onde foi a Associação (até porque perguntámos a um jovem que 
passou), agora lixeira, graças a uma casa azul em bico que nos servia de referência. Passámos algum tempo à 
procura de uma transversal que não existia (talvez fosse uma passagem cortada ou se tenha construído uma 
casa entretanto – naquela zona é quase impossível perceber) e saímos em direcção à Rua B, passando por 
uma mercearia/café (visível porque tem um cartaz de gelados à entrada) onde estavam alguns homens e 
outros três sentados de frente para a porta (a personagem esgrouviada, que lançou o seu «tchau», um Sr. 
indiano que já nos tinha cumprimentado à entrada e um outro africano). Na Rua B vimos que a D. Ernestina 
estava cá fora e fomos ter com ela. Ainda não a tinha conhecido mas realmente há qualquer coisa de 
magnético naquela mulher – é muito pequena, os olhos são castanhos mas têm uma auréola azul (ela disse-
nos de resto que está mal da vista, ao longe já vê muito mal), as bochechas são grandes, a pele com um ar 
muito macio, e tem aquela maneira de falar entre o sereno, o grave e o descontraído que alguns velhos têm e 
que lhes dá ares de «mestres»… Tinha um lenço branco na cabeça e um outro enrolado à volta do tronco, o 
que lhe dava um certo ar de Yoda… pareceu contente por nos ver, chamou a Judite que veio, a rir, e esteve a 
ver as fotos do Vasco, que acabámos por oferecer-lhe. Ainda lhe tirámos algumas (várias, com pose e tudo), 
com uma rama de eucalipto (que nos explicou ser para tomar banho e tirar «dores do corpo», ao que a D. 
Ernestina acrescentou ser boa para tensão alta). A Judite estava curiosa em relação à Gina, perguntou-lhe se 
era do bairro e se era de Cabo Verde. A miúda ia dizendo que não a todas as nacionalidades que a Judite lhe 



perguntava e acabou por anuir quando chegou à portuguesa…a certa altura a Judite voltou para dentro e 
ficámos mais um pouco à conversa com a mãe (estava lá uma senhora também, mas não sei quem era), que 
nos contou que tinha morrido uma irmã (?) na Guiné, e que por isso agora tem muito em que pensar. 
Combinámos que, em princípio, na outra 3ª feira poderemos ir à Damaia, perto das onze (a Judite não quer 
ir, mas a D. Ernestina acha muito bem que vamos com ela, para ver).  
Despedimo-nos e fomos dar uma última volta pela Tv. da Madalena, a ver se descobríamos um espaço em 
branco no mapa (e onde ia dar a tal transversal inexistente). Fomos falar com dois homens indianos que 
estavam num pátio em frente a uma casa e aproveitámos para falar do projecto. Um deles, mais novo, de 
cabelo e bigode muito pretos, não falou muito, mas o outro, um senhor de mais idade, pareceu perceber (ao 
menos que queríamos contar a história do bairro) e havia duas mulheres por detrás de uma porta, sorridentes 
e de olhos muito abertos, que pareceram gostar da ideia (pelo menos escutavam-nos com atenção e sorriam). 
Voltámos para trás (fazia-se tarde e não queríamos que os pais da Gina andassem à procura dela) e fomos 
levá-la a casa… ela não é muito faladora mas pareceu contente por andar ali connosco. 
Quando regressámos ficámos a olhar para uma outra construção recente (já lá estavam as vigas mas agora foi 
coberta com um plástico preto, fazendo uma espécie de casa, com uma secretária e tudo… havemos de saber 
o que é aquilo, e achámos piada ao modo como tinham sido erguidas as traves: são paus de madeira 
enterrados em latas cheias de cimento), tirámos umas fotos, o que despertou curiosidade num senhor que 
passava e provocou conversa com uma senhora indiana que eles já conheciam. Ela cumprimentou-nos (é 
sogra do Vimal, um indiano que a Sofia conheceu na festa do Direito à Habitação, chama-se Ussa) e falámos 
um pouco. Começou a contar-nos que estava numa situação complicada por causa do PER e a Sofia 
explicou-lhe que podíamos conversar mas que não éramos da Câmara. Ela sorriu e disse “eu sei”, e continuou 
a contar-nos: ela morava num quarto alugado a uma tia aquando do registo. Disseram-lhe que não havia 
problema, mas agora parece que a família quer 3 casas, uma para essa tia ou prima, uma para o filho, solteiro, 
e uma para a Ussa. A Câmara só quer dar duas e a coisa azedou (disse-nos que a ameaçaram com faca e 
tudo), mas que não há direito que esse filho fique com uma casa que está no nome dela… acabámos por 
discutir um pouco o problema geral do bairro (segundo ela, haverá mais ou menos 20 famílias não inscritas 
no PER em situação ainda mais incerta que a deles) e ideias de futuro. Ussa gostaria de ir para Inglaterra, 
mas tem duas filhas adolescentes que querem cá ficar, por isso não sabe como vai ser. 
Despedimo-nos dela ainda passámos em casa do Sr.Omar, mas não estava ninguém, pelo que viemos para o 
café combinar próximas reuniões. 
Acho importante voltarmos ao bairro muito brevemente. O facto de termos cá estado nos últimos 3 dias fez 
com que as pessoas se fossem habituando e isso é uma coisa para continuar. Termos este espaço nosso (e 
fazermos a tal festa) também me parece importante: nós criamos um maior envolvimento e as pessoas sabem 
que é ali que nos podem encontrar, podem ver o projecto a evoluir, podem interessar-se… sobretudo, é 
preciso garantir uma presença mais ou menos constante e esta é mesmo a melhor maneira de o fazer. 
Paro por aqui, devia escrever mais coisas, reflexões, mas acho que a etnografia está cá (quase) toda, e aquilo 
que poderei pensar de um modo mais turvo pelo cansaço hoje pode mostrar-se mais produtivo amanhã… 
 
Bairro da Quinta da Vitória,  Sábado,  9  de Junho 2007 
19h45-20h30 
Passámos pelo bairro com o tempo contado – já eram mais de 20h e a Sofia ainda tinha de ir para Aveiras. 
Queríamos ir a casa da D. Ernestina porque fazia 73 anos e além disso era preciso descombinar (mais uma 
vez) a nossa ida ao mercado. Não vimos quase ninguém na rua, a não ser uns miúdos que jogavam à bola e 
um homem em frente à tasca, e de casa da D. Ernestina não vinha nenhum som. O telheiro estava vazio e por 
uns momentos pensámos até que poderiam ter saído para comemorar noutro lado (no bairro ou fora, embora 
fosse pouco provável). Entrámos para o pátio e chamámos várias vezes mas ninguém veio. Resolvemos 
perguntar aos miúdos se sabiam de alguma delas e como nos foi dito que em princípio estariam em casa, 
voltámos a tentar. 
A Sofia pôs a cabeça pela porta e entrou. A casa estava às escuras, um corredor comprido, e ao fundo estava a 
D. Ernestina, deitada (eu a princípio não vi nada, mas enfim...). Disse-nos que estava cansada e que se tinha 
vindo deitar, já lá tinha estado bastante gente, isto por entre muitos “obrigadinhos” e “longa vida”... demos-lhe 
um beijo e entretanto no meio do breu aparece a Judite, de uma outra divisão, acendendo a luz. A sala onde 
estávamos era bastante pequena, praticamente ocupada pela cama onde estava a D. Ernestina, vestida e 



coberta com um cobertor, na parede rente à janela, ao lado de uma mesa com várias garrafas e copos (de 
resto, pelo seu falar mais enrolado e odor aquando dos beijos, diria que a senhora teria estado a festejar...). 
Perpendicular à cama estava um móvel com vários objectos mas que não tive grande oportunidade de ver. As 
paredes são laranja, a lâmpada que pende do tecto com uma luz amarelada, e depois da mesa, em direcção à 
entrada, um balcão indicava o espaço de cozinha. A Judite tinha um vestido de algodão fino e largo, que lhe 
revelava as formas grandes (e que ela sorrindo ia mexendo e tapando enquanto dizia que estava com roupa 
demasiado transparente) e pareceu contente em ver-nos. Disse-nos que a mãe já tinha recebido visitas e que 
era muito popular, que toda a gente gostava dela, mas não sei porquê disse-nos que não gostava disso. No 
funeral do marido a D. Ernestina recebeu em casa muita, muita gente e ao que parece os seus conhecimentos 
são muito vastos. 
 
 
 

     
 

     
 
Figuras 22, 23, e 24: Plantas de D. Ernestina. 

 
 



A certa altura a D. Ernestina pediu à Judite que trouxesse um saco com vários troncos (pau de sangue, para a 
anemia, «visalon»?) de que nos falaram, e que nos ofereceu se quiséssemos levar. Ela parece sempre pronta a 
mostrar-nos coisas (“eu conto muita coisa”) mas por vezes a ajuda de tradução da Judite é essencial, e ele 
própria vai repetindo o que diz a mãe para que fiquemos perfeitamente elucidados. Falou-nos também de 
outras plantas e refrescos, por entre muitos convites para que nos sentássemos – não o queríamos fazer 
porque estávamos de facto com pressa, e se já era difícil falar sabendo que daí a nada nos teríamos de ir 
embora, então mais difícil seria se nos instalássemos – e a certa altura contou-nos que a D. Ernestina sempre 
trabalhou muito. Desde pequena, com o pilão e na lavoura, carregando grandes recipientes de água e arroz 
na cabeça, com criança às costas, as espigas do arroz que picavam o corpo... Diz-nos que mesmo aqui faz 
sempre coisas, mas sempre sentada (e diz-nos que é o costume, em África). “A minha mãe viveu até aos cem 
anos”, diz a D. Ernestina, e ri-se e diz obrigadinho... A Judite tem 40, embora olhando para ela nada o faça 
querer. 
Falamos-lhe da visita ao mercado e não parece haver problema. Ficará para a outra terça-feira. A certa altura 
a Sofia pede à Judite que nos acompanhe, até para que nos possa explicar mais convenientemente as coisas, 
mas ela sorri, fecha os olhos e abana a cabeça com força, dizendo que não quer. “Mas porquê”, pergunta a 
Sofia “tem medo?”. Aí a expressão muda para um meio sorriso mais comprometido “Eu? Medo do quê?!”... 
mas é isso mesmo. A Judite não sabe como vai estar, por causa “dos seus problemas”, e tem receio de sair se 
não estiver num dia bom... “se Deus for bom...”. Mas acaba por concordar que se estiver tudo bem nos 
acompanhará.  
(Gostava de perceber exactamente que problemas são estes de que fala. Pelo que sei, ela refere-se a eles como 
«problemas de nervos», inclusivamente a ponto de serem incapacitantes, mas não sei se será só uma questão 
de ansiedade, como diz o Vasco. No outro dia em conversa com alguém, a Judite foi referida como «A que 
não é boa da cabeça», ou «a maluca», e pergunto-me se poderá tratar-se de algo mais grave, ou mais 
propriamente patológico). 
A certa altura a Judite vai buscar uma fotografia dos filhos – tem uma filha de 16 (que não vinha nas fotos), e 
dois rapazes (um deles, o mais velho, numa cerimónia em Fátima, o outro numa foto de fotógrafo). O filho 
mais novo, de 8 anos, parece-se com ela, tem olhos grandes... está num colégio interno em Aveiras de Cima. 
Esta coincidência suscitou uma nova combinação: a Sofia podia levá-la a ver o filho, numa das visitas de 6ª 
feira, uma vez que vai para lá aos fins-de-semana. A Judite gostou da ideia e pensou-se que isso poderia 
acontecer já nesta 6ª. Acho que é bom, mas é preciso ter cuidado. Se por um lado faz com que sintamos que 
podemos participar e oferecer algo às pessoas, por outro lado isso pode colocar-nos numa situação em que 
elas depois esperam que o façamos sempre, e isso pode minar a própria relação. De qualquer modo a Sofia 
ficou de novo com o número delas e combinou ligar-lhes se pudesse levar a Judite ao colégio. 
Entretanto também a D. Ernestina tinha alcançado um álbum de família e começara a contar-nos coisas. Mas 
tínhamos mesmo de ir embora, pelo que esse momento teve que ficar adiado. Disse-lhe que gostaria muito 
que me contasse coisas da sua família, que me mostrasse aquelas fotos com mais tempo. Ela dizia: “Eu sei 
muita coisa. Quando vocês vêm cá eu conto muito coisa. O mundo é muito grande.” Estende a mão, o 
indicador dobrado sobre o polegar, marcando um espaço ínfimo da unha: “As pessoas pensam que o mundo é 
assim, mas não... o mundo é muito grande...”  
Despedimo-nos (segundo o Vasco ela lançou-nos um “adeus, adeus, meus netinhos”) prometendo voltar em 
breve para uma conversa mais demorada. 
 
Bairro da Quinta da Vitória,  25  de Junho 2007 
2ª feira entre as 17h30 e as 19h30 
Voltei ao Bairro às cinco e meia para tentar enfim falar com a Judite. Tinha lá ido de manhã, mas a recepção 
tinha sido tudo menos magnífica. Não havia ninguém na rua e quando entrei no pátio um homem que nunca 
vira olhou-me com ar inquiridor. Perguntei se estavam em casa e ele disse-me para chamar e virou costas, 
embora me observasse… a Judite veio à porta, a tossir e de camisa de noite e não estava sorridente como de 
costume. Acabara de se levantar e trazia cara de poucos amigos… olhou-me e mandou-me entrar, mas vi que 
estava contrariada pelo que achei melhor combinar para mais tarde. Saí frustrada e com receio… havia uma 
distância notória (foi a primeira vez que vim sozinha) e mais uma vez duvidei da capacidade para a vencer. 
Mas também percebi que este primeiro passo era indispensável, e tentei estar em «modo o mais persuasivo 
possível» no regresso. 



Isto não deixa de levantar a questão da disponibilidade. Num esforço contra o «paternalismo» apercebi-me 
que de facto estamos sempre à espera que as pessoas estejam com tempo e vontade para nos receber… Como 
se não houvesse mais nada. É verdade que em anteriores experiências me apercebi que muitas vezes a visita 
de alguém que quer falar pode ser um bálsamo, mas é preciso não pressupor que temos sempre a porta 
aberta… 
O cenário de tarde foi completamente diferente. Já mais bem disposta, acabou por aceder a sentar-se comigo 
no pátio (estava em arrumações e por momentos pensei que me ia mandar embora). Quando veio ter comigo 
vinha sorridente e trazia caneta, o caderno e um labello (de que não se separa, diz ela). Sentou-se à minha 
frente e perguntou-me: “então o que vamos fazer agora?” 
Expliquei-lhe o que fazia e o motivo pelo qual queria trabalhar com ela. Esforcei-me por dar uma imagem 
vívida do meu enquadramento, o que provocou gargalhadas incrédulas (“[os objectos] têm um nascimento?”, 
e dobrava-se sobre si própria, a rir). Mas acho que percebeu a ideia e ficou interessada… fazia perguntas e 
dava exemplos, e acho que esta história de traçar biografias de coisas é para ela uma ideia a descobrir. A certa 
altura achei importante expor a questão da «consciência da escolha», até porque ela própria me pareceu de 
repente mais distanciada das plantas. Olhou para mim com ar pensativo e disse “agora estou a pensar em dois 
objectos: um pau para mexer arroz e um cabaz [cabaça?]”. São objectos tradicionais guineenses e explicou-me 
pormenorizadamente este último, desde a maneira como é feito (secando e escavando o fruto de onde é 
oriundo) até às várias utilizações: 
- Como recipiente de culinária 
- Como objecto decorativo (quando já não tem préstimo – o que serviu exemplarmente para ilustrar a tal ideia 
de morte e ressuscitar de um objecto; de início estava muito convicta dessa impossibilidade, tendo em 
consideração o “ciclo de vida na natureza”) 
- Como oferta de casamento e «boa-vontade», que se liga à utilização ritual: a ideia de magia é muito forte 
para os guineenses, e a oferenda de um cabaz com bebida e objectos pode arranjar desavenças não apenas 
como troca material (há qualquer ideia de poder e manipulação mágica, mas ainda não percebi muito bem 
como funciona). Mas ao que parece nos casamentos cada vez mais a oferta de cabazes como dádivas 
materiais suplanta essa sua eficácia ritual ou mágica – também neste ponto falou de uma outra cerimónia, 
despejando bebida («cana» - aguardente) ou por vezes água num pau enfeitado com laços vermelhos, como 
forma de convocar determinada resolução favorável de um qualquer problema… 
Do outro objecto falámos pouco, até porque a certa altura apercebi-me que estes objectos eram coisas que 
tinha na Guiné, não aqui, e portanto difíceis de trabalhar, o que causou alguma indignação “mas eram meus! 
Eu usava eles!”… 
A certa altura resolvi trazer a coisa para um nível mais íntimo – pareceu-me que estava demasiado focada em 
objectos tradicionais, em heranças culturalmente marcadas mais do que objectos com carga simbólica 
pessoal, e quis que percebesse que esses podiam inclusivamente ser mais interessantes. Foi engraçado porque 
neste ponto quis perceber exactamente o que significava «objecto»: a diferença entre objecto e artigo, e 
planta… resolvi a questão chamando-lhe «coisa» e aí as possibilidades alargaram-se. Falou-me de roupa, 
jóias… e quando comecei a falar da relação entre um vestido e determinado período da vida, emoção, 
formulou a coisa nestes termos: “objectos que entram nas pessoas e pessoas que entram nos objectos” (nem 
mais!). 
Ficou pensativa e prometeu-me pensar em algo que fosse realmente significativo. 
Paralelamente a este assunto, consegui saber mais alguma informação sobre o seu background. Soube por 
exemplo que ainda na Guiné a família tinha sido obrigada a mudar de casa e ir viver num bairro de barracas. 
Tudo o que sucedeu a partir daí é por ela explicado como fruto de mau-olhado. Ao que parece viviam bem 
(“tínhamos capoeira”) e os vizinhos eram muito pobres. Terá sido a inveja destes que provocou as várias 
desgraças: a sua doença de nervos, um acidente num braço ou perna do irmão, a queimadura grave da irmã 
num fogareiro… 
Isto também levantou dificuldades. Fui eu até quem sugeriu a ideia de inveja, porque sei que é assim que as 
coisas são lidas, em África como cá, faz parte da cultura popular, mas a minha explicação põe-me numa 
posição desconfortável. Como argumentar e «compreender» algo em que não acredito? O falar desta questão 
pode ser interessante: pedir-lhe explicações, «provas» e crenças, mas sei que nunca poderei falar nos mesmos 
termos… 



Soube também que ao vir para Portugal morou no Prior Velho, com o pai do filho, e passou algum tempo no 
Júlio de Matos (terá sido por causa dos medicamentos que lá lhe deram que engordou bastante). 
Falou-me também da família grande e de como o africano tem várias mulheres e vários filhos, como muita 
gente tem morrido ultimamente… 
Quando voltámos para dentro a D. Ernestina já estava acordada. Quase não a reconheci, sem o lenço e com 
ar duro. Virou-se para mim, categórica e limitou-se a dizer: “amanhã eu posso”. Combinei para as 10h e 
entretanto perguntei à Judite como fazíamos as duas para continuar a conversa. Neste ponto a D. Ernestina 
levantou a voz e disse “Eu vou. Eu tem boca e já disse que estou cá”. Percebi que pensava que queria que a 
Judite viesse e que a usava como intermediária, o que pelos vistos não lhe agradou, mas resolvi o mal 
entendido explicando que o que queria da Judite era diferente. 
Saí do Bairro já tarde, quase às 19.30, mas satisfeita. Acho que a Judite ficou interessada e vai ser fácil e 
estimulante trabalhar com ela, porque parece pensar sobre os propósitos e consequências da coisa. 

 

   
 
Figuras 25 e 26: Plantas e D. Ernestina. 

 
 
Feira  Damaia,  26 de Junho 2007 
 3ª feira entre as 10h00 e as 12h00  
Fui com o Vasco ter com D. Ernestina para irmos finalmente à feira na Damaia onde costuma comprar as 
suas plantas. Chegámos e já estava pronta, sentada no muro em frente à porta, lenço colorido na cabeça e em 
redor dos ombros um pano tradicional, de mala a tiracolo e ar expedito. Cumprimentou-nos afavelmente e 
entrámos no carro. Durante o caminho tinha falado com o Vasco do receio de irmos a sós com ela. Embora 
fale português, há muitas palavras que não conhecemos, e por vezes não sei se percebe tudo o que dizemos. 
Como a Judite tinha ido à Igreja tratar de qualquer coisa não tínhamos tradutor, e estávamos um pouco 
apreensivos. Mas acabou por ser tudo perceptível, e o contacto com os feirantes acabou por revelar certas 
coisas… 
Durante a viagem conversámos pouco, mas contou-nos um episódio que é prova do seu «renome», como já 
suspeitara. Apontou para o pano que trazia enrolado à volta do peito (era uma imagem engraçada: muito 
pequena, a desaparecer no banco do carro entre o pano, a mala e o cinto, sempre com aquela cara de 
serenidade, lançando comentários e frases avulsas…) e disse-nos que era cabo-verdiano. Perguntei-lhe se tinha 
sido presente e explicou-nos que lhe tinha sido oferecido como prova de agradecimento por uma senhora que 
ela ajudara. Ao que parece essa mulher tinha “mau-sangue”, o que a impossibilitava de fazer uma operação de 
que precisava. Tendo ido a vários médicos, um amigo falou-lhe de “uma senhora na Portela” que poderia 
ajudá-la. D. Ernestina deu-lhe «visilon (pau de sangue)» e a senhora curou-se: hoje está bem e já fez duas 
operações.  
Chegámos à Damaia pouco tempo depois. A Feira não é de facto uma feira – perto da estação, junto ao 
paredão da linha de comboio, existe um bairro clandestino com vários africanos (há pelo menos 3 
restaurantes, um cabeleireiro e perto uma loja de equipamentos musicais chamada “Africa-som”, ou “Som-
africa”…) e na rua estão 3 ou 4 homens com guarda-sol e um pano no chão onde vendem vários produtos: 



plantas medicinais, frutos e vegetais, farinha de milho, perfumes e óleo, jóias e amuletos contra o mau-olhado. 
Existe também pelo menos uma loja que vende tudo isto e ainda roupas, discos e revistas, onde fomos em 
primeiro lugar. 
Demos a D. Ernestina um gravador e um microfone de lapela e entrámos nessa loja. “Salam-aleikum”, 
“Aleikum-salam” em resposta pelo dono, sorrisos e a explicação, em crioulo mas que julguei perceber por alto: 
estávamos a fazer um trabalho sobre coisas “da terra”, roupa, mezinhas… o homem olhou para nós e acenou 
com a cabeça, explicando algumas coisas em coro com a D. Ernestina. Ela ia pegando nas coisas, nas várias 
plantas e explicando para que eram e como se usavam. Pedimos para tirar umas fotos e entretanto 
comprámos alguns produtos – a D. Ernestina dizia não ter dinheiro e oferecemos-lhe dois sacos com plantas, 
para além de comprar farinha de milho para mim. O dono da loja pôs a música mais alto e foi explicando 
também como se usavam algumas coisas – o óleo de palma para a febre tifóide, por exemplo. Parecia 
divertido com a nossa presença, as nossas perguntas e admiração… 
Saímos e dirigimo-nos para os vendedores na rua, devagar e sempre guiados pela D. Ernestina (outra 
imagem engraçada, ela pequena e cambaleante mas decidida e falando sempre, nós atrás dela a beber 
palavras e espaço). Não passavam carros e estava muito sol, havia música e cheiro a comida vindo dos 
restaurantes, os homens e as poucas mulheres que se juntavam junto às bancas tinham roupas tradicionais e 
falavam alto, parecia realmente outra cidade…Cumprimentos, mais uma explicação, mais exemplos e fotos. 
Novas plantas, fotos com amuletos, mais histórias perante o olhar distraído dos outros compradores. A certa 
altura deu-se uma discussão: gesticulando e falando rápido e alto, o dono da banca parecia reclamar com D. 
Ernestina sobre a nossa presença não consumista. Percebi por algumas palavras que a ideia é que víamos e 
conversávamos muito, tirávamos fotos mas não comprávamos nada, que tínhamos de pagar. Nesta altura a 
D. Ernestina pôs uma cara dura e ripostou também veementemente em crioulo. Claro que não percebi 
grande coisa, mas percebi que nos defendia e que falava do nosso trabalho, que parecia estar a dizer que era 
importante e mostrava-se indignada. Dizia “costumes da terra”, “mezinhas da terra” e “para compreender”… 
Para mim e para o Vasco foi um bocado constrangedor, até porque tínhamos pedido autorização antes de 
tirar qualquer foto, mas a D. Ernestina parecia estar a dar conta do recado. Acabou por resolver-se tudo, o 
Vasco até comprou umas malaguetas enormes e no fim ainda tirámos duas fotos ao vendedor, que se recostou 
na cadeira, pegou numa publicação qualquer em árabe (que não sei bem mas assumi como algo religioso, 
talvez versículos do Corão, até porque murmurava a leitura) numa pose que achei bastante poderosa a nível 
interpretativo… Se de facto o que lia era o Corão não deixa de ser uma apresentação interessante de si 
próprio, rodeado dos seus artigos e com ar concentrado e sério… 
A D. Ernestina recebeu um telefonema, afastou-se para falar e regressou dizendo que era necessária em casa. 
Havia um familiar que se ia embora (ou que vinha, já não me lembro bem mas está registado – TUDO está 
registado, discussão incluída…) e ela precisava de regressar. Noutro dia, com mais tempo, poderíamos voltar. 
Já no carro e quando o Vasco puxou o assunto da discussão, o juízo da D. Ernestina foi categórico: “desde 
crianças, sentado ali todo o tempo”. Pelos vistos não tem grande consideração pelos feirantes e acha mal que 
se queiram fazer pagar por tudo e por nada… não lhes dá muito crédito e não ficou incomodada com a 
discussão: “na Guiné tudo é assim. Senhora deles vai trabalhar, eles sentam todo o tempo…” 
Chegados a casa ainda ficámos a conversar um pouco à porta (”não querem sentar?”). Agradeceu-nos, pôs a 
possibilidade de repetir e quando falei em comida disse-nos que se comprarmos os ingredientes cozinha para 
nós e ensina-nos (o que acho uma excelente ideia e voltarei a ela certamente!).  
 



 
 
Figuras 27: Mercado da Damaia 

 
Bairro da Quinta da Vitória ,  1  Setembro de 2007 
Entre as 16h30 e as 19h30 
Chegámos ao bairro pelas 16h30. O nosso objectivo era cobrir as zonas das Ruas A, B e possivelmente Tv. 
Carmo e 25 de Abril na distribuição de folhetos que desafiavam concretamente as pessoas a indicar uma 
maneira possível de representar o bairro. Depois de pensada qual a melhor estratégia, decidimos proceder 
sempre a uma apresentação do projecto e das nossas intenções ali, dando exemplos e motivando os 
moradores à resposta das hipóteses que púnhamos (história, foto, situação, casa…). 
Não gostei particularmente da entrada. Tenho de admitir que estou numa fase um bocado desmotivada, e as 
ruas do bairro, as casas (se bem que me pareçam sempre familiares e «pacíficas») começam a deixar-me 
desconfortável… parece que a estranheza aumenta, ao invés de diminuir, cada fachada uma ostentação de 
sítio inacessível, ou proibido. Mas achei que também não valia a pena entrar ali com aquele espírito e pus o 
«search-mode» alerta…  
Passei primeiro em casa da D. Teresa, uma vez que não tinha ainda conseguido falar com ela (no Sábado ela 
tinha lá estado a tarde toda… e eu não apareci… idiota!), mas ela não estava em casa e eles vão de férias na 2ª… 
o marido ainda me disse que havia outras pessoas com quem falar, mas raios me partam se desisto! Nem que 
seja em Outubro, vou arrancar uma entrevista àquela senhora e àquela casa! 
Passámos também na construção em frente, onde estavam quatro mulheres africanas. Lancei-me a falar sobre 
o folheto e lá conseguimos obter um compromisso de pelo menos uma (a mais nova) a escolher qual a coisa 
mais significativa.  
Começámos então a nossa ronda. 
Passámos primeiro nas casas que ainda existem da Rua A. As duas primeiras são de portugueses: logo na 
esquina há uma espécie de barracão (porque não tem propriamente ar de casa) onde estavam sentados 4 
homens. Olharam-nos e não pareceram desconfiados, mas lançaram-nos um olhar inquiridor e um deles 
(Armindo, soube depois) lançou-nos um “estamos de serviço” sorridente, enquanto agarrava na sua mão de 



cartas. Resolvemos voltar depois e passámos para as casas mais à frente mas nas duas seguintes não 
obtivemos resposta. A partir daqui o bairro tornava-se zona indiana.  
No n.º 59 atendeu-nos um senhor novo (entre o mulato e o indiano) que pareceu interessado e disse que ia 
reflectir sobre o assunto, se voltássemos daí a uma horas ou duas já teria coisas a dizer (veio depois a revelar-
se uma fonte privilegiada como falarei a seguir). 
Tocámos no n.º 61 e veio uma senhora já de certa idade, de sari e cabelos brancos, que nos ouviu e chamou a 
filha. Ela veio, sorridente, pareceu mais ou menos interessada mas assim que pode passou-nos ao filho. Ele 
prontificou-se logo a responder: perguntou-nos se podia ser qualquer coisa, tipo “pistolas e facas e assim…” e 
acabou por nos dizer que para ele isso era o que mais lhe interessava dizer sobre o bairro: a insegurança que 
lá se vive, pelo menos de há uns tempos para cá, principalmente em relação aos taxistas. Disse-nos que os 
“jovens de lá detrás” (o pessoal do Beco dos Apaixonados) chamam táxis para os assaltar… que há confusão e 
que nada se pode fazer (até por medo de retaliações). Que o Bairro não era assim mas que neste momento 
seria o que mais achava ser representativo da vida ali. Agradecemos e falámos na possibilidade de voltar para 
conversar mais um pouco (ainda tentámos seduzir a mãe a participar também mas ela escusou-se). 
Daí passámos para Tv. do Beato, a última fileira de casas, junto aos prédios da portela. Na 1.ª casa, por onde 
entrámos segundo um corredor interior, estava uma rapariga indiana que ficou com o folheto e não pareceu 
demasiado desinteressa (quer dizer, pareceu interessada, mas quando lhe pedimos para responder esquivou-
se um pouco). Ficámos de recolher o dito amanhã, e talvez nessa altura seja possível puxar um pouco mais… 
Nas duas casas seguintes ninguém respondeu, mas na casa que faz esquina com a Rua B, atendeu-nos uma 
senhora indiana já idosa, que nos ouviu com grande interesse. Disse-nos (mais uma vez), que o melhor seria 
falarmos com o filho, mas foi sempre acenando com a cabeça e foi muito prestável… talvez o marido quisesse 
também dar a sua opinião (ficámos de lá ir na 2ª de manhã), e mesmo ela, não sabendo ler nem escrever, 
pudesse dizer qualquer coisa. Ficámos de falar com o filho amanhã (mas quando lá voltámos a avisar que não 
seria boa altura não estava ninguém, ou o rapaz que o Vasco viu não pareceu interessado em abrir-nos a 
porta…). 
Já na parte «lateral» do bairro, conhecemos a D. Idalécia da Costa. Vive no bairro há 8 anos e diz que é difícil 
falar das coisas. Convidou-nos a entrar para o pátio (onde estava o filho, Kevin, que deve ter uns 9 anos, e a 
neta, que deve andar pelos 5 – anoto isto porque é estranho, e que andaram à nossa volta) e leu o folheto em 
voz alta, com toda a atenção. Ainda conversamos com ela um bocado, embora não nos respondesse logo ao 
folheto e insistisse que não sabia, que disséssemos nós (passaremos lá de outra vez). Foi realojada nesta casa 
com outra senhora, a barraca onde vivia foi partida e como não está no P.E.R. conseguiu esta casa pela 
assistência social, e serão eles que poderão resolver a sua situação. A sua visão do bairro começou por ser 
negativa. Falou-nos dos assaltos e dos problemas com as pessoas mais novas – que roubam pessoas ali à 
porta, às 7 da manhã, levam malas e carteiras… mas diz-nos que não são os rapazes de cá. São rapazes cujos 
pais já se mudaram mas que continuam a cá vir e que se juntam com estes. É gente de outros bairros, da 
Apelação, do Prior Velho. “Isso está errado!” Diz que não gostam dela precisamente porque sempre foi 
contra esse tipo de coisas. Dissuadiu a filha de andar com eles porque não quer esse tipo de vida, nem nada 
que daí venha. 
Falou-nos também das dificuldades que enfrenta: a fazer diálise (tem os braços todos marcados, 
inclusivamente já teve que ser operada porque como não deixou de trabalhar, com o tratamento muitas vezes 
o “braço parava”, só parou há dois porque a médica proibiu), está desempregada e não tem grandes modos de 
sustento. Para ajudar, compra grades de cervejas no “carro” (não pode ir ao supermercado porque não tem 
transporte) e vende-as a pessoas do bairro, mas não há grande lucro, só quando vem um grupo… (é já pelo 
menos a 3ª pessoa, além da Lola e da Sr.ª dos gelados que vende cerveja informalmente). Partindo disso, e 
contrabalançando com um outro vizinho que acusa de “perseguição” (parece que há uns dias chamou a polícia 
só porque ela tinha gente em casa, nem música nem nada “eu sou doente, não vendo droga, não faço jogo a 
dinheiro, qual é o crime?!”) conta-nos que há uns vizinhos, portugueses, que a ajudam: podem ir a outro sítio, 
até com melhores condições, mas preferem comprar-lhe cervejas a si, sempre é uma ajuda.  
Pareceu gostar da ideia de memória, quando lhe exemplificámos que com um trabalho deste tipo poderá 
mostrar aos netos o sítio onde viveram, sorria… Para mais, quando lhe perguntei se tivesse a possibilidade de 
ter uma casa própria ali concordou enfaticamente que não queria deixar a Portela. Apesar desses episódios de 
delinquência acha que é um bairro até calmo, «frio» (?), nada parecido com outros de que ouve falar. Aqui 
nunca ninguém lhe fez nada e pode andar à vontade. Acho que depois da conversa ficou mais aberta a falar do 



Bairro, de si, e gostaria de lá passar outra vez, tentar conhecê-la, ver que histórias pode contar. O Vasco 
comprou uma cerveja (que ela não queria vender) e fizemos uma pausa, já cá fora. Eram já 6 e tal e achámos 
melhor voltar ao n.º 59, para falar com o Sr. António Barros. 
Ia sair para entregar o totoloto, mas acabou por ficar a falar connosco bastante tempo. 
Revelou-se uma personagem muito interessante: com um discurso muito articulado e tendo tido um papel 
muito importante no Bairro, é sem dúvida uma pessoa com quem falar de novo. A frase que escolheu fala da 
diversidade mas unidade e amizade do bairro: no seu entender, por muito que tenha “muitas caras”, pessoas 
de várias etnias, é um bairro que não tem problemas internos de racismo, onde toda a gente se dá bem. Os 
problemas vêm dos nascidos cá, dos jovens, e foi de resto por causa de desentendimentos com eles que se 
desmotivou um pouco no trabalho de dinamizador do bairro. Mas antes tinha já organizado com eles uma 
visita ao concelho de Loures, até um passeio ao Algarve, torneios de futebol com a polícia, formações e 
workshops… é um dos «dirigentes» da associação, interessa-se muito pelo desenvolvimento do bairro e é 
inclusivamente um agente de diálogo com o exterior, a nível camarário e de junta (como também no caso de 
trabalhos feitos sobre a comunidade, como o da Rita Cachado), e tem uma perspectiva de integração da 
população que passa sobretudo pela questão de formação, de mudança de mentalidades. As pessoas do 
Bairro têm poucos recursos, muitas são analfabetas, para mudar seja o que for é preciso investir no terreno, 
acompanhar as pessoas, formar as pessoas. Mas esse trabalho é muitas vezes complicado, até por entraves 
exteriores – conseguiu organizar, num programa que a Câmara forneceu a vários bairros degradados, umas 
aulas de capoeira, com monitor, mas não tendo nenhum equipamento dentro do Bairro os pedidos feitos à 
escola, à Igreja ou outras estruturas foram recusados, e “o bairro foi o único que não participou nisso [no 
programa]”. Ao mesmo tempo, e no que diz respeito à antiga associação, teve desentendimentos com os 
jovens, problemas de delinquência, diz que a Associação sofria pressões para coisas na base da intimidação, e 
que isso o fez abandonar o projecto. No que diz respeito à participação das pessoas neste trabalho, vê dois 
aspectos que funcionam contra nós: por um lado a questão da língua – não só pode ser difícil fazer passar o 
que queremos como as pessoas podem sentir-se envergonhadas do seu português e portanto não estarem à 
vontade para exprimir o que querem dizer; por outro lado, o facto de as intrusões no bairro nem sempre 
terem corrido bem – da última vez que se falou em demolir o bairro, já há uns anos, foi pedido às pessoas que 
dessem dinheiro para avançar com um processo legal, mas a coisa não avançou e a pessoa responsável 
desapareceu, o que faz com que as pessoas estejam ainda mais desconfiadas face às intenções de quem lá 
aparece a pedir seja o que for. 
Ele próprio levantou a questão da certificação: pode falar sumariamente, mas tem muita coisa que nos 
poderia mostrar e contar (de colaborações com a Câmara, com a Polícia, com Associações) mas que sente 
não poder divulgar facilmente… 
O seu papel como agente dentro do bairro é uma coisa que tenho de ver com pormenor.  
  
Bairro da Quinta da Vitória,  7  Setembro de 2007 
6ªFeira 
De manhã: Fomos ao bairro às 12h30. Combináramos encontro com a senhora jovem indiana para uma 
altura em que não houvesse muitas crianças por perto. Chegámos ao pátio (onde espreitaram logo alguns 
olhares curiosos de miúdos) e ela veio à porta. Tinha respondido ao folheto, escolhendo a electricidade como 
motivo. Era muito prestável e comunicativa (não estamos muito habituados a isso por parte de mulheres 
indianas, embora sejam sempre muito amáveis e sorridentes) e falou-nos um pouco do que sabia (a ideia da 
electricidade não foi dela, quando chegou sempre apanhou luz, o marido e sogros é que sabem). Contou-nos 
um episódio engraçado: sempre dissera que para casar não queria vir para a Portela, precisamente por causa 
da electricidade. Entretanto “chegou o pedido na minha casa” e quando veio para casar foi no mesmo dia em 
que a electricidade foi instalada. A sua cunhada, pelo contrário, disse-nos sorrindo, tivera menos sorte: fez 
vários jejuns, “arroz e folhas do nosso espinafre”, em pedido de luz, mas não foi para si que conseguiu, só mais 
tarde e agora vive em Londres. Até nos contou o choque dela quando chegou ao bairro da primeira vez, 
vinda do Quénia (?!), “diziam que aqui se estava melhor, que era bom, e afinal nem luz tinha” (sorrisos). Os 
sogros tinham (como todos os outros) participado nas puxadas, e ainda tinham o fio eléctrico… tinham 
também um velho candeeiro a petróleo, que nos trouxe para fotografarmos como o seu objecto. 
Falámos depois sobre a situação do bairro. Embora ali seja sossegado, acha que o sítio onde vive acabou por 
prejudicá-los: como se foram construindo casas à volta, fechando aquelas duas (a sua e dos cunhados, 



construídas por eles e pelo sogro – de quem tinha uma foto grande, numa moldura, com uma daquelas 
grinaldas de flores que víramos em casa do Sr. Omar, na foto do filho), cria-se ali um enclave que pode 
proporcionar algum esquecimento. Mas tem vantagens, face à insegurança – o que não impediu que tivesse 
uma situação muito complicada há uns tempos, quando uns jovens vieram lá a casa com um extintor e o 
usaram contra o marido, que a custo conseguiu fechar a porta… 
À saída fomos bater com ela na casa em frente, a ver se alguém tinha respondido. Em casa estava uma 
cunhada, quase recém-chegada e que não falava português (e que era muito nova), mas ninguém tinha 
respondido ao folheto. Agradecemos a simpatia e fomos embora, mas em princípio ela não quer participar 
mais e prefere dar apenas aquele contributo. 
O sol estava abrasador e achámos melhor sair e almoçar. Regressaríamos à tarde. 
De tarde: Entrámos no Bairro (por cima, como tem sido hábito, mais uma vez passando pelo olhar curioso 
das várias pessoas dos prédios que têm estado cá fora) pelas 17h. No caminho definíramos tentar «arrumar» 
este bloco de cima do Bairro – por uma questão metódica, por um lado, mas também porque ao passar a 
limpo a lista de questionários entregues e recolhidos me apercebi que este porta à porta é também excelente 
para fazer um recenseamento. Se nem toda a gente responde, a verdade é que deste modo se torna mais fácil 
perceber que casas existem (face ao mapa desactualizadíssimo da Junta) e que pessoas lá vivem, 
nomeadamente no que diz respeito à distribuição espacial organizada etnicamente. Esta cartografia permitiu-
me perceber até agora que realmente nesta zona não há divisões absolutas, mas há sem dúvida uma 
concentração de indianos e portugueses. Para mais, percebe-se melhor a divisão que parece haver entre esta 
zona, “de cima”, e a zona junto às torres, ou da Rua B para baixo, que se classifica com os eloquentes termos 
de “escuridão”, “pretalhada”, “de cor”… é a esta zona, principalmente o Beco dos Apaixonados e os jovens que 
lá andam, que se atribuem os problemas, da confusão inocente aos tiros e assaltos. 
Começámos pela Tv. dos Bicos, já praticamente vazia, onde mais uma vez ninguém nos atendeu na primeira 
casa (n.º 47A – 51). Passámos pelo n.º 7 (185), onde no domingo deixámos um folheto a um homem africano de 
toalha à cintura, mas também ele não estava em casa. No fim da rua, fazendo esquina (n.º 10 – 191), entrava em 
casa uma portuguesa com uma filha, trancando o portão. Resolvemos bater e acabámos por ter um dos 
encontros mais produtivos da tarde (pelo menos a nível de receptividade e aspectos ainda desconhecidos do 
«bairro de antigamente»): 
D. Maria Clemência, residente no bairro há 23 anos, foi uma das primeiras. Vinda de Lamego (e na altura 
várias foram as pessoas dessa zona, ou do Norte, que ali se instalaram), assistiu às várias modificações no 
bairro e na zona em frente, onde agora são os prédios de realojamento. De início era um terreno do Estado, 
qualquer coisa a ver com o Exército, uma grande Quinta com hortas e mato (toda aquela zona era assim – 
mas que zona no limite da cidade não o era, há 20 e tal anos atrás?... – na zona do Elo Social havia até 
plantações de frutas, milho, gado… e claro, «excursões» de moradores do bairro até às árvores e plantações 
desprotegidas…). Porque tinha várias figueiras, era chamado pelos moradores como “caminho das figueiras”, 
e foi naquele sítio que muitos dos filhos desta geração se juntaram para jogar à bola. Mais tarde o terreno foi 
aproveitado como sucata, depósito de automóveis (acabando com o campo de futebol…), mas ardeu por uma 
qualquer razão e no terreno baldio que ficou se construiu então esta urbanização de realojamento.  
Ainda no tempo da Quinta, aquela zona era palco de muitos encontros – como havia dois fontanários, junto à 
estrada, as várias mulheres do bairro usavam o espaço para pôr os seus tanques e aí lavar roupa, em conjunto. 
Era também aí que iam buscar água para consumo, “com um caneco”. Algumas andavam com o tanque para 
trás e para a frente, mas a maior parte deixava-os lá ficar, de modo que era sempre ponto de encontro 
garantido. Maria diz até que quando chegou, isso foi uma das coisas que a impressionou – afinal, “aqui fazem 
como na minha terra!”, embora este encontro de lavadeiras fosse já multi-étnico, como o conjunto de vizinhas, 
“todas de cor!” (e com quem ela se deu sempre bem, partilhando abrigo de filhos, emprestando e levando 
emprestado coisas que não tinha, conversando por cima dos muros dos quintais. Ainda hoje quando cá 
voltam “têm pessoas aí” passam na sua porta e param para a cumprimentar). Na altura, “toda a gente se 
juntava para lavar roupa”, ao contrário de hoje, “agora tudo se mete em casa”. 
A meio da conversa passou por nós “Palmira” (na verdade Maria de Jesus, mas desde criança chamada assim), 
a senhora africana vizinha do Inácio – por trás desta casa – pelos vistos bastante amiga desta. Maria conta-
nos que ela é que nos pode dizer muita coisa, não só porque já cá está há 25 anos (fará 66 anos em Janeiro, 
mesmo que o B.I. lhe dê só 63) mas porque antigamente era a peixeira do bairro – “o marido ia buscar o peixe 
e ela e outra andavam por aí, com o canastro à cabeça, uma numa rua, outra noutra, cada uma fazia para si”. 



“Chegava a fazer 150 casas!”, conta-nos Palmira. A Maria sorri e diz-lhe, com ar cúmplice “eu aqui não tenho 
nada a dizer das pessoas do bairro, não é Palmira? Dou-me bem com todos, sempre gostei de cá viver” e 
Palmira confirma. Excepção feita aos ciganos. Não é que sejam todos maus, mas têm uma vida muito 
desregrada e com esses não gostaria de morar. A Palmira tem de continuar caminho, diz-nos adeus e ficamos 
de nos encontrar em breve. 
De volta à conversa, e pegando no nosso folheto, Maria diz que pouco mais sabe, mas que se lembra de 
outras coisas e que realmente não tem nada de que se queixar. Não é que fizesse grande força para ficar no 
bairro (quando os vizinhos começaram a desaparecer – e é isso que mais pena lhe faz, o facto de agora estar 
mais isolada, não havendo já muitas casas por perto) mas não tem pena – “Eu não fui porque o meu marido 
não quis. Veio para aqui e aqui se ficou. Eu acho que se lhe derem uma [casa] ele até fica a olhar para trás!”. 
Teve hortas, (“e agora já apanhei ali mais um bocadinho!”), aqui criou as duas filhas, Telma e uma irmã, de 22 
anos, a quem vai tentar mostrar o folheto para ver se elas próprias têm algo a dizer.  
Já em jeito de despedida (e porque se ia lembrando de outras coisas, e era óbvio que lhe agradava contar) 
ainda nos contou duas histórias do tempo em que não havia electricidade. 
Uma delas sobre um senhor que trazia uma carrinha, no Verão, dia sim, dia não, com gelo. As pessoas 
traziam as geladeiras, “aquilo era medido aos palmos e cortado à medida”, dando assim para conservar pelo 
menos as bebidas. Ainda se lembra de partir a geladeira e tudo, tal o peso. Contou-nos também que nesse 
tempo a televisão se via graças a bateria carregada nas bombas da Encarnação… 
Pareceu interessada em falar mais vezes e participar no trabalho, e é sem dúvida uma boa informante para 
saber destes aspectos que já só podem ser contados… ficámos de voltar e receber o folheto, nessa altura 
recolhendo outras histórias que nos queira contar – a sua participação, em princípio, prender-se-á com 
questões de vizinhança, convívio e diferença para com os dias hoje, talvez materializados na figura de um 
tanque de lavar roupa… 
Seguimos para o Beco do Ouro, a última rua do lado esquerdo (Ralis). Em forma de L, tem apenas três casas 
– uma onde não estava ninguém (cunhado da senhora com quem falámos, que nos disse que em princípio não 
estaria interessado em responder a perguntas), e no fim, uma outra onde os moradores estão de férias. No 
meio, uma casa com quintal coberto, bastante espaço, onde estava uma senhora ruiva de ar jovem (mas vive 
há 25 anos no bairro). Ouviu o que tínhamos a dizer mas não se mostrou muito interessada… como outros 
moradores, gosta de morar onde está mas reclama dos outros moradores, da parte de baixo. Tem dos 
africanos uma má imagem e diz que são eles (mais uma vez, com os ciganos) que trazem confusão ao bairro – 
bebem e discutem, por vezes há tiros, diz que mesmo o seu telhado já recebeu alguns e que é uma situação 
perigosa. Parece que há cerca de um mês houve uma espécie de cerco policial “andava tudo aí, com G3 e 
tudo…” por causa de um roubo levado a cabo por jovens de cá. Foram perseguidos até ao Bairro e apanhados 
aqui, dois rapazes e uma rapariga (“até me fez impressão, a porrada que davam à rapariga”), e por isso com 
essa zona diz que não quer nada. Mesmo para realojamento acha que deveria fazer-se algum tipo de selecção, 
levar as pessoas de bem e deixar “esses todos”… com o tempo a conversa foi-se amenizando, tentámos falar de 
coisas mais positivas, das boas relações de vizinhança, e no fim acabou por comprometer-se a pensar no 
assunto e arranjar uma participação. 
Passámos num instante na Rua A em casa do Sr. Armindo, português, onde entregámos um folheto à esposa, 
e começámos a tentar a recolha dos folhetos deixados ontem ao longo da Rua B. As miúdas do costume 
continuavam no beco, a brincar, e perguntámos pela Ângela, mas ela estava a sair e ainda não tinha pensado 
em nada. Entretanto cruzámo-nos com a senhora dos gatos, que nos cumprimentou com aquele jeito 
simpático mas irónico sem-dar-azo-a-grandes-confianças e esteve connosco numa pequena conversa… Numa 
casa perto do beco onde brincavam as crianças estava, atrás de um portão de rede, uma senhora portuguesa 
com uma criança. Não demonstrou grande entusiasmo mas aceitou o folheto e disse que iria pensar… quando 
procurávamos a D. Esmeralda, para falar-lhe, encontrámo-la com a senhora dos gatos sentada no início da 
Tv. do Grilo – ela e a D. Esmeralda pelos vistos são amigas, estavam as duas na conversa (e realmente há 
qualquer coisa de parecido nos seus modos de ser…). Após uns primeiros minutos em que desabafou 
revoltada contra as condições em que vive (nem acredita em realojamentos – embora ela, como outros 
moradores, não queira “esmolas”, só uma casa com renda acessível – uma vez que já ouviu falar de abaixo-
assinados dos moradores de Moscavide contra a vinda das pessoas do Bairro), contra os imigrantes que têm 
direito a tudo, acabou por convidar-nos a entrar em casa, do outro lado da rua. A sua casa é bastante grande e 
está profusamente decorada. Na sala de estar, onde nos sentámos a conversar, ocupam o espaço uma grande 



mesa de vidro, um louceiro recheado de loiça, uma cómoda com uma televisão (segundo exemplar, já que a 
primeira foi uma vez partida, graças a uma pedra atirada para dentro de casa) à frente de uma impressão de 
uma pintura com uma paisagem… ao canto, uma enorme estátua de N.S. Fátima, vestida de branco e 
decorada com algumas flores artificiais, num nicho. Ao lado mais uma outra colecção de santos e santas…. 
Por trás de nós, num móvel de prateleiras, fotografias da família, adultos mas sobretudo (e com mais 
destaque, à frente) crianças. Esmeralda gosta de falar, contar coisas das bisnetas, mas se o assunto é o Bairro 
tem apenas duas posturas: a revolta e o desapreço por vários moradores (embora também haja gente [e isto 
em relação a africanos, sobretudo] “muito séria”), pela miséria; o ar resignado e triste quando diz que não tem 
recordações, que não quer ter. Não acredito que o seu discurso seja para levar à letra, mas o facto de ser 
também uma pessoa com quem é difícil falar não me leva a querer insistir grandemente, pelo menos nesta 
fase. A sua cara ilumina-se quando lhe perguntamos pelo jardim (numa tentativa de a levar a mostrar-nos algo 
não negativo) e leva-nos até lá fora. Ao invés de uma horta, ou canteiro, o jardim é um conjunto de vários 
vasos de plantas diferentes em cima de um móvel de madeira e no chão. Nota-se que lhe dedica tempo e que 
tem orgulho, talvez a tal apreciação romântica de «embelezamento de um contexto feio e negativo» não seja 
afinal tão descabida. Dissemos-lhe que voltaríamos noutra altura, para fotografar, se quisesse tomar este 
espaço como o seu «retrato». Soubemos então que é esta a família que «ajuda» a D. Idalécia, comprando 
cerveja. Pelos vistos o seu pátio é um sítio habitual para os homens desta família, ao fim da tarde. 
À saída, na esquina da Tv. do Grilo, um senhor português fechava a porta e Esmeralda gritou-lhe qualquer 
coisa – são da família, é o pai da «sobrinha» de que nos tinha falado. Não ficámos com o nome, mas 
entregámos um folheto e ele pareceu interessado, embora no início dissesse logo, mas com um ar pronto, 
nada hostil, que se era pela casa, ele não morava ali. Ia a caminho da «tasca» da D. Idalécia (entretanto 
apareceu o António Coxo, que o esperava), e no pouco que conversámos, ficámos a saber mais um pouco e 
obtivemos um compromisso de participação – “isto aqui dava um livro…”. Vive naquela casa por favor de um 
amigo, há cerca de três anos (mas já foi morador do Bairro) que o aconselhou a não alugar um quarto… e 
prefere deixar-se ficar, pois aqui já tem grandes relações com outros moradores. Inclusivamente tem uma 
moradia em Vialonga, mas prefere alugá-la e permanecer na Quinta da Vitória. Só não melhora a casa 
“porque para melhorar para demolir não vale a pena”… falou-nos mais uma vez da luz, da água, dos esgotos… 
mas também das várias tascas e mercearias que havia no bairro (e nesse aspecto pode ser um bom informante 
em relação a estruturas que já não existem). 
Já estávamos em cima da hora do jantar. Numa tentativa de fazer ainda qualquer coisa passámos por 3 casas 
onde deixáramos folhetos, mas apenas ouvimos recusas. Entretanto, um carro da polícia entrava no bairro 
(preciso MESMO de arranjar documentação)… viemos embora. 
 
Bairro da Quinta da Vitória ,  22  Setembro de 2007 
Por mais estranho que pareça, no meio desta destruição, alguns moradores começam a erguer pequenas 
construções. A indefinição, a falta de informação e as necessidades quotidianas, levam-nos à reconstrução de 
tanques... dos pátios, canteiros.  
A vida continua... no Bairro. 
Como conhecemos a família, já lá vai muito tempo, ficamos surpreendidos com o início das obras. Primeiro, 
o interior, totalmente remodelado, depois a construção de um alpendre para uma loja onde o Sr. Omar 
costura, depois a recuperação radical do pátio anexo à casa. 
 “Agora tem um palácio”.  
 
Bairro da Quinta da Vitória,  28 Setembro de 2007 
Foi um choque entrar no Bairro e ver o pátio do Sr. Raul destruído.  
Sr. Raul tinha lá a sua pequena oficina, onde guardava televisões … rádios velhos, muitas vezes apanhados no 
lixo, para retirar peças, para arranjar aparelhos eléctricos.  
Foi lá também, que se realizou um encontro entre a Associação do Imigrante e os moradores do Bairro, 
composta essencialmente por moradores que não estavam abrangidos pelo P.E.R. 
 
 



     
  

 
 

Figuras 28,29 e 30: Instrumentos e demolição 

 
 

Bairro da Quinta da Vitória,  20 de Outubro de 2007 
Entre as 11h00h e as 13h00 
Cheguei ao Bairro e dirigi-me à Tv. D. Maria. Antes de lá chegar fui chamada por uma senhora que estava 
sentada, acompanhada pelo Sr. Luís. Esta senhora, já nossa conhecida, falou mais uma vez da sua situação, e 
de como foi afectada pelo lixo das demolições. O Sr. Luís diz que não quer participar porque recentemente 
teve uma experiência muito negativa – foi solicitado a colaborar com outros moradores e a Associação 
Imigrante para apresentarem uma queixa no tribunal por terem sido “postos fora de casa” por não estarem 
abrangidos pelo PER. Como perderam esta acção, o Sr. Luís recebeu uma notificação do tribunal para 



pagar cento e tal euros das despesas do processo. Ficou surpreendido porque só ele e penso que a segunda 
pessoa que estava na lista receberam esta notificação. Por considerar que este processo não era justo recusou-
se a pagar. Entretanto já apareceram em sua casa duas pessoas do tribunal a ver quais os valores que 
poderiam ser penhorados. O Sr. Luís está muito triste porque diz que foi sempre um homem honrado e que 
não quer problemas com o governo. Agora diz que ainda vai tentar falar com o advogado da Associação 
Imigrante, mas se nada resolver está disposto a pagar a quantia exigida. Ficou então de nos contactar noutro 
momento porque agora também está muito cansado, esteve a trabalhar de noite. O Sr. Luís foi militar em 
Angola, assistente de enfermagem. Antes de vir para Portugal passou por S. Tomé. Só cá ficou porque na 
altura, em 1994, foi aconselhado por um médico a vir a Portugal fazer tratamentos e cá ficou.  
Na Tv. D. Maria fui bem recebida por todas as pessoas que estavam em casa. Como estavam a preparar o 
almoço ou a preparar-se para sair para trabalhar, as conversas foram muito rápidas.  
Entretanto encontrei a senhora que vende batatas e convidei-a a participar no projecto. Ficou combinado 
que na próxima quinta-feira falaria com ela e entregar-lhe-ia um questionário. Disse-me que tinha uma ideia 
muito precisa do bairro e que até iria ter saudades de algumas pessoas.  
O Hugo, um rapaz do bairro, veio ter comigo e pediu-me um questionário. Mais tarde fui ter com eles, junto 
à casa da Senhora da Madeira. Estava acompanhado por um outro rapaz que não quis participar e mais duas 
raparigas. Uma que mora agora no Monte da Caparica, mas que já havia morado no bairro, e outra, 
Deolinda, que é cabeleireira e faz serviços em casa das pessoas. A Deolinda e o Hugo deram-me os seus 
telefones para serem contactados porque gostariam de participar no projecto. O Hugo diz que tem uma 
história mas que não sabe escrever, perguntou-me se o poderia ensinar. Disse-lhe que nós utilizamos vários 
instrumentos – a imagem vídeo, o som, a escrita e recolha de objectos – e que numa próxima oportunidade 
que estivéssemos juntos conversaríamos no sentido de perceber qual era o instrumento que melhor poderia 
servir a sua história.  
 
 

       
 
Figuras 31 e 32: Candeeiro e contador de electricidade. 

 
 
Bairro da Quinta da Vitória ,  24 de Outubro de 2007 
Entre as 11h00h e as 13h00 
Junto à Travessa D. Maria: Comecei por ir aos locais onde tinha entregue os questionários para perceber se 
as pessoas estavam recordadas do projecto. Como era hora de almoço tive muito poucas participações. 
Também não podia estar lá muito tempo pois tinha combinado com a Deolinda uma conversa no banco do 
costume (junto à casa da Sra. da Madeira). Ainda passei pela travessa e deixei mais uns questionários. Passei 
pela casa do Sr. Arlindo e deixei um questionário à sua mulher. Combinei voltar quinta-feira a partir das 17.  
Entreguei também um questionário à Sra. Elisa que me pareceu interessada, mas que me disse que os iria dar 
aos filhos pois eles, segundo a sua opinião, conheciam muito bem o bairro e como jovens tem outra visão. 
Disse-me para voltar a partir das 18 pois só a essa hora estavam em casa. A ouvir esta conversa estava outra 
senhora, que mais tarde soube ser a Zuneida, filha de Elisa.  



Não tinha mais tempo e fui a correr ter com a Deolinda, que já me esperava. Tinha chegado de um 
julgamento. Como não quis falar sobre o motivo do julgamento não lhe perguntei (mas entretanto soube que 
foram duas pessoas julgadas - ela e outra rapariga) e condenadas a 10 meses de prisão ou então pagamento de 
1500 euros – a Deolinda optou pela segunda hipótese, mesmo não sabendo como vai arranjar o dinheiro. O 
que recebe dos serviços que presta como cabeleireira não é suficiente, ganha 15 euros por pessoa. Tem de 
fazer outros serviços, limpezas ou lavar os tapetes das ciganas, como estava programado nessa tarde.  
Deolinda mostrou-me muito disponível e mesmo ali no bairro preencheu o questionário. Gostaria de falar 
sobre uma notícia no Jornal A Dica, com a qual não concordou. A propósito da imagem do Bairro levou-me 
à sua casa para me mostrar o seu pequeno álbum de fotografias e procurar todas as que tinham alguma 
referência ao bairro. Deolinda mora num anexo à sua casa. Não por opção, mas porque não tem uma boa 
relação com a sua mãe. É um pequeno espaço onde cabe uma mesinha de cabeceira com um monte de roupa 
e um pequeno quadro de cortiça com muitas pequenas fotografias. Nesse lugar falou de um grupo de danças, 
constituído por rapazes e raparigas do bairro, extinto quando a Associação foi demolida. O grupo teve início 
ainda na escola, com a ajuda da professora Marina, de Educação Física. Porque muitos desistiram de 
estudar, o grupo foi transferido para a Associação. Segundo ela, a Associação estava sob a responsabilidade 
do Sr. Filindro, que ainda tentou encontrar-lhes um espaço alternativo, junto da Junta de Freguesia. Mas 
como não foi possível, terminou. Contou-me que a sua irmã foi responsável pela coreografia e combinámos 
encontro nesse mesmo dia às 18h. A irmã já não mora no Bairro, mas virá para Deolinda fazer umas 
trancinhas à sobrinha. Ficou também combinado que ela iria tentar saber quem é que estaria interessada em 
testemunhar sobre a Associação ou alguma actividade relacionada com aquele espaço, com o grupo de 
danças. Despedimo-nos com um beijo, um compromisso que iríamos continuar a trabalhar juntas. Levou os 
tapetes dos ciganos para ver se conseguia mais algum dinheiro para pagar ao tribunal e irá tentar distribuir 
mais alguns questionários.  
Entrei novamente no Bairro e bati à porta do n.º 359, onde me respondeu uma voz forte, feminina. Ainda 
houve um breve momento entre a porta a abrir e eu poder ver o rosto da voz. Mão pendurada na porta, não 
me deixava ver o seu rosto, mas ela já tinha visto o meu. Quando a sua mão puxou o pano para o lado já tinha 
decidido que me queria convidar a entrar. Lá entrei, a TV estava alta, ainda tentou baixar o som mas os 
comandos não funcionaram e resignadamente o som deixou de nos perturbar. Contei-lhe qual era o nosso 
projecto e logo a seguir começou a falar da sua história de vida – não tinha nada a dizer sobre o Bairro, 
porque não foi uma escolha estar ali. Vinha muitas vezes passar férias a Portugal quando vivia em Luanda, 
mas numa dessas vezes, e depois de uma hemorragia, descobriu que era insuficiente renal. Por esse motivo cá 
ficou, não era possível fazer hemodiálise em Luanda, como agora também não é. Não se conforma porque a 
qualidade da sua vida ficou para sempre comprometida. Vivia num apartamento em Angola, era enfermeira, 
o que nunca mais conseguiu ser. Agora trabalha num lar e cuida de idosos. É natural de S. Tomé e tem 47 
anos, não tem filhos, porque quis primeiro estudar e ter a sua independência económica. Agora que a doença 
a apanhou de surpresa ficou assim… não se conforma. Quer uma casa melhor, já lhe ofereceram casas para 
sair do Bairro, mas as escolhas não seriam melhores. Está à espera. Avisou que iria preencher o questionário 
mas que não queria ser filmada. Combinei para um outro dia, depois das 15h, quando está em casa. A sua 
casa tem uma divisão, onde se acumulam sala, cozinha e mesa de refeições, e em cima tem o quarto, que 
divide com o marido. O espaço é branco, entre electrodomésticos, a pintura das paredes, as escadas, mesa e 
cadeiras. Conversámos sobre a necessidade de conforto, sobre a dificuldade em se lavar sem ter uma 
banheira, aos bocadinhos. Disse-me para nós, brancos, não pensarmos que em África todos vivem em 
barracas, ela tinha um apartamento e muitas das condições que necessita e já não tem. O racismo existe, e há-
de sempre existir, segundo ela, os pretos também são racistas e depois existem muitos conflitos étnicos entre 
africanos de países diferentes.  
Quanto à imigração de africanos para Portugal, nunca foi muito apoiada, como se vê agora em relação aos 
brasileiros e aos oriundos de países de leste. E não conseguiu as equivalências para exercer a sua profissão em 
Portugal. Mas constatou que mesmo não estando nas melhores condições, o pessoal médico e de 
enfermagem que cuidou dela tentou sempre ajudá-la. Mas segundo ela o seu problema é muito mais 
profundo, sente que perdeu alguma da dignidade que levou muito tempo a ser conquistada. Agora só quer 
mesmo uma casa em condições.  
Quando já estava para regressar encontrei o Hugo que chegava do seu primeiro dia de trabalho. 
Combinámos um encontro as 19h30 no banco. Ainda encontrei um senhor que trabalha em Espanha na 



construção civil – diz ganhar 1500 euros por mês, o que lhe permite educar os seus filhos como deseja. Iria 
ainda hoje regressar a Espanha e por isso não lhe deixei nenhum questionário.  
Acabei por não me encontrar com o Hugo, porque demorei mais tempo a conversar com a irmã da Deolinda, 
Carmelinda. Carmelinda já não mora no Bairro, mas vem cá com muita frequência porque além da mãe e da 
irmã cá morarem, também a sua filha de 10 anos cá fica, quando ela tem de ir trabalhar para fora, às vezes por 
períodos de dois e três meses. Falou-me dos seus projectos para o Bairro, projectos que nunca conseguiu 
concretizar por falta de apoio. Já esteve muito perto, como quando coreografou o grupo de danças, durante 
quase dois anos, ou quando comprou o recheio de um cabeleireiro e pediu para lhe cederem um espaço nas 
lojas do bairro de realojamento, mas as respostas chegaram tarde e ela agora tem uma vida profissional muito 
activa e já não tem tempo para olhar pelo Bairro. Ficou combinado telefonar-me quando preencher o 
questionário. Ficou também de me dar o contacto de uma instituição que eventualmente estaria interessada 
em apoiar o nosso projecto. Disse-lhes que tive muito prazer em conhecê-las e que deveríamos tentar manter-
nos em contacto para ver se algo pode crescer em conjunto. 
No Beco D. Maria estive com as crianças e encontrei a Gina, uma menina que já nos tinha ajudado a 
conhecer o Bairro. Quatro crianças ficaram com questionários e combinámos discutir as suas respostas na 6ª 
à tarde.  
Amanhã combinei estar com o Hugo às 10 da manhã. Já não vai trabalhar, porque parece que o primeiro dia 
não correu muito bem. A Deolinda ainda não tinha aparecido em casa. Quando saí seriam umas 20h00… 
 
Bairro da Quinta da Vitória ,  25  de Outubro de 2007 
Combinara encontrar-me às 10h00 com o Hugo. Como ele não estava, decidi recolher os questionários. 
Dirigi-me a casa da Águeda, que me convidou para entrar, sentei-me num sofá e ela numa cadeira. Começou 
por falar dos problemas que tinham quando não havia luz, e foi este o testemunho que deixou no 
questionário. Falei-lhe do projecto e das faltas de apoio que temos, ela ainda disse que como este projecto é 
importante para o Bairro, as pessoas poderiam ajudar com pequenas quantias. Como fiquei admirada com 
esta resposta só consegui responder-lhe que se tivéssemos apoio até conseguíamos envolver alguns dos jovens 
que vivem no Bairro que não estudam nem trabalham.  
À saída fui tentar telefonar ao Hugo pois ele não estava outra vez no local combinado. Respondeu-me que lá 
tinha estado às 10h00 mas que agora estava em Moscavide e estaria no Bairro dentro de meia hora. Esperei e 
nada.  
Decidi não lhe telefonar e tentar encontrá-lo no Bairro e nessa altura tentar registar a sua história. Voltei à 
travessa e encontrei a Reginalda, uma rapariga de 17 anos. Ela deu-me o seu testemunho para o questionário 
– contou-me que se sente muito incomodada quando vai ao supermercado e os seguranças ficam a olhar para 
ela, a pensar que está ali para roubar alguma coisa. Reginalda quer ser modelo mas o seu pai não deixa, por 
isso espera pelos 18 anos para entregar algumas fotografias à agência Fátima Lopes. Agora frequenta um 
curso de culinária, mas como o curso tem a duração de quatro anos e não tem equivalências, está a ver se 
encontra outro. Quando chegou de S. Tomé, devido a uma doença, tinha a 4ª classe, mas só lhe deram 
equivalência à 3ª. A mãe ficou em S. Tomé. Diz que o pai a quer levar para lá para passar férias, com o 
pretexto de a deixar lá. Já não vê a mãe há cerca de 5 anos. Despedimo-nos e combinámos encontrar-nos 
noutra altura.  
Entrei mais para o interior da Travessa, bati à porta e respondeu-me uma voz masculina. Quando veio ao 
meu encontro já eu estava sentada numa cadeira. Perguntei se me era permitido continuar ali sentada, visto 
que o senhor estava em pé. Mas lá continuámos mais algum tempo. Fiquei a saber que era o pai de Reinaldo, 
Geraldo. Expus-lhe o projecto com alguns exemplos. Ele começou logo a dar a sua opinião algumas 
fragilidades do projecto: perguntou se não iríamos tentar falar com a EDP e perguntar qual a opinião sobre a 
instalação da electricidade no bairro. Segundo ele, o projecto ganharia mais credibilidade. Perguntou 
também como é que estamos a registar as transformações no bairro, se tínhamos algumas imagens do bairro 
de antigamente. Indicou-nos a Associação Imigrante, que tem alguma material visual (fotografias e vídeos). 
A nossa conversa foi interrompida por um cão, e combinámos encontrar-nos 6ª de manhã.  
À saída falámos sobre a cultura africana e a necessidade de ter um pouco de terra. De viverem assim em casas 
e não em prédios. É certo, segundo ele, que as pessoas que vivem em prédios têm outros confortos mas não 
têm o convívio que as pessoas do bairro têm. As pessoas cuidam umas das outras. Também considera que 
existem alguns problemas no bairro, essencialmente derivados de uma má imagem. Por exemplo, no outro 



dia, alguém gritava “ladrões, ladrões!” – alguém tinha realizado um assalto e tinha-se escondido no bairro. 
Segundo ele, estes assaltos na maioria das vezes nada têm a ver com as pessoas do bairro, mas essa imagem 
está-lhe intimamente ligada. 
 

   
 
Figuras 33: Imagem do bairro. 

 
Alguns jovens do bairro, segundo ele, fazem alguns distúrbios, mas estes devem ser engendrados na idade, 
porque os mais velhos nada fazem. Lembrou que nós não podemos esquecer-nos do que fazíamos com 19, 15, 
16 ou 17 anos… Ele, que se considera um homem com responsabilidades, também teve os seus momentos em 
que era chamado à atenção pelos seus pais.  
Como tinha de me ir embora, a conversa sobre o africano que precisa de pessoas e terra, festas e celebrações 
no seu dia a dia ficou em agenda para 6ª. Geraldo foi tentar descansar – afinal tinha sido chamado por mim e 
como todos os dias trabalha à noite, tem apenas as manhãs barulhentas para tentar descansar. Segundo ele, é 
raro o dia em que consegue dormir, só à tarde.  
O Hugo não apareceu.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 5: CUBOS PLANIFICADOS (SELECÇÃO) 

Realizados no âmbito do projecto “A Festa Acabou” com imagem e texto de Joice, Laura, Ema, Alexandre, Catarina, Gina e Laura. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 6: TEXTOS DO CATÁLOGO 

“É interessante falar um bocadinho sobre o nosso bairro...”  de Joice, Laura, Gina, Alexandre e Catarina  
“Um pequeno resumo da história do bairro” de Rita d’ Ávila 

“A Festa Acabou” de Sofia Borges 
“Projecto A Festa Acabou - Bairro da Quinta da Vitória.” da autarquia local 

“Associação”de Joice, Laura, Gina, Alexandre e Catarina 
“Pesquisa, comunicação e questionamento do lugar” de Marta B. Carvalho 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


