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Crise de líderes e 
austeridade marcam 

resposta europeia 

“Pensarmos que estamos a ser invadidos 
é um mito”, sublinhou Teresa Tito de 
Morais, fundadora e presidente do 

Conselho Português para os Refugiados

ANDREIA SILVA E CRISTINA PINHEIRO
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A 
comemoração do 70º 
aniversário da ONU, em 
Lisboa, centrou-se no de-
bate da crise actual dos 
refugiados na Europa. 
Sob a égide do Alto Co-
missariado das Nações 
Unidas para os Refugia-
dos (ACNUR), os directo-
res e chefes de missão das 

nove entidades da ONU representadas 
em Portugal - Conselho Português para 
os Refugiados (CPR), escritório da Food 
and Agriculture Organization (FAO) em 
Portugal, Global Compact Network Por-
tugal (GCNP), Organização Internacio-
nal para Migrações (OIM), escritório da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) em Lisboa, United Nations Uni-
versity Operating Unit on Policy-Driven 
Electronic Governance (UNU-EGOV), 
Comissão Nacional da UNESCO, Comi-
té Português para a UNICEF e Instituto 
Inter-regional de Investigação de Crime 
e Justiça (UNICRI) procuraram respos-
tas estratégicas para uma maior pronti-
dão na resposta, também em Portugal.

Teresa Tito de Morais defendeu que 
a forma como a crise migratória está a 
afectar a Europa é sintomática de uma 
crise profunda da União Europeia (UE) 
e dos governos que a integram, mani-
festada em quatro vectores: a crise do 
euro (e da austeridade), as ameaças à 
livre circulação de pessoas (suspensões 
do acordo de Schengen), as fraquezas 
da política externa europeia (em parti-
cular na Ucrânia, Líbia e Síria) e, sobre-
tudo, a crise de memória e de valores. 
Segundo a responsável do CPR, os acor-
dos que regulam o apoio aos refugiados 
à luz da Convenção de 1951 são hoje 
sistematicamente esquecidos. 

A presidente do CPR sublinhou tam-
bém o impacto dramático dos recentes 
cortes orçamentais no Programa Ali-
mentar Mundial (PAM), já que o finan-
ciamento das operações de emergência 
em curso está assegurado em apenas 
56%. O PAM, que é financiado por doa-
ções de governos, empresas e particu-
lares, recebeu em 2014 quantias supe-
riores em 27% às de 2013. Contudo, as 
necessidades aumentaram a um ritmo 
muito superior, obrigando a cortes sig-
nificativos na assistência alimentar a 
refugiados sírios. 

A UE tem cerca de 500 milhões de ha-
bitantes e os refugiados chegados em 
2015 serão menos de 1% da população 
europeia, já que 80% dos refugiados fica 
nos países limítrofes. “O drama desta 
crise de refugiados reside também na 
falta de perspectivas de regresso aos 
países de origem.” Na base desta nova 
realidade, está a explosão de graves 
conflitos na última década da qual re-
sultou 60 milhões de refugiados em 
todo o mundo.

Portugal irá receber nos próximos 
tempos 4574 refugiados (um número 
calculado com base no Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional, taxa de desem-
prego e número de habitantes), dos 160 
mil que a UE decidiu redistribuir e que 
se encontram actualmente nos países 
de fronteira, Grécia e Itália. Estas pes-
soas serão acolhidas em vários municí-
pios do país por forma a descentralizar 
o acolhimento e aproveitar o envolvi-
mento de todas as regiões. A chegada 

dos primeiros 100 refugiados está pre-
vista para meados de Novembro que, 
assim, serão recolocados no nosso país. 
“Há de facto uma lentidão alucinante” 
em todo o processo, também segundo 
o porta-voz do Comité Português para 
a UNICEF, que acrescentou um quinto 
elemento aos quatro enumerados por 
Teresa Tito de Morais: a crise de lide-
rança. “A Europa não tem líderes com 
coragem, que vejam nos refugiados 
uma mais-valia para um continente 
envelhecido que precisa de se renovar” 
sublinhou. 

A UE, amedrontada e minada pelos 
egoísmos de cada estado, preocupa-se 
em suster a vaga de imigração esque-
cendo os princípios originais de soli-
dariedade para com os refugiados. “Há 
uma desorientação total, os centros de 
acolhimento estão a transbordar.” A de-
sadequação de algumas das medidas 
tomadas para tentar conter o fluxo de 
refugiados na Europa, como a proibi-
ção de canais legais e seguros de imi-
gração que evitassem a proliferação de 
circuitos clandestinos que exploram e 
colocam em risco a vida dos migrantes, 
tem contribuído para o desastre huma-
nitário. 

“Estão fechados há horas na carruagem, 

na estação de comboios de Tovarnik, 

na Croácia, à espera que cheguem mais 

autocarros com refugiados, para que a 

viagem continue em direcção à Áustria 

através da Hungria”

Três homens na janela do comboio a 
sorrir para uma mão que lhes entrega 
um pacote de pão de forma, essa mão 
é minha. Eles estão fechados há horas 
na carruagem, na estação de comboios 
de Tovarnik, na Croácia, à espera 
que cheguem mais autocarros com 
refugiados, para que a viagem continue 
em direcção à Áustria através da 
Hungria. E 32 horas depois o governo 
húngaro suspende todo o tráfego 
ferroviário vindo da Croácia, forçando 
as autoridades croatas a desviar as 
pessoas em desespero para a Eslovénia, 
um país de dois milhões de habitantes 
que, de repente, tem às suas portas 
cerca de 10 mil pessoas por dia. Pelo 
meio, a Áustria está prestes a concluir a 
construção de um muro de contenção 
semelhante ao da Hungria. 

Vou voltar para Lisboa mas parte do 
meu coração vai ficar aqui na Sérvia, 
na Croácia, na fronteira da Grécia 
para a Macedónia, onde Shuria, 
grávida, desesperada e com tosse, 
de chinelos numa chuva miudinha, 
gelada, julgando-me uma voluntária, 
pediu-me uns sapatos. 
Ela agarrou-se ao meu braço com 
o marido a pedir-me que não a 
abandonasse, ali não havia nada, eu 
esqueci-me que era repórter, porque 
o que somos não é nada se não 
formos para os outros. E perguntei a 
um agente se podia levá-la ao outro 
lado e, assim, entrei ilegalmente na 
Macedónia, saí ilegalmente da UE 
e do espaço Schengen e da Grécia. 
Sem documentos comigo, só o meu 
bloco num bolso, cigarros no outro 
e a Shuria pelo meu braço a tossir 
os pulmões a cada passo, agarrada à 
barriga, o marido a sonhar que talvez 
o bebé deles nasça na Suécia e ganhe 

essa nacionalidade. 
Gente que já passou por tudo, que 
já viu amigos morrer baleados na 
fronteira do Irão com a Turquia, 
crianças afogadas no mar Egeu entre 
a Turquia e a Grécia, antes perderam 
tantos nos seus países, no Afeganistão, 
na Síria, no Iraque, na Eritreia, que 
se fizeram à estrada. Há uns dias, 
na Grécia, conheci um iraniano e 
uma iraquiana, um casal fugido do 
terror que já esgotou o dinheiro todo 
(quatro mil euros) e ainda têm muito 
para pagar da Macedónia à Sérvia. O 
comboio costumava ser seis euros, 
agora é 25, e da Sérvia à fronteira 
croata são 35 euros, tudo somado 
é tanto e o asilo final está longe de 
estar garantido. Na Croácia não 
pagam nada, mas lá ficam trancados, 
à porta da Eslovénia ou da Áustria, 
em campos sem condições, onde as 
autoridades fardadas e armadas e já 
sem paciência, entre incêndios e uma 
lama que não acaba, raros dias há 
de sol, o frio é constante e, à noite, as 
temperaturas são negativas. 

O iraniano e a iraquiana sem 
dinheiro vão inventar maneiras de 
se salvarem, talvez vendam os seus 
telemóveis ou ela irá prostituir-se 
como tantas mulheres e crianças 
que já trocaram a dignidade pela 
sobrevivência e pela humanidade dos 
que querem salvar, há bebés e idosos 
entre estas pessoas, comidas pela 
misoginia de homens vorazes. 

Volto para Lisboa mas parte do 
meu coração fica aqui e a outra parte 
fica entalada na garganta. 

Joana Azevedo Viana e João Couto, repórteres  
nos campos de refugiados. Testemunhos recolhidos 
por Fátima Albuquerque
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Entrevista Lisa Matos tem 36 anos  
e regressou a Portugal no auge da grande 
crise migratória na Europa. Viveu 12 anos 

em Nova Iorque - estava lá no 11  
de Setembro de 2001 - e há 11 que dedica 

a sua vida a ajudar pessoas em busca  
da esperança

CRISTINA PINHEIRO

“Aquilo que me inspira nesta 
população é a sua resiliência”

L
isa Matos nasceu e cresceu em 
Coimbra, onde se licencia em 
Relações Internacionais pela 
Faculdade de Economia da 
Universidade da sua cidade. 
Aos 20 anos, foi três meses para 
Nova Iorque como estagiária 
na ONU. No ano seguinte re-
gressa para o mestrado de dois 
anos em Ciência Política da 

Long Island University. A big apple torna-
-se a sua casa durante 12 anos e lá obteve 
a dupla-nacionalidade portuguesa e norte-
-americana. Aí trabalha na HealthRight 
International onde, em 2008, viria a assu-
mir funções de coordenação no apoio a 
sobreviventes de tortura, requerentes de 
asilo. Em Abril de 2014, regressa a Portugal. 
Hoje, colabora com o Serviço Jesuíta aos 
Refugiados e é doutoranda em Psicologia 
Clínica do Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada. Adora a dança e o mar. 
O que mais a motiva na coordenação 
do apoio a refugiados? Comecei a tra-
balhar nesta área por acaso. Na universi-
dade reflecti sobre os refugiados o que me 
alertou para esta população, mas de um 
ponto de vista académico. Depois de fazer 
o mestrado, candidatei-me a uma vaga à 
Doctors of the World U.S.A., parceira da 
rede Médecins Sans Frontières, que traba-
lhava com um subgrupo de requerentes de 
asilo - os sobreviventes de tortura. Foram-
-me sendo oferecidas outras funções den-
tro da organização, que entretanto passou 
a chamar-se HealthRight International. São 
pessoas com um passado muito compli-
cado e difícil, que quando nos encontram 
vêm já numa fase em que estão a tentar 
reinventar-se, e é um privilegio fazer parte 
dessa etapa das suas vidas.
Quais são as maiores dificuldades nes-
tes programas? O financiamento e a ele-
vada rotatividade dos recursos humano. É 
muito difícil angariar fundos para traba-
lhar com população imigrante, sobretudo 
quando a economia não está muito saudá-
vel. Este trabalho pode ser muito pesado e 
requer um perfil específico de grande fle-
xibilidade e empatia. É preciso ganhar calo 
e aprender a não levar estas histórias con-
nosco para casa, para podermos ser pes-
soas saudáveis. Somos apenas uma parte 
da história de vida destas pessoas, num 
caminho para a esperança e reabilitação, 
e trabalhamos em parceria com uma rede 
de profissionais que em conjunto prestam 
apoio aos refugiados e por isso não de-
pende tudo de nós. Eu não tenho que ser 
a salvadora de ninguém. Se estivesse num 
campo de refugiados ou num país de ori-
gem provavelmente seria mais difícil.
Acabara de desembarcar na big city, 
com apenas 21 anos, quando se dá a 
hecatombe do 11 de Setembro… Foi 
muito difícil. Tinha chegado há cerca de 

duas semanas e vi, de repente, uma cidade 
completamente perdida, pessoas à deri-
va na rua… mas também pessoas muito 
resilientes que começaram logo a tentar 
reconstruir as suas vidas. Tive um desejo 
imediato de me vir embora, porque havia 
um sentimento de medo muito concreto, 
mas acabei por começar a fazer parte da 
fibra dessa cidade que se reinventa e segue 
sempre em frente. A nível profissional, a 
cidade de Nova Iorque deu-me a oportu-
nidade de trabalhar com uma população 
que eu desconhecia e que passou a ser a 
razão de ser da minha carreira. A nível pes-
soal deu-me uma grande abertura, por es-

tar num contexto multinacional, com pes-
soas de todo o mundo, o que me permitiu 
aprender a ouvir sem julgar.
Quando centenas de milhares de jo-
vens qualificados abandonaram o 
nosso país em busca de um futuro pro-
fissional, o que é que a fez regressar a 
Portugal? Tive a sorte de sair de Portugal 
porque quis estudar e trabalhar lá fora, 
viver uma experiência diferente. E voltei 
porque, a nível profissional, tinha vontade 
de trazer para Portugal as boas práticas que 
aprendi lá. Gostava que mais gente, que 
entretanto saiu, voltasse para trazermos 
uma forma um bocadinho diferente de fa-

zer as coisas, embora adaptada ao contexto 
português.
Regressa a Portugal quando a UE de-
cide redistribuir 160 mil refugiados da 
maior crise migratória na Europa des-
de a II Guerra Mundial. Este esforço de 
acolhimento está de facto a potenciar 
a partilha solidária entre todos os es-
tados-membros? Estima-se que mais de 
meio milhão de pessoas entraram na Euro-
pa só este ano, por isso a recolocação, até 
o final de 2017, de 160 mil refugiados con-
centrados na Itália ou na Grécia é um passo 
simbólico do esforço europeu. Este meca-
nismo foi accionado no início de Outubro, 
com a transferência efectiva de 19 eritreus 
de Itália para a Suécia. Outros 100 refugia-
dos estão em vias de serem recolocados 
noutros estados-membros da União, um 
dos quais Portugal. Estes números são pe-
quenos e quando o tempo aquecer, lá para 
Março, a crise deverá agravar-se novamen-
te e teremos à nossa porta outra vez milha-
res de refugiados por dia, sem resposta.
Portugal está preparado para receber 
os 4574 refugiados que deverão ir che-
gando até final de 2017? Portugal tem 
condições para receber essas pessoas, mas 
deve fazer um investimento sério na for-
mação de técnicos que vão interagir com 
os refugiados. O Serviço Jesuíta aos Refu-
giados pode ajudar na sensibilização junto 
de escolas, dos bairros que vão acolher as 
pessoas, já que é fundamental reunir as 
comunidades receptora e refugiada, com 
actividades comuns, em que possam co-
locar dúvidas e ouvir-se uns aos outros, de 
forma despreocupada. Espero poder trazer 
a Portugal alguns peritos dos países com 
mais experiência nesta área que nos pos-
sam ajudar nesse trabalho.
A grande maioria dos refugiados que 
têm chegado à Europa parece querer 
recomeçar uma nova vida na Alema-
nha. Como poderão responder a um 
ingresso num país com dificuldades 
económicas como Portugal? Temo 
um pouco que, num processo acelerado 
de recolocação, não tenhamos oportuni-
dade para tudo. A gestão de expectativas 
é fundamental no processo de acolhi-
mento e deve haver orientação cultural e 
apoio psicológico reforçado aos refugia-
dos no território português. A população 
refugiada apresenta índices de depressão, 
ansiedade e stress pós-traumático muito 
acima do normal. Mas assim que che-
guem a Portugal tem que haver um perío-
do inicial intensivo de transição em que 
as pessoas tenham formação em finanças 
pessoais, acesso à educação, à saúde, ao 
trabalho, o que lhes permitirá gerir as 
suas expectativas e facilitará a sua inte-
gração. O que é fundamental é trabalhar 
no terreno, mas numa óptica mais estra-
tégica e abrangente.
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Dismaland 
Calais abriga um 
novo campo de 

refugiados
Os refugiados em Calais, no norte 

de França, vão ter um novo campo 
de acolhimento, construído a partir 
do parque de diversões Dismaland, o 
projeto artístico mais recente do bri-
tânico Banksy.  A obra que é conheci-
da por “parque desconcertante” está 
a ser desmontada e o seu material vai 
ser enviado para o porto de Calais, 
para se construírem abrigos para os 
migrantes. Mais de cinco mil pessoas 
vindas da Síria, Líbia e Eritreia estão 
acampadas no porto e sua volta, à es-
pera de fazer a travessia de 30 quiló-
metros para o Reino Unido.

Dismaland Calais ou a Selva são 
os nomes do novo campo de refugia-
dos. O artista posiciona-se ao lado 
dos migrantes no seu novo statement 
e marcou a sua posição este ano, em 
Gaza, sobre o conflito entre Israel e 
Palestina. Uma das obras presentes 
em Dismaland abordava a temática 
em causa, apresentando-se em for-
ma de esculturas que figuravam bar-
cos cheios de requerentes de asilo, 
posicionados num lago poluído. “No 
barco a controlo remoto do lago de 
Dismaland, tudo é controlado aleato-
riamente – assim não há controlo e o 
seu destino será o de um requerente 
de asilo ou de uma super-potência 
ocidental”, descreve Banksy.

O artista britânico, que tanta con-
trovérsia tem gerado nos útimos anos, 
inaugurou em Agosto a exposição 
pop up que durou 36 dias. Damien 
Hirst,  Jenny Holzer, Mike Ross,  Axel 
Void e a portuguesa Wasted Rita fo-
ram alguns dos 58 artistas escolhidos 
por Banksy para fazer parte do festival 
de arte que é ironicamente apresen-
tado no trailer como o lugar mais feliz 
da Terra e descrito por Banksy como 
uma porta de entrada para o anar-
quismo.

E essa sua paixão pelo poder do 
caos revela-se também na sua página 
da referida exposição. “Brevemente: 
Dismaland Calais. “Toda a ma-
deira e utensílios de Dismaland 
estão a ser enviados  
para a ‘Selva’, o campo  
de refugiados perto  
de Calais para que se 
construam abrigos. 
Bilhetes online não 
estão à venda”.  
MARIANA MADEIRA

Da aldeia de xisto  
a prisioneiro  

na Índia

T
em 20 anos, todos passados 
a lutar pela sobrevivência, do 
mundo pouco sabe e, então, 
chega aquela carta. É a pri-
meira vez que Francisco Pi-
res sai do seu concelho, mas 
lá vai apresentar-se no Corpo 
de Marinheiros no Alfeite, 
em Novembro de 1957, para 
a inspecção física que o dará 

apto para o serviço militar. Recebe guia 
de marcha para a Escola de Mecânica em 
Vila Franca de Xira e, em 1959, é destacado 
para o navio Afonso de Albuquerque. 

Espera-o uma relíquia flutuante em que 
será 1º gourmet fogueiro motorista, isto é, 
vai trabalhar com as máquinas que dão 
vida ao próprio navio. E parte para a Índia, 
não com o mesmo percurso de Vasco da 
Gama, mas na mesma direcção marítima 
onde se exige a defesa do território por-
tuguês. Francisco, os seus camaradas e o 
navio Albuquerque zarpam de Lisboa, em 
Março de 1960, e vão parando cerca de seis 
dias em cada porto para reabastecimento 
e reparações. 

Nunca Francisco Pires pensou deixar 
Soalheiras onde sempre viveu, uma 
aldeia remota na raia da Beira Baixa 

beijando Espanha, para uma experiência 
a nível global

MANUEL LIBREIRO (TEXTO E ILUSTRAÇÃO)

homens lutassem até morrer. Mas o 
ataque da União Indiana, em tudo 

superior às forças armadas por-
tuguesas, obriga à rendição 

da guarnição do Albuquer-
que, deixando-o encalha-

do e a arder ao largo da 
praia. Já presos, os ho-
mens da Marinha Por-
tuguesa passam o Natal 

e o Ano Novo no Clube 
de Goa, tendo como ceia 

uma tijela de sopa, carcaça 
e banana. 

De Janeiro a Maio de 1962, 
Francisco e os seus camaradas juntam-
-se às restantes forças armadas no cam-
po de concentração Alfa Detenu´s Camp, 
em Pondá, que alberga 1750 homens 
em condições desumanas, fruto de um 
braço-de-ferro entre Salazar e Nehru. No 
regresso são recebidos com pompa e cir-
cunstância por altas patentes da Armada, 
que aguardam o navio Vera Cruz em Lis-
boa, mas Salazar nunca aceitará a desilu-
são desta missão. 

Ponta Delgada, Porto Rico, Canal 
do Panamá, São Diego, São 
Francisco da Califórnia, 
ilhas Havai, Honolulu, 
Yokohama (Japão), 
Singapura, Hong 
Kong, Macau e, 
por fim, ao lar-
go Goa, Damão 
e Diu (União In-
diana) após esses 
cais que garanti-
ram lembranças de 
terra, sejam artesanato 
ou surpreendentes mulhe-
res de colares de flores ao peito. 
Depois virão Mormugão ou Vasco da 
Gama, conforme as monções, por vezes 
Carachi (Paquistão), também Angediva, 
uma pequena ilha no meio do mar com 
um forte português, um furriel, um cabo, 
três soldados e uma velha que criava bú-
falos. 

O mundo português em 1961 já amea-
çava fracturas (territoriais, económicas 
e sociais) e Salazar queria que os seus 
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Uma referência no incontornável Estoril 
desde os anos 40 onde se cruzaram 

refugiados, reais e plebeus, e espiões. 
Uma epifania do visionário Fausto 

Figueiredo que ainda mantem a aura de 
bom chic, bom genre

VERA ESQUÍVEL 

Hotel Palácio, 
porto seguro 
na mudança, 
oásis de bem 

receber
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Antoine de Saint-Éxupery, 
Yan Fleming e Graham 
Greene inspiraram-se nas 
histórias vividas no Palácio 
para criar ficções como 
Casino Royale e GoldenEye

Próxima estação: 
Martim Moniz 

Chegar ao Martim Moniz é mergulhar 
no mundo asiático ao preço de um 
bilhete de metro.  Vencida a platafor-
ma de azulejos de Maria Keil, desper-
ta uma galáxia de costumes e gentes 
em coabitação, a praça aberta acolhe 
quiosques e turistas, quase todos eu-
ropeus, e os dois centros comerciais 
piscam o olho à Mouraria, ali mesmo 
ao lado. 

O bairro continua a ser o mais mul-
ticultural da cidade. A maioria da po-
pulação estrangeira é do Bangladesh, 
mas ainda há os chineses, indianos, 
paquistaneses e moçambicanos. Nos 
espaços comerciais, os amontoados 
de caixas, roupa e cestos reinam en-
tre famílias de vendedores. Sentado 
à porta de uma loja, um miúdo tira 
de uma panela, arroz ainda fume-
gante para uma taça enquanto o ca-
niche tenta cheirar a comida. Aqui e 
ali, chinesas sentadas em cadeiras 
de praia falam ao telefone, um ho-
mem dorme de barriga para o ar 
sobre umas caixas de mercadoria. 
A etnia cigana é também uma grande 
frequentadora da zona, são eles os 
maiores clientes de todas estas lojas, 
em especial das chinesas. As empre-
gadas que falam português do Brasil 
são a ponte para os bons negócios. 
Nas lojas dedicadas à tecnologia, dos 
relógios a acessórios, levam a diantei-
ra os indianos, sempre sorridentes. E 
as mercearias dos centro comerciais 
completam o mergulho nas frutas e 
legumes exóticos, até ao caril e ao fa-
moso arroz Tilda. 

Caminhando pela rua do Benfor-
moso até ao Largo do Intendente, to-
das as portas vão dar a um qualquer 
comércio: restaurantes, mercearias, 
cabeleireiros, minimercados e talhos. 
Os preços e os produtos estão escritos 
em bengali, hindu ou até mesmo em 
urdu. Vive-se no outro lado do mun-
do nestes escassos três quilómetros 
de cidade, em que quase só há ho-
mens na rua. Mas ninguém se esque-
ce que foi aqui que nasceu e viveu no 
século XIX a mítica Severa. A Rua do 
Capelão é hoje um museu ao ar livre, 
com tavernas e lojistas e conversas de 
comadres, já velhas. . FÁTIMA ALBUQUERQUE

F O T O S :  V E R A  E S Q U Í V E L
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Entrevista Orlando da Conceição defende uma aposta no 
desenvolvimento timorense enquanto dono do seu destino 

“Temos uma agenda ambiciosa,  
fruto da nossa determinação”

É em Lisboa que Orlando da Conceição, 
coordenador da Disseminação da Infor-
mação do Governo de Timor-Leste, fará 36 
anos, enquanto abraça com os seus pares 
os desafios da formação em Comunicação 
Social no Cenjor. Agora prepara o regresso 
a Díli e leva na sua bagagem os ritmos de 
Lisboa e as emoções do santuário de Fáti-
ma e da patrimonial Évora. 
Existe um Cristo Rei em Timor-Les-
te… Sim, o Cristo Rei de Díli é uma está-
tua de Jesus que mede 27 metros e está 
situada na capital de Timor-Leste, com 
uma vista da cidade espectacular, princi-
palmente ao pôr-do-sol. Foi um presente 
do Presidente da República da Indonésia, 
Suharto, em 1996,  construído durante o 
período da ocupação, tornando-se num 
local de peregrinação para todos cris-
tãos em Timor-Leste. E a nossa capital 
também integra um memorial alusivo à 
visita do Papa João Paulo II, em 1989, no 
parte sul de Dili, em Taci Tolu. A causa de 
Timor-Leste teve oportunidade de ser no-
ticiada no mundo nessa altura, o que para 
nós foi muito determinante.
E dois anos depois acontece o mas-
sacre do Cemitério de Santa Cruz em 
Díli… Eu estava na escola nesse dia, tinha 
12 anos. Celebravam-se duas semanas da 
morte de um dos nossos, Sebastião da 
Costa. O nosso costume é depositar flores 
em memória dos mortos após duas sema-
nas. A distância entre a escola e o cemi-
tério ronda os três quilómetros e quando 
começou o tiroteio em Santa Cruz a fuga 
das pessoas foi generalizada. Todos os 
que estavam na escola foram para suas 
casas. O pânico era geral, porque o mas-
sacre foi dentro da cidade de Díli, apesar 

de serem frequentes as perseguições das 
forças indonésias em 1991. 
Já tinham passado 16 anos sobre a 
Proclamação da Independência em 
1975… A Proclamação da Independên-
cia faz agora 40 anos e a 28 de Novembro 
será o ponto alto das celebrações dos 
500 anos da afirmação da identidade ti-
morense. O destaque vai para Oe-Cusse 
Ambeno, onde será feita uma recriação 
histórica do primeiro encontro dos mis-
sionários portugueses com as populações 
de Timor e seus chefes. Ao longo destes 
500 anos, a Igreja Católica prestou um 
grande apoio espiritual, humano e ma-
terial ao povo, destacando-se durante a 
ocupação indonésia, em que contribuiu 
decisivamente para a legitimação e credi-
bilização internacional da Resistência. O 
contacto com os portugueses colocou na 
raiz da população a fé cristã, apesar de re-
gionalmente estar próxima da Indonésia, 
maioritariamente muçulmana. 
Quais são os maiores desafios para 
Timor-Leste desde a restauração 
da independência? Muitos dos nos-
sos cidadãos sofrem diariamente, como 
demonstram os resultados do Censo de 
2010 no território de Timor-Leste que 
revelam situações de extremo desfavo-
recimento e privação, populações sem 
acesso a serviços básicos e condições de 
habitação decentes, cuidados de saúde, 
nutrição, educação, água potável e sanea-
mento adequado e infra-estruturas bási-
cas, incluindo estradas.

O nosso plano estratégico de desen-
volvimento estabelece uma agenda que 
é ambiciosa, mas que reflecte a vontade 
do nosso povo, a compreensão da nossa 
história e cultura, bem como a nossa de-
terminação em sermos os donos do nos-

so destino e determos o controlo do nosso 
percurso de desenvolvimento. Capital so-
cial, desenvolvimento de infra-estruturas, 
desenvolvimento económico e quadro 
institucional são quatro pilares determi-
nantes e estabelecem estratégias e acções 
detalhadas para a concretização da nossa 
visão, são um guia para todos nós.
A beleza natural do país pode favo-
recer o turismo. Em que condições 
está essa opção? Temos uma história 
rica e um património cultural com gran-
de potencial para desenvolver o turismo 
como uma grande indústria para suportar 
o nosso desenvolvimento económico, na-
cional e local, criará emprego e empresas 
e reduzirá os desequilíbrios económicos 
regionais.Timor-Leste dispõe de águas 
tropicais ricas em vida marinha, praias de 
areia branca, cordilheiras montanhosas 
espectaculares, uma cultura timorense 
única, um legado colonial português e 
uma história de resistência. O turismo 
merece a atenção do nosso Governo e po-
demos oferecer também um calendário 
de eventos especiais, desde a Volta a Ti-
mor em bicicleta, a Maratona de Díli ‘Ci-
dade de Paz’ e a Regata de Darwin a Díli. 
Timor-Leste é uma terra de poetas e 
os jornais circulam nas ruas da capi-
tal… Xanana Gusmão é também um poe-
ta, Francisco Borges da Costa fez o nosso 
hino. Talvez por causa da resistência ao 
invasor, do sofrimento, da dificuldade em 
falar livremente…usou-se a poesia como 
forma de expressão. E no âmbito das prio-
ridades da comunicação social, está em 
curso a criação de uma agência noticiosa 
para Timor-Leste, cuja implementação 
será feita durante 2016. Está ainda em 
embrião, mas vai crescer com os media 
locais e para o exterior.

PAULO C. SANTOS 

F
oi no Hotel Palácio que muitos 
refugiados, da II Guerra Mun-
dial e da Guerra Civil de Espa-
nha, encontraram uma segunda 
casa longe de perseguições.  No 
edifício projetado pelo arquiteto 
francês Henry Martinet, seguin-
do a traça de grandes hotéis da 
Riviera Francesa, naquele Por-
tugal pequenino de 1916, nasce 

uma estação marítima, climatérica, termal 
e desportiva . Três grandes espaços, um de-
les de luxo com complexo termal, um casi-
no, um teatro, lojas com  artigos elegantes, 
um estabelecimento para banhos de mar. 

Parques e jardins, erguidos em dois anos, 
fruto de um sonho de um farmacêutico, 
Fausto Figueiredo, nascido em Celorico da 
Beira, na Guarda. Vivendo no Estoril pen-
sou fundir as quintas do Vianinha, do Ma-
chado, do Caldas, entre outras, num com-
plexo turístico de referência. A concessão 
dada pela CP à Sociedade Estoril Plage  para 
a exploração da eletrificação da linha fér-
rea entre Lisboa e Cascais, trouxe em 1926 
com poupa e circunstância na presença 
do Governo da Nação, o brilho do sud-ex-
press Estoril-Paris e o sonho ganhou asas.

E o Hotel Palácio com a sua linha arquite-
tónica clássica e de decoração luxuosa mas 
conservadora, tem sabido ao longo dos 
anos conservar toda a sua beleza e grandio-
sidade. Distingue-se sobretudo pela exce-
lência do seu serviço, de profissionais qua-
lificados para atenderem as exigências da 
nata da sociedade portuguesa e europeia. 
“Um exemplo de cortesia no trato tão agra-
dável”, pode-se ler no seu livro de Honra e 
que hoje ainda está bem patente nos pro-
fissionais do hotel sobretudo nos séniores, 
com mais de quarenta anos de casa. 

“Temos uma formalidade que nunca 
pode ser quebrada e o cliente apesar de 
nos tratar como amigos, gosta dessa nossa 
atitude…”, refere o concierge Mário Perei-
ra. E partilha com emoção a oferta dada 
pelo exilado herdeiro  de Espanha, Juan de 
Bourbon, uma medalhinha cooperativa do 
casamento do príncipe Juanito com Hele-
na da Grécia. “Um dia apareceu e lembrou-
-se de uma promessa que me tinha feito, 
era a medalha.” Afinal, Juan de Bourbon, 
já depois de se instalar na Vila Giralda, não 
faltava a um dry Martini no final da tarde 
no bar do Hotel Palácio, local de tantos en-
contros da comunidade exilada.

Também o concierge José Diogo privou,  
no seu começo no hotel aos dezassete anos, 
com a rainha Grace Kelly e o rei Reinier do 
Mónaco quando estes visitaram a rainha 
Vitória Eugénia então hóspede no Palácio. 
E numa noite inesquecível ajudou uma 
multimilionária americana que sofreu “um 
mal de senhoras… uma imensa hemorra-
gia”. Já estava de saída do seu turno, mas 
sem pensar duas vezes, transportou-a para 
o hospital e acompanhou- a de volta ao ho-
tel já de madrugada. O agradecimento veio 
mais tarde com o convite para uma viagem 
de 14 dias a Nova Iorque. Estas memórias 
dos guardiões da casa também incluem ou-
tros refugiados, alguns retornados das ex-
-colónias portuguesas que encontraram no 
Hotel Palácio a energia para recomeçarem 
uma nova vida ou mecenas como o armé-
nio Calouste Gulbenkian, que fazia parar 
o “trânsito “ na sala de jantar e na cozinha. 
E que deixou em testamento uma quantia 
considerável para os empregados do hotel, 
especificando nomes e quantias para “os 
seus amigos para a vida”. 

A N D R É  A L V E S
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Refugiados 2015, 
da Grécia à Macedónia 

O afluxo de pessoas que a cada hora vai engrossando as fileiras 
nos campos de refugiados nas zonas fronteiriças da Europa 

configura a urgência de uma resposta concreta e construtiva. 
Neles ressalta a exigência de uma solução imediata e positiva,  

ao abrigo do estatuto de refugiados, assinado pela União 
Europeia  

JOANA BOM (TEXTO E FOTOS)
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Chegada ao porto de Piraeus, 
Atenas/Grécia
O navio oficial “Express Pegasus” traz 
os refugiados que chegaram em dias 
anteriores às ilhas gregas. São oriundos 
do Afeganistão, Iraque, Síria, Sudão, entre 
outros. Há relatos que denunciam preços 
de 700 euros pela viagem desde a Turquia 
até à ilha de Lesbos. Há também pessoas a 
viajar há mais de um ano e meio. 

Não tencionam ficar na Grécia. Para 
eles, este país é apenas de passagem para 
lugares onde se vive melhor e onde há 

emprego. Alguns falam da Suécia, mas a 
grande maioria quer chegar à Alemanha.

Viajaram “cerca de quinze horas, num 
navio sem condições para tanta gente”, 
dizem. Entre as pessoas que naquele 
dia chegaram, havia muitas crianças e 
alguns recém-nascidos. Havia também 
pessoas sem mobilidade, e pessoas que 
aparentavam mutilações, nomeadamente 
dos membros superiores e inferiores, 
típicos de uma cenário de guerra. Viam-
se, também, alguns pais solteiros com 
pequenos bebés de colo.

Para os receber por parte do Estado, 
nenhuma entidade a não ser a polícia. 

Por outro lado, a chamada “visão de 
negócio” justificava a constante presença 
dos trabalhadores precários da operadora 
telefónica Vodafone, que a cada chegada 
tentavam efusivamente fidelizar um 
novo cliente, ansioso, e, muitas vezes, 
desesperado por notícias de casa.

Praça Vitória, Atenas/GréciaA 

Praça Vitória é um ponto de referência 
e de encontro, onde as pessoas 
permanecem em tendas ou ao relento, 
sem quaisquer condições sanitárias, 
esperando conseguir partir para o 

próximo destino. Por vezes ainda não 
têm o dinheiro necessário, ou esperam 
pela chegada de mais familiares, ou 
simplesmente ainda não conseguiram o 
bilhete da próxima viagem.
A praça transformou-se na casa das 
pessoas que por ali pernoitam, tentando 
suprir as suas necessidades básicas 
dentro da forma do possível. É onde 
lavam as suas roupas, onde montam 
as suas tendas, e onde fazem as suas 
refeições, graças à solidariedade do 
povo grego que todos os fins de tarde 
garante grandes panelas de comida 
quente. A Praça Vitória rapidamente se 
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torna num ambiente familiar.
No meio da praça, a presença de um 
grande número de crianças traz a alegria 
que lhes é característica. Por ali brincam, 
expondo a evidente contradição entre 
a pureza da sua infância e a complexa 
realidade que as circunda.

Campo de refugiados, 
Gevgeliza/Macedônia (Fyrom)
A ligação entre Atenas e Thessaloniki, 
cidade próxima da fronteira do norte 
da Grécia com a Macedónia, é uma das 

possibilidades para seguir a travessia. Os 
comboios noturnos que fazem esta ligação 
estão constantemente esgotados desde 
que se intensificou o fluxo de refugiados, 
e por vezes, quando assim se justifica, são 
muitas vezes reservados e retirados do 
serviço público. Por 30 euros por pessoa se 
chega a Thessaloniki, apenas a uma hora 
da Macedónia.
Gevgeliza, a primeira cidade fronteiriça 
do lado de lá, mostra-nos uma Europa 
pobre e carenciada, que acorre à 
chegada do comboio para vender os seus 
produtos, ambulantemente, aos milhares 
de refugiados que por ali chegam.

O campo de refugiados encontra-se a 
cinco minutos do centro da cidade e está 
localizado ao lado da linha do comboio. 
Aqui chegam milhares e milhares de 
pessoas por dia. Formam filas do lado 
de fora, esperando entrar. Depois de 
entrarem, e enquanto se organizam, mais 
pessoas chegam e novas filas se formam.
Lá dentro, existem diversas tendas 
preparadas para a prestação de cuidados 
básicos de saúde e alimentares, tendo 
já ocorrido também diversos casos de 
assistência ao parto. Os médicos tentam 
auxiliar consoante os instrumentos e o 
tempo que dispõem. A cada comboio 

que chega, novas filas se formam, de 
pessoas ansiosas por conseguirem 
entrar e prosseguir viagem o mais 
rapidamente possível. Às portas dos 
comboios, alguns indivíduos sem 
identificação, mas familiares aos 
polícias presentes, recolhem o dinheiro 
da passagem, 25 euros por viajante, 
enquanto colocam 2 mil pessoas num 
espaço destinado a 700. Cerca de quatro 
a cinco comboios partem por dia deste 
campo de refugiados em direção à 
fronteira com a Sérvia.

Setembro e Outubro de 2015

Um cenário de desgaste e violência 
acompanha estes homens e 
mulheres, entre os quais muitas 
crianças. Entre a opinião pública 
cresce a necessidade de uma 
reflexão profunda em torno dos 
interesses económicos e da 
participação externa das grandes 
potências mundiais nestes países 
de origem, nomeadamente a Síria, 
Afeganistão e Iraque. E talvez 
se desenhe uma reflexão sobre 
mentalidades, em torno das culturas 
dos países árabes e, paralelamente, 
sobre o fenómeno de fortalecimento 
da xenofobia no velho continente. 
Desta relação nasce a necessidade 
de desconstrução do preconceito 
face à urgência de acolhimento 
destas pessoas oriundas de zonas 
de conflito armado. 
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A mudança sempre fez parte da história e 
se, às vezes, rivalizam, também se podem 
tornar aliadas. Os territórios são os seus 

testemunhos e os seus habitantes, os 
redatores. Há quem escreva tudo isto numa 

“pequena aldeia” no centro de Lisboa

MARIANA MADEIRA

“Esta rua é uma pequena aldeia”, afirma 
a arquiteta Ana Francisca, “toda a gente 
quer saber dos projetos e das novas 
coisas que abrem e dar a sua opinião e 
fazer sugestões sobre o espaço público”. 
Esta dinamização e energia dentro 
do bairro resultou também na Feira 
Vizinha, que junta, mensalmente, os 
comerciantes da rua a fim de valorizar 
os seus produtos, associando-os num 
dos percursos mais antigos de Lisboa. A 
gestão está a cargo do Rés do Chão, um 
projeto de reabilitação e regeneração 
urbana que conta com uma equipa de 
quatro arquitetas, Margarida Marques, 
Mariana Paisana, Marta Pavão e Sara 
Brandão, e um antropólogo, Manuel 

Pereira. Instalaram-se em Junho de 2014 
no número 119, um piso que estava 
desocupado há dez anos e que já tinha 
passado por três merceeiros. 

Com o apoio da Fundação Calouste 
Gulbenkian e o programa BIP-ZIP 
da Câmara Municipal de Lisboa, 
a preocupação destes jovens, com 
a desocupação de pisos térreos 
comerciais e com a desertificação 
das ruas e perda das dinâmicas do 
bairro, levou-os a criar uma rede onde 
pudessem mapear os espaços ocupados 
e desocupados especificamente daquela 
zona e arranjar estratégias para os dar 
a conhecer. “O projeto Rés do Chão não 
passa só pela reabilitação, mas também 
pela reocupação… não basta a parte da 
arquitetura, mas também é preciso que 
haja pessoas que usem esses espaços”, 
reforça Mariana Paisana. 

E também Ana Ponte gosta de 
considerar a sua Oficina Colectiva como 
“uma porta aberta num piso térreo onde 
se cruzam diversas pessoas”. De vez 
em quando, o seu atelier encomenda 
trabalhos à vizinhança, como ao 
tipógrafo, ao dourador, à carpintaria ou 
à serralharia também localizados na 
freguesia. Vão-se criando laços e talvez 
uma esperança de que com estas trocas 
a economia local vislumbre melhores 
dias. 

Oficinas de porta aberta
Para a dinamização da Feira Vizinha, e 
tal como Ana Francisca, o Rés do Chão 
também pôde contar com a ajuda dos 

Do velho Poço  
dos Negros a nicho 

de free-lancers

A
estreita e velha calçada da 
rua do Poço dos Negros, 
que liga Santos ao Chiado, 
vencida a colina da calça-
da do Combro, no elétrico 
28 que nunca se sabe a que 
horas passa, tem vindo a 
renascer na última década. 
Nesta rota de prédios baixos 
e antigos, muitos pisos tér-

reos foram ficando desabitados, já que, 
a partir de 2008, a ASAE começa as suas 
primeiras fiscalizações e vários comer-

Fazer da rua uma galeria viva
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vizinhos. Foi o caso da proprietária 
Elisa, do alfarrabista mais antigo de 
Portugal, Avelar Machado e do Bar 
Irreal que lhes cedeu o espaço para 
uma série de conversas. O bar que se 
encontra debaixo da Academia Real de 
João Fiadeiro já acolheu vários open 
talks de artistas, muitas organizadas 
pela associação Plano Lisboa, fundada 
em 2013, de Rita Ruivo e Sérgio Azevedo. 
“Fazia todo o sentido vir para aqui. Se 
o comércio se foi embora, veio outra 
coisa!”, afirma Rita Ruivo. Daí surgiu o 
projeto-piloto Mundos Alternativos que, 
em Setembro de 2015, deu novamente 
côr e movimento às noites da rua, 
através de projeções de vídeo-arte que 

usavam as montras das lojas como locais 
de exibição. 

Arte e urbe de mãos dadas
Rita e Sérgio acreditam que a arte o 
urbanismo estão intimamente ligados, 
e criaram este projeto como uma 
oportunidade de pensar em várias 
maneiras de trabalhar a cidade, e daí 
levar a cultura às pessoas, através da arte 
contemporânea. O Plano Lisboa procura 
no desenvolvimento orgânico da cidade 
uma alternativa à galeria convencional 
que é vista por Rita quase como um 
santuário. MM

Fazer da rua uma galeria viva

ciantes fecham portas aos seus pequenos 
negócios locais. Mas se a desocupação 
estava decidida a fazer parte da história 
da rua, houve quem quisesse contrariar 
isso. E agora, lá estão, porta sim, porta 
não, um atelier ou um co-work de artistas, 
designers, arquitetos, atores ou bailarinos. 
Ana Francisca Amaral, arquiteta e mes-
trada em Planeamento Urbano, vive 
desde pequenina na Rua do Poço dos 
Negros e sempre se sentiu muito ligada 
à história do bairro. Há sete anos atrás, 
estava a desenvolver um projeto com os 

curadores de arte da Cosmicmegabrain, 
sediados em Londres, cujo objetivo era 
realizar uma exposição  
num espaço urbano onde pudessem 
fazer das montras das lojas dispositivos 
para as obras dos artistas. A Rua do Poço 
dos Negros serviu bem o propósito, en-
quanto território de passagem da vida 
noturna e chamada de atenção para o 
comércio local. O slogan da primeira 
edição do Manpower foi “uma montra-
-galeria”, um espaço e dispositivo que 
quer mostrar o bairro tal como ele é.

Já em 2011, a arquiteta tinha aberto o seu 
atelier neste ponto geográfico que vive de 
um cruzamento entre os vizinhos, comer-
ciantes e artistas. Fiel à tradição de boa 
vizinha curiosa, foi bater à porta 58 para 
conhecer o novo espaço dos arquitetos 
Ana Ponte e Filipe Carvalho. Estes foram 
dos primeiros a sentirem-se atraídos por 
este território histórico que parecia con-
ter muita potencialidade, além de ainda 
oferecer rendas baixas. Assim, nasceu a 
Oficina Colectiva, que é também um co-
-work e galeria. 

Lá, artistas e designers produzem e ven-
dem as suas peças. No entanto, os peque-
nos negócios sentem-se cada vez mais 
ameaçados com os novos e velhos tem-
pos da crise. Ana Francisca acredita que 
se pode quebrar o ciclo das lojas ameaça-
das através desta troca “genuína e verda-
deira” entre artistas e comerciantes. E as 
120 propostas de artistas vindas de todo o 
mundo na segunda edição do ManPower, 
em 2014, revelam essa tendência. A po-
pulação local deu provas da boa relação 
entre gerações muito distintas de novos 
artistas e velhos lojistas: emprestou ma-
terial necessário à exposição, ofereceu 
refeições e acolheu as obras de arte nos 
espaços comerciais residentes. 
O Rés do Chão pensa em dar continuidade 
em 2016 ao projeto parklet, no qual a rua 
é desfrutada como um parque,  pelas tro-
cas energéticas dos vários estímulos urba-
nos,  já inaugurado em Junho deste ano, e 
o ManPower e o Plano Lisboa prometem 
surpreender com novas exposições. “Esta 
rua tem uma génese muito interessante, 
porque mistura muitas pessoas, é permeá-
vel, deixa que as pessoas novas apareçam 
e se fixem e está sempre a mudar, tem um 
caracter e uma identidade muito específi-
cos que, de alguma forma, ajuda estas no-
vas fixações” realça Ana Francisca. 
Mas a arquiteta também adverte para o 
risco de alguns eventos culturais se apro-
veitarem do espaço urbano e da comu-
nidade de uma forma pouco ética, “que 
acaba mais por lhes tirar alguma coisa 
do que lhes dar”, situação que quer evi-
tar que aconteça na sua Rua do Poço dos 
Negros. A vizinha Mariana Paisana par-
tilha a mesma preocupação: “É bastante 
visível que a rua mudou, há mais vontade 
e mais coisas a acontecerem agora. Mas 
se por um lado é uma coisa boa tem de 
ser vista com cuidado porque de repente 
há a possibilidade de tanta gente nova vir 
para aqui e os residentes deixarem de ter 
público para os seus negócios. E com o 
aumento da procura a especulação pode 
ser maior e fazer subir as rendas. Não po-
dem ser os privados a decidir, deve ser 
uma coisa de gestão pública.” O facto de a 
memória do bairro e a mudança brinda-
da pelas novas casas coabitarem no mes-
mo espaço parece ser o gerador de novas 
ideias e criações. A redescobrir durante 
2016, prometem os free-lancers locais, 
certos de que a oferta pode ser genuína e 
múltipla num percurso tão alfacinha.

F O T O S :  P A U L O  C .  S A N T O S
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Entrevista Borja Dacasa Pereira 
nasceu na Galiza há 30 anos, 

mas vive em Lisboa há sete, onde 
sempre trabalhou como engenheiro 

informático. Em Maio deste ano partiu 
de Portugal em direção à Noruega  

e pedalou 5600 km

ANDREIA SILVA

De bicicleta 
entre  o Cabo 
da Roca e o 
Polo Norte

A
ndou de bicicleta toda a vida 
até ir para a Universidade. 
Recomeçou na frequência de 
Erasmus, em Paris, “onde a 
bicicleta é um dos melhores 
meios de transporte”. Anos 
depois, e por causa de pro-
blemas de saúde associados 
ao seu “sedentarismo exage-
rado”, tornou-se uma opção 

quase obrigatória. Mas a grande motivação 
para esta viagem decorre de “nunca ter 
achado piada àquela ideia de só ter quatro 
semanas de férias por ano para ver o mun-
do”. Para arejar a vida, resolveu que tinha 
que ter mais alguns meses de aventura e 
“fazê-la de forma saudável”.
Qual era a sua principal expectativa 
nesta viagem? Tinha curiosidade em co-
nhecer os países nórdicos e principalmente 
chegar ao Nordkapp [ou Cabo Norte, como 
escreve no blog que criou para acompa-
nhar a viagem] para ver o sol da meia-noi-
te, isso era o meu principal objetivo. Até lá, 
não havia grandes expectativas, nem sabia 
como ia ser. Simplesmente tinha um ponto 
de partida, um ponto de chegada e um pla-
no traçado para o alcançar, que até foi mais 
ou menos improvisado.
Mas, entretanto, fez um caminho…
Visitei muitos países pela primeira vez e co-
nheci muitas pessoas mas o que mais me 
chamou a atenção foi confrontar os clichés 
sobre determinados países com a realida-
de. Por exemplo, a maior parte das pessoas 
acha que deve ser muito divertido andar de 
bicicleta na plana cidade de Amesterdão, 
mas eu achei terrível, porque o trânsito é 
completamente anárquico. E houve três 
territórios que se destacaram e que coin-
cidem com os únicos três países onde en-
contrei montanhas: Portugal, País Basco e 
Noruega. Em Portugal, acampar no topo de 
Monsanto foi fantástico. O País Basco é um 
verdadeiro desafio, não é por acaso que é 
de lá que vêm praticamente todos os ciclis-
tas profissionais de Espanha. Quanto aos 
Fiordes, não há palavras para descrever…
Onde é que se sentiu melhor acolhido 
e mais desafiado? Portugal e Espanha fo-
ram os sítios onde me senti mais em casa, 
especialmente pela língua… o contacto 
com os locais é mais fácil. Nos outros paí-
ses, apesar de falar inglês e um pouco de 
francês, notei algumas barreiras. Nos países 
do norte da Europa é mais difícil as pessoas 
abrirem-se, são muito mais introvertidas.

Como gosto de desafios, houve rotas 
lindas mas que em termos de ciclismo 
não foram desafiantes. Não que seja uma 
desilusão mas cada vez que alguém te re-
comenda uma rota para pedalar, significa 
que é fácil e plana,  mas eu prefiro a monta-
nha. Foi nos locais onde ninguém gostava 
de pedalar que eu mais desfrutei. 
Houve algum plano de viagem que teve 
que ser alterado subitamente? Houve 
vários. Ainda em Portugal, Idanha-a-Velha 
não estava sequer perto da minha rota 
mas quando a vi ao longe decidi que tinha 
que a visitar. O que fez com que chegasse 
a Monsanto às 23h00, já de noite, sem luz, 
sem saber onde ia dormir... Valeu a pena, 
sem dúvida. E foi na Noruega que fiz a mi-
nha grande mudança… tinha pensado ir de 
Oslo para o Cabo Norte pelo interior, mas 
depois percebi que todos os pontos de inte-
resse estavam na costa, que tem 25 mil qui-
lómetros. Aí, a viagem mudou e comecei a 
apanhar transportes e a pedalar apenas nos 
pontos mais interessantes. 

Alguma vez pensou em desistir? Desis-
tir nunca. Quando defini a viagem, tinha 
planeado nunca pagar para dormir, sendo 
que logo em Portugal tive que quebrar a re-
gra. Com o calor e sem encontrar nenhum 
sítio onde pudesse tomar banho ou pernoi-
tar, tive que ficar num hotel, não aguentava 
mais um dia sem tomar um bom banho e 
dormir numa boa cama. Também tinha 
pensado que nunca ia apanhar transportes 
mas há momentos em que isso é impos-
sível. Outra dificuldade em alguns locais 
remotos no norte da Europa, muito pouco 
habitados, foi conseguir calcular bem a co-
mida que precisava para tantos quilóme-
tros sem encontrar um sítio para comer. 
Quando chegou ao Cabo Norte achou 
que a missão estava cumprida ou cres-
ceu a vontade de continuar? Foi uma 
sensação estranha, a estrada para chegar 
ao Cabo Norte foi uma das mais interessan-
tes que já encontrei. É mesmo a sensação 
de estar no fim do mundo, não há nada. Fui 
recebido por um casal de finlandeses que 
tinha conhecido uns quilómetros antes, 
estavam à minha espera com uma garrafa 
de champanhe. Quando saí de Portugal 
acho que nem tinha bem a noção daquilo 
que estava a fazer, quando cheguei ao Cabo 
Norte já não queria voltar para trás. Foi a 
sensação de ter feito algo grande, depois de 
uma pequena preparação por cá, alguns 
treinos, tudo com calma, comendo bem. 
Afinal, a Europa é um lugar tranquilo, com 
muitas infra-estruturas e comodidades, 
por isso uma viagem destas não requer ne-
nhum cuidado em especial.
E em termos monetários? Eu fui para 
alguns dos países mais caros da Europa e 
acabei por gastar muito mais dinheiro do 
que esperava. Sou um mau cozinheiro e ter 
que acender o fogareiro depois de longas 
viagens a pedalar, não era o que mais gosta-
va de fazer… Houve também muitas noites 
de chuva em que  preferi pagar para tomar 
banho e ter uma cama quente. No entan-
to, há quem acabe por dormir na tenda. 
Quem quer mesmo aventurar-se pode fa-
zê-lo com pouco dinheiro, eu optei por al-
gum conforto. Conheci quem fosse da Bél-
gica a Bordéus só com 30 euros de gastos.
Como é ver o mundo de bicicleta? Antes 
da viagem tinha dificuldades em estar oito 
horas fechado num escritório, agora acho 
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Nuno Gil Rocha não consegue pensar no futuro, mas move-se com a agilidade 
duma águia. Caminhante de serras encontra lá uma experiência mística  

ou religiosa e essa paz talvez só a encontre na liberdade dos livros 

mesmo impossível. É difícil pensar nisto já, 
talvez precise de algum tempo para perce-
ber. Sei que me aproximou muito da natu-
reza e até de mim próprio. Acho que estou 
mais calmo e um bocado mais feliz.

As memórias são mais fortes, sentem-
-se. Lembro-me perfeitamente de todas 
as montanhas por onde subi, não há uma 
de que não me lembre. O contacto com os 
locais é mais intenso. Encontramos sempre 
coisas que não estamos à espera. Viajar de 
bicicleta é uma forma diferente de ver o 
mundo.
Regressar foi como voltar à “vida 
real”? Bem, continuo a fazer 80 quilóme-
tros diários de bicicleta… os meus amigos 
moram longe uns dos outros. Ainda não 
estou a trabalhar, nem tenho casa própria, 
continuo um bocado nómada. É estranho, 
noto muita diferença desde o dia em que 
parti… tuk-tuks por todo o lado, locais que 
desapareceram… Lisboa está diferente. 
Para já, quero trabalhar, juntar algum di-
nheiro, continuar a viajar por Portugal, mas 
o meu próximo objetivo é chegar a Istam-
bul. Quando puder volto com a minha bi-
cicleta para Varsóvia, onde apanhei o avião 
para regressar a Portugal, e sigo viagem até 
à Turquia. 

Para mais mergulhos Blog: https:// 
cabooestecabonorte.wordpress.com/ 
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Um mergulho de fé  
na liberdade da poesia

Da infância, lembra-se de não dor-
mir a sesta e iniciar-se nos truques de 
magia no infantário. Católico pratican-
te, nem sempre o foi, detestava a cate-
quese aos 11 anos até que frequentou 
um curso de preparação para o crisma 
que o iluminou definitivamente. Já mo-
rou em residências universitárias cató-
licas e participou como monitor num 
clube de jovens onde organizava idas à 
montanha e jogos de futebol, duas das 
suas grandes paixões. 

Nuno Gil Rocha, engenheiro de 
28 anos, natural de Viseu, é também 
um leitor fervoroso que não se lem-
bra quando aprendeu a ler. “A minha 
mãe diz-me que aprendi a ler antes 
de ir para primária, não tenho a certe-
za absoluta. Sei que a encarregada da 
biblioteca se queixava que lia demais 
e, a certa altura, pediu-me para não 
requisitar todos os livros que lia, ape-
nas os que levava para casa, não fosse 
o chefe achar aquilo estranho”, refere. 
Entretanto, a biblioteca fechou e a sua 
mãe passou a comprar os tais necessá-
rios livros. “O primeiro livro que pedi à 
minha mãe para comprar, depois de o 
ter lido, foi  Robinson Crusoe , queria 
ter comigo aquela aventura gigantesca 
para os meus dez anos.” 

Mais tarde, a aventura sonhada co-
meçou a desenhar-se em cada ida à 
Arrábida, a Sintra ou ao Gerês. “A Arrá-
bida tem o oceano azul ali mesmo por 
baixo das falésias a caírem abruptas, 
tens à tua volta uma paisagem esplen-
dorosa que tem uma beleza intrínseca 

que neste caso assenta na diversidade”, 
sublinha. A experiência desse imensu-
rável fez a ligação com à fé. “Já vi pes-
soas com uma fé muito maior que a mi-
nha, que não têm esse tipo de reacções 
perante tais paisagens, mas para mim 
Deus está mais ali.” E explica esse ar-
rebatamento. “Primeiro a ortodoxia é o 
estado correcto das coisas e a monta-
nha tem um bocado disso, naquela pai-
sagem nada daquilo pode ser diferente 
porque não teve a acção dum agente li-
vre que tenha a mudado, se não houver 
intervenção do homem.” 

Essa ligação especial à natureza fez-
-lhe crescer  o sonho de ser  jardineiro. 
“Ontem passei o dia com uma enxada 
na mão, a nivelar um terreno... persis-
te em mim o atractivo por essa vida 
contemplativa, mas é utópico, porque 
enquanto engenheiro participo numa 
acção colectiva que pode ter outros 
frutos… embora jardinar e ler livros fa-
ria para mim um mundo melhor.” Pelo 
meio, revê-se nos monges de Cartuxa, 
embora se saiba mais terreno. “É uma 
fé ainda muito maior, acreditam que 
Deus gosta que rezem e nada mais fa-
çam… eu não consigo esse alheamento 
total, gosto de conhecer pessoas novas, 
beber copos com amigos, de ler histó-
rias que não se estão a passar, mais até 
do que aquelas que se passam.” 

Afinal, para Nuno a marca da sua 
identidade também resulta do com-
promisso. “A família e a vida é um bi-
nómio da transmissão, reprodução, 
embora não seja óbvio que a vida é 
boa nem que tem que se lhe dar uma 
sequência. E a ortodoxia não é a pai-

sagem mais bonita e inalterável, mas a 
casa mais bem construída nessa paisa-
gem, que não a estraga e até embeleza. 
O caminho poderia ser visto como esse 
par de ortodoxia e heterodoxia, acertar 
e não acertar, fazer bem fazer mal, ob-
viamente que ninguém faz bem à pri-
meira, nem ninguém faz sempre bem.”

Como crente defende que “a fé cons-
trói-se, escolhe-se, recebe-se, mas já 
a confiança decididamente ganha-se, 
não é imediata, não se escolhe, não 
tanto como a fé”. E os dilemas de um 
caminho espiritual também lhe en-
chem os dias. “Se destruir a confiança 
em Deus posso perder a fé, mas nesse 
caso a fé não era tão forte quanto devia 
ser, já que a fé sobrenatural carece de 
verificação experimental e, nesse senti-
do, é uma confiança cega que, por isso, 
implica um escolha, uma fé absoluta.” 

Em referência ao ensaísta Eduardo 
Lourenço, numa entrevista ao jorna-
lista Paulo Moura,  surge uma citação 
incontornável: “A maior liberdade que 
podemos ter é a fé e isso é uma coisa 
da ordem do poético”. Para Nuno Gil 
Rocha, o mote está dado. “Quando se 
está apaixonado, que é algo estrita-
mente irracional, e essa pessoa nos diz 
que nos ama, acreditamos sem provas 
ou motivos, é algo estritamente poéti-
co. Só isto não chega mas sem isto não 
se é verdadeiramente livre, não se che-
ga a escolher,  o que também se aplica 
ao estritamente humano, já que não é 
apenas da ordem da fé sobrenatural, as 
relações humanas também se regem 
assim e só se dá esse salto quando se 
escolhe.”

ANDRÉ ALVES 
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