
O que esconde ou o que está por trás do centro da cidade?

O que é visível e invisível numa cidade tem uma matriz na história da construção 
do território. No início da cidade de Lisboa tinhas aquilo a que agora chamamos 
os «bairros históricos». Com o terramoto, o Marquês aproveitou para transformar 
uma parte da cidade numa coisa burguesa, comercial. Aproveitando o facto de 
a aristocracia em geral ter medo dos terramotos, os palácios deixaram de ser 
construídos no centro da cidade, passando para zonas, à época, periféricas. Em 1761, 
libertámos os escravos. Mas isto aconteceu por uma necessidade: o Marquês tinha de 
os libertar dos seu donos, para ter mão de obra para a reconstrução da cidade. 

Mais tarde, o Plano Ressano Garcia contorna os bairros históricos e dá um ar mais 
cosmopolita à cidade, expandindo-a pelos dois vales: Almirante Reis e Avenida da 
Liberdade. Este processo demorou dezenas de anos. E falando das comunidades  
à margem, encontrei uma comunidade cigana, para os lados da Curraleira, onde uma 
cigana me falava dos seus avós, que viviam para os lados da Praça do Chile. Com  
o plano, foram sendo empurrados para outras zonas da cidade. Se fores ao Arquivo 
Fotográfico de Lisboa e pesquisares «inauguração da Avenida de Roma», vês aquela 
avenida impetuosa, e num patamar superior, uma comunidade de ciganos. Estes 
são os ciganos que hoje vivem na Curraleira, atrás do Cemitério do Alto de São João. 
Foi esta comunidade que, nos anos 50/60 do século XX, recebeu muita gente vinda 
do país rural. O fim de Lisboa era o topo da Morais Soares, a zona de Alcântara, 
mesmo ao lado das indústrias leves, do Casal Ventoso, do Bairro Chinês, onde se 
concentravam as indústrias pesadas (armas, pólvora, etc.). Depois, nos anos 70 e 80, 
os retornados e os imigrantes dos PALOP voltaram a situar-se junto das indústrias. 
Aqueles bairros todos de Benfica, 6 de Maio, Fontaínhas, situam-se aí por causa da 
indústria e das estradas militares. Depois, muita gente vai morar para o Barreiro e 
para a sua periferia, à volta da CUF. E mais tarde tens os realojamentos, nos anos 90, 
que atiram toda essa gente do novo centro da cidade, para Oeiras, para as Marianas, 
para lá da A5. E para lá da A5, a mistura é uma loucura: entre o rural e a serra  
e os pavilhões industriais, os bairros de realojamento. Uma zona que o pessoal  
chama de Costa da Sombra — porque fica atrás da Costa do Sol (zona de Cascais). 
Na transição para o séc. XXI, libertaram-se terrenos centrais (com a Expo’98) para, 
por um lado, realojares com o financiamento da Comunidade Europeia, por outro, 
tornares esses terrenos valiosos. E, mais uma vez, tudo isto para libertar os centros. 
Mas ao empurrar esta gente toda, perdeste uma riqueza cultural incrível; perdeste 
ainda o acesso a uma economia informal — o seu meio de subsistência. A regulação 
das feiras são disto um bom exemplo. Com a formação profissional também fechaste 
algumas portas. Um puto que aprende o ofício com um barbeiro, nunca vai ser 
barbeiro porque ninguém o vai certificar. Tem de deixar de receber dinheiro, para 
tirar o sexto ano com uma componente escolar profissional mas, entretanto, não 
consegue sobreviver. Pode fazer uma barbearia em casa mas, se é apanhado pela 
câmara, é logo despejado, porque é proibido ter actividades económicas em casa. 
Se a mãe é apanhada a fazer rissóis para fora é despejada de casa. Com estes meios 
conseguiste isolar muita gente, regular economias e montar um discurso: 

“eles não querem trabalhar, não querem fazer nenhum”. 

quase nunca um verso.
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Um centro que empurra        a                      periferia                      para ser centro.



O que se passa na periferia que o centro desconhece? 

A questão é que a cidade olha para as suas margens como um problema. Se te fixas 
num problema, nunca poderás tirar partido das coisas únicas que aqueles contextos 
têm — a diversidade cultural, usar esta periferia que fala três, quatro línguas. Ou 
seja, nunca usas o contexto para formular coisas próprias. As pessoas transformam 
o contexto em rótulos (emigração, raça, classe social, etc.) para criar um problema.

Reconheces nestas margens, modos de subversão à nossa ideia de centro? 
Que tipo de riqueza cultural, artística, ou outra, cresce nas periferias? 

O que acho curioso neste 

“                        ” 

é que, às tantas, tudo isto está a ganhar uma 
ESCALA ENORME . 

São territórios com uma população jovem, com muita gente, onde nascem muitos 
filhos. Parece que estamos a chegar a algo próximo do “antes do 25 de Abril”, onde uma 
elite vai para a faculdade, enquanto uma imensa maioria de jovens não tem solução. 
Mas mesmo que te impeçam de saber o que se passa nessa margem, através da 
análise de casos específicos, podes observar a sua real escala.  
O rap crioulo é disto uma evidência. Parece marginal, mas não é — se por exemplo 
olhares os milhares de views do YouTube, e a maneira como o pessoal se auto-organiza, 
percebes que é um fenómeno gigante. Tem mais views do que os artistas mainstream. 
Consegues ainda perceber novas movimentações no interior das margens. A música 
nestes sítios é territorial; é constituída por “bandas de sítio”. Do Cacém ao Vale da 
Amoreira são quase cem quilómetros, mas com as novas tecnologias, as pessoas 
destes territórios, que não se cruzavam (só mesmo para casamentos ou batizados), 
aproximaram-se. Antes uma cassete circulava num bairro, vinda de outro bairro, 
e as pessoas nunca conheciam os artistas; não passava na televisão, em espaços 
qualificados de apresentação dos projectos, logo, as pessoas não se conheciam. 
O YouTube e as redes sociais possibilitaram que as pessoas se reconhecessem, 
contactassem entre bairros e se juntassem para novos projectos. Construiram-se 
mobilidades que não existiam — mobilidades pelas margens, cruzando o centro.  
E cada um destes sítios é o centro de si próprio.
Tudo isto serviu para que estas periferias, com uma escala cada vez maior, 
encontrem uma forma de se situarem, de terem o seu mercado e a sua centralidade, 
mesmo que esta se construa online. 

Identificas zonas de contacto entre centro e periferia?

Se olhares para as festas da Noite Príncipe, reconheces que todo aquele pessoal 
faz música muito própria. A discoteca é a zona de contacto, onde se encontram as 
periferias e o centro. A discoteca é um lugar onde podes exacerbar esse contacto 
com a periferia, difícil de conseguir por outras vias. Quando alguém do centro se 
aproxima da margem, e é bem recebido, existe por parte deste uma sensação de 
liberdade quase exótica. Porque existe um medo, mas quando o enfrentas e verificas 
que não há problema nenhum, ficas numa espécie de excitação.
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APERTO

PERIFÉRICO



O verso, a margem, a periferia têm uma língua ou linguagem próprias?

Tens uma coisa que só vejo acontecer em Lisboa: a quantidade de artistas a cantar 
num crioulo idêntico ao de Santiago (Cabo-Verde), mas que se foi fundindo com 
palavras do português, do calão inglês, do calão brasileiro, etc. Os pais destes jovens 
não percebem aquele crioulo — que é, para eles, uma outra língua franca.

Se mapeares associações culturais da Grande Lisboa em sites da freguesia  
e da câmara — por exemplo, se fores ali à Rinchoa —, tens apenas:

O FADO, 
     O CANTE ALENTEJANO, 

          O VIR A DO MINHO, 
               O CONSERVATÓRIO, 

tudo na mesma esquina. 

Estes são os agentes culturais oficiais, os que têm apoio da Junta de Freguesia,  
da Câmara Municipal. 

Depois começo a mapear o pessoal 

                    DO R AP, 
              DO KUDURO, 
        DO AFRO-HOUSE, 
DO GR AFFITI, 

e o engraçado é que mesmo estando na mesma esquina ou no mesmo quarteirão, 
toda esta gente não se cruza, nunca se encontra. 
Há um fantasma com o pessoal da esquina — de seu nome “medo” ou “preconceito”.
Enquanto os primeiros (o fado, os ranchos, etc.) estão integrados numa política 
institucional — têm programas de cultura, espaço de debate e discussão junto da 
Câmara, recebem dinheiro —, a outra cultura de que falei — a que podemos chamar 
de popular e contemporânea — é considerada trabalho social. Para trabalhares com 
estes grupos com apoio financeiro, o contexto tem de ser o social. Entras sempre 
pelo lado social e nunca pelo lado da cultura. Cultura contemporânea ou popular 
para as pessoas das Câmaras é trabalho social. 
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Mais do que  
uma língua...

a margem parece ter 
um espaço:

A ESQUINA



Em que medida é que a tua prática habita esta ideia (de periferia, margem, verso)?

Desde puto, sempre estive metido em cenas políticas. Com a minha prática 
profissional, encontrei um 

espaço enorme  
         de intervenção política  
                fora do centro. 

Acabei por me dedicar a inúmeras causas sobre cidade, discriminação, etc., tentando 
sempre colocar as pessoas como sujeitos activos e não passivos. 

Depois fui procurando aquele ponto de contacto de que falávamos há pouco.  
Os meus amigos do centro vêm ter comigo e eu procuro 

construir espaços de contacto  
entre estes dois mundos.

         
  

Uma prática que comecei a ter desde o princípio foi, não só trabalhar nesses locais, 
mas também manter o contacto. E depois de ter saído de alguns bairros, ainda hoje 
estou lá de outra maneira. Criei laços e mantive-os.
A maneira como tu olhas para uma pessoa que rouba, é sempre por via de um rótulo 
— é emigrante, por exemplo —, nunca pensando que está num meio que obriga um 
puto a começar a roubar. Só muito recentemente é que começaste a aplicar outros 
rótulos ao mesmo fenómeno — aos gajos dos bancos, da corrupção.  
A partir daqui começas a desmistificar uma quantidade enorme de coisas.
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Faz sentido reclamar a ideia de verso? Ou um «direito ao reverso»* ?

Depende da perspectiva. Do ponto de vista da dança, da noite, da música, consegues 
atravessar fronteiras. O que é curioso é que, se tu fores um músico tradicional, sais 
logo de Lisboa. Não no sentido físico, mas no sentido de te aplicarem um rótulo. 
Por exemplo, a Lura é de Lisboa, mas as pessoas dizem que faz música tradicional 
de Cabo-Verde. No desporto já é diferente: o Nani é das Fontainhas. Há ainda uma 
certa postura colonial nestas atribuições. 
É bom rumar à periferia para pesquisar, trabalhar, entender o que lá se faz e as relações 

que daí podem vir a ser criadas. Do ponto de vista mais utópico, o ideal seria  
que existisse um número suficiente de pessoas que pudesse 

construir 
um novo mainstream 

sobre a cidade. 

Modelo para uma estrutura sem centro.  

E neste momento estamos apenas a passar aquela fase em que dizemos: 

isto é tudo muito exótico! 
Pelo contrário, devíamos dar um salto qualitativo e dizer: 

isto é música, 
eles são músicos. 
E não: são músicos de...

quase nunca um verso.
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* « DIREITO AO REVERSO » 
foi a expressão que encontrámos no cartaz da representação brasileira da Bienal de Veneza de 1982, do artista 
Tunga, e que serviu de ignição a três conversas.

A colecção de cartazes da colecção de Ernesto de Sousa apresenta um conjunto de cartazes com frente e verso, 
excepções à anatomia elementar de um cartaz e ao seu esquema cultural e retórico. Se a frente do cartaz é quase 
sempre pública, o verso é quase sempre privado; se a frente é um “rectângulo de apelo”, o seu verso  
é uma mensagem privada; se a frente é enfática, sintética, eficaz, o verso é um lugar inusitado, ignorado, poético, 
onírico, disfuncional. 

Quisémos revisitar estes espaços. Os cartazes agora apresentados são o registo de conversas com três 
cúmplices: António Brito Guterres, Joana Bagulho e Patrícia Portela. Este é o nosso elogio breve ao verso.

1

3 4

2



Qual é a forma dessa ideia de verso? A sua geometria? 

Se mapeares a periferia, ela é idêntica a um donut. Está tudo 
feito para que, na Grande Lisboa, as pessoas circulem através 
dos grandes eixos, por estrada, ou através de comboio (Cascais, 
Amadora, Azambuja), barco. E estes eixos (definidos pelos 
percursos dos transportes e vias rodoviárias) estão pensados 
para que não hajam outras “centralidades”.

Em Porto Salvo/Talaíde tens:

o Tagus Park ,

o sítio da Grande Lisboa 
onde as pessoas são mais 
qualificadas, a zona dos 

bancos, das empresas 
tecnológicas, do Técnico, etc.; 

e mesmo ao lado,  
um realojamento:  

o Bairro dos Navegadores , 

o bairro de Oeiras  
com menor qualificação. 

E estes dois sítios vizinhos são opostos em termos de qualificação e nunca estão em 
contacto. Não conheces nem uma pessoa que seja do Bairro dos Navegadores e que 
trabalhe no Tagus Park sem ser a fazer limpezas. Mesmo assim não há encontros, 
porque os turnos funcionam em horários trocados (noite/madrugada: limpezas; 
dia: restantes serviços). É ainda impossível que alguém que trabalhe no Tagus Park 
chegue ao Navegadores — os caminhos estão feitos para que não vás lá parar. 

O centro da cidade mantém alguns bairros mais tradicionais, 
como Alfama e Mouraria, em que as pessoas têm as mesmas 
características das dos bairros periféricos e vivem também um 
pouco de “fora do centro”. A Mouraria ainda hoje, com todo  
o fenómeno de gentrificação, é um lugar de resistência 
que não se deixa conformar às lógicas do real estate ou do 

turismo. O projecto para o Martim Moniz — sempre muito contestado desde o 
mandato do João Soares — é um caso revelador destas margens dentro do centro. 
Aos poucos, as pessoas que ali viviam e trabalhavam fizeram daquele espaço um 
parque público — jogavam críquete, etc. Mas se hoje experimentares andar por 
lá de bicicleta, alguém vai logo dizer que não podes, que é um espaço privado, 
concessionado. Há sempre uma cidade que podes e não podes alcançar. Outro 
exemplo: Rossio e Martim Moniz. Historicamente, Rossio quer dizer uma espécie 
de baldio, local sem propriedade. Era o fim da cidade e por isso o local onde se 
encontravam as pessoas que vinham de fora com as pessoas da cidade — para a 
troca de produtos entre campo e a cidade, etc. Tinhas ainda o Hospital de Todos os 
Santos, que albergava estrangeiros, escravos, marginais. Com o Marquês de Pombal, 
o Rossio foi aburguesado com teatros, fontanários e tornou-se a “frente” da cidade. 
No Martim Moniz tens toda uma tradição de provocação: a manifestação dos 
Nazis, por exemplo; o 1º de Maio; o local dos emigrantes — é o “lado B da cidade”. 
Pelo contrário, o Rossio é onde terminam os acontecimentos formais ou oficiais: 
onde acabam as marchas, as manifestações do 25 de Abril, etc. Tens um tipo de 
manifestações no Rossio e logo ali ao lado, outro, completamente distinto,  
no Martim Moniz — como uma frente e um verso, como planos paralelos.
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Depois existem fronteiras 
invisíveis entre formas 

esdrúxulas.

E o centro do centro  
como lugar 

de constrastes, 
confrontos 

e resistências.


