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Figura 1: PORTUGAL, EDUARDO. (1932). Rua da Mouraria vista da rua do Capelão. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.
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Figura 2: PORTUGAL, EDUARDO. (S/ Data). Rua do Benformoso. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.
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Figura 3: ANÓNIMO.(S/ Data). Beco do  Forno. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 
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Figura 4: ANÓNIMO. (S/ Data). Tipos populares na rua do Capelão. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. 8,5 x 11,8 cm. Prova em papel directo de colódio mate (com ou sem viragem).

Figura 5: ANÓNIMO. (S/ Data). Venda ambulante de azeite. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. 8,5 x 11,7 cm. Prova em papel de revelação baritado ou sem barita.



Mestrado Integrado em Arquitectura FAUTL 2010_2011
Orientadora: Professora Dra. Isabel Raposo; Co-Orientadora: Professora Manuela Mendes

Paula Gésero | FAUTL 3900 || 6 ||  al003900@fa.utl.pt 

Figura 6: ANÓNIMO. (S/ Data). Mouraria. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 

Figura 7: PORTUGAL, EDUARDO. (1956). Em primeiro plano, um trecho da rua da Palma com o teatro Apolo e o local da 
igreja do Socorro; em 2º plano, os montes do Castelo e da Graça. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. 10 x 15 cm. Negativo de gelatina e prata em vidro.
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Figura 8: PORTUGAL, EDUARDO. (ant. 1949). Rua de São Lázaro e Igreja do Socorro antes das demolições 
do Martim Moniz. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.



Mestrado Integrado em Arquitectura FAUTL 2010_2011
Orientadora: Professora Dra. Isabel Raposo; Co-Orientadora: Professora Manuela Mendes

Paula Gésero | FAUTL 3900 || 8 ||  al003900@fa.utl.pt 

Figura 9: PORTUGAL, EDUARDO. (1946). Palácio do Marquês de Alegrete. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.

Figura 10: PORTUGAL, EDUARDO. (1949). Estaleiro da demolição da Igreja do Socorro. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.
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Figura 11: GOULART, ARTUR. (1961). Obras do metropolitano. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. 6 x 6 cm. Negativo de gelatina e prata em 
acetato de celulose.

Figura 12: BENOLIEL, JUDAH. (195-). Demolição de prédios na Mouraria. 
Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. 6 x 6 cm. Negativo de gelatina e prata em 
acetato de celulose.
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Figura 13: BENOLIEL, JUDAH. (195-). Demolições na Mouraria. Lisboa.
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. 6 x 6 cm. Negativo de gelatina e prata em 
acetato de celulose.

Figura 14: FERNANDES, AUGUSTO DE JESUS. (1961). Panorâmica tirada da 
praça Martim Moniz. Lisboa. 
Arquivo Municipal de Lisboa Núcleo Fotográfico. 6 x 6 cm. Negativo de gelatina e prata em 
acetato de celulose.
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Figura 15: BENOLIEL, JUDAH. (195-). Local onde existiu a igreja do Socorro. 
Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 

Figura 16: BENOLIEL, JUDAH. (195-). Praça Martim Moniz. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 6 x 6 cm. Negativo de gelatina e prata em 
acetato de celulose.
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Figura 17: GAGEIRO, EDUARDO. (1968). Cinema Salão Lisboa. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 19,5x24,5cm. Prova em papel de revelação baritado ou sem barita.



Mestrado Integrado em Arquitectura FAUTL 2010_2011
Orientadora: Professora Dra. Isabel Raposo; Co-Orientadora: Professora Manuela Mendes

Paula Gésero | FAUTL 3900 || 13 ||  al003900@fa.utl.pt 

Figura 18: VASQUES. (1977). Cinema Salão Lisboa, actualmente armazém de revenda. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.

Figura 19: PINTO, FRANCISCO LEITE. (S/ Data). Panorâmica do Martim Moniz. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.
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Figura 20: PINTO, FRANCISCO LEITE. (S/ Data). Panorâmica do Martim Moniz. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.

Figura 21: GONÇALVES, F. (1976). Barracas de venda de sapatos. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.
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Figura 22: GONÇALVES, F. (1976). Vendedores ambulantes. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. Documento simples - Fotografia.
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Figura 23: PAVÃO, LUÍS. (2000). Praça Martim Moniz, panorâmica tirada da janela de um 
quarto do Hotel Mundial. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 6x6cm individual. Diapositivo cromogéneo em acetato de 
celulose.

Figura 24: PAVÃO, LUÍS. (2006). Praça Martim Moniz. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 6x6cm em tira. Diapositivo cromogéneo em poliéster.
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Figura 25: GIL, CARLOS. (199-). Pobreza. Centro Comercial da Mouraria. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 20 x 30 cm. Prova em papel de revelação baritado ou sem barita.
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Figura 26: DUSSAUD, GEORGES. (2002). Mouraria. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 30 x 40 cm. Prova em papel de revelação baritado ou sem barita.
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Figura 27: PAVÃO, LUÍS. (2006). Martim Moniz. Lisboa. 
Arquivo Municipal Lisboa Núcleo Fotográfico. 6x6cm em tira. Diapositivo cromogéneo em poliéster.
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Entrevista Exploratória
Entrevista: Número 01

Data: 2011-07-19

Nome: Nuno Franco

Idade: 52

Ocupação 
profissional:

Vice-presidente da Associação “Renovar a Mouraria”

Objectivo 01 Recolha de opiniões de moradores e comerciantes em relação à presença dos imigrante no 
bairro da Mouraria. 

Objectivo 02 Opinião sobre um possível processo de “gentrification” decorrente do plano QREN.

Resposta 01: Para começar, há muitas Mourarias dentro da Mouraria. E também há muitas maneiras de pensar 
diferentes dentro da Mouraria. O que acontece é que, quando eu digo que há muitas Mourarias 
dentro da Mouraria, quero com isso dizer, com todo o pragmatismo possível, que dentro da Mouraria, 
existem vários bairros, ou vários núcleos habitacionais, ou vários núcleos civilizacionais Os 
portugueses aqui não são nada menos, nem nada mais, do que mais uma das etnias que neste 
momento habita o bairro. E se calhar já não são sequer a etnia dominante. São apenas a etnia 
dominante porque nós estamos em Portugal. (…) Portanto neste momento, nós sabemos que 
mesmo dentro da etnia dominante estão os portugueses,  mas existem vários tipos de portugueses. 
Existem os xenófobos e racistas, e existem portugueses que têm uma mente mais aberta. E mesmo 
dentro desses que têm uma mente mais aberta, há uns que a têm mais aberta que outros.  (...) O 
que acontece é que é muito difícil dizer como toda esta gente pensa.

Os imigrante que aqui existem são maioritariamente oriundos do Bangladesh, da Índia, Punjab, da 
China, nomeadamente de Shangai, e também de Cantão,  e alguns de Macau, mas já poucos, e 
também temos alguns indivíduos do Paquistão, mas são residuais, temos indivíduos que são por 
exemplo, do Mali, da Guiné Bissau, da Somália – Africanos – mas destes países principais Estão a 
habitar aqui no bairro transversalmente, e  já não habitam só na zona mais antiga do bairro, na zona 
da rua do Benformoso, mas também nas ruas ali do Intendente. Uns já habitam aqui naquele eixo 
que vai desde a Marquês Ponte de Lima, a Rua das Farinhas, a Rua de São Cristóvão, por aí fora. 
(…) Mas estes, fundamentalmente, são os eixos que são habitados por imigrantes. E o que acontece 
é que, sendo este um convívio, quanto a mim, benéfico para o bairro, porque tudo o que é 
multiculturalidade é bom para mim (…), eu acho que tudo isto só acrescenta algo de positivo à 
Mouraria. 

No entanto, para muitos portugueses que aqui vivem, não é bom que haja tantos imigrantes aqui no 
bairro, eles preferiam se calhar que fossem só os portugueses, mas de qualquer forma, temos aqui, 
por exemplo, os habitantes da zona mais antiga e mais empobrecida do bairro, que é aquela zona do 
eixo que vai da rua do Capelão à Rua da Amendoeira e que cruza com a Marquês Ponte de Lima e 
com o Largo do Terreirinho e aquelas ruas limítrofes, que é onde está também situado o tráfico de 
droga e onde antigamente, se situava a zona da rua escura, ou rua suja, que é na verdade a Rua do 
Capelão. Em toda esta zona onde havia a prostituição, portanto é onde existe de facto, uma 
população mais impreparada, menos culta, e com maiores problemas de xenofobia e racismo contra 
os imigrantes. Bem, eu aqui tiraria talvez um bocado a palavra “racismo”, não há propriamente, se 
calhar, uma visão racista, no sentido “skinhead”. Há uma visão mais xenófoba, porque eles 
estranham a presença do “outro”. Faz-lhes muita diferença existir o “outro”. E isso complica-lhes 
muito com a alma e o espírito E torna as relações entre as pessoas muito difíceis A verdade é que, o 
“outro”, é algo que está imbricado, está em cada prédio. As pessoas acabam por estar misturadas. 
Não acontece isso se calhar nos prédios que são camarários, mas acontece isso nos prédios de 
privados, porque os privados alugam a qualquer um, e, nomeadamente aos imigrantes, porque os 
imigrantes estão dispostos a pagar rendas muito altas. E por isso há essa miscigenação em muitas 
ruas do bairro. 

O que é que acontece é que, quanto a mim, a presença dos imigrantes, como disse e volto a dizer, é 
acima de tudo benéfica. Trouxe novos saberes, novos sabores, novas vivências, novos convívios, 
embora, de facto, traga alguma estranheza ao bairro. Mesmo eu que vivo aqui, muitas vezes sinto 
uma certa estranheza no sentido de andarmos pelas ruas e de repente, cruzamo-nos com pessoas 
com burka, quer dizer, eu às vezes digo “Que raio! Onde é que eu tou?!” 
Estamos num país que está em desenvolvimento, e o que se passa em Lisboa é o que se passa, em 
Londres, o que se passa em Paris, é o que se passa em Roma, possivelmente o que se passará nas 
grandes capitais europeias, nomeadamente em Berlim, onde há uma grande presença turca, e aqui 
há uma grande presença de indivíduos oriundos do Bangladesh e do Paquistão,  maioritariamente 
muçulmanos, que aqui vivem e aqui fazem os seus cultos, que aqui trabalham, e que começam 
agora já nesta fase, nestas segundas e terceiras gerações, a trazer a mãe, a trazer as esposas, a 
trazer os filhos, a trazer os pais, para o nosso país. Este cruzamento de identidades diferentes, é de 
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facto um cruzamento muito interessante, mas que traz, maioritariamente, alguns problemas de 
convivialidade, porque as pessoas por vezes, não compreendem o “outro”, porque estão em casa e 
cheiras-lhes imenso a caril, por exemplo, estou aqui a dar um exemplo, já dos muitos que eu ouvi. 
Ou estão em casa, e de repente há ali uns cantares, porque eles ligam a rádio e estão a ouvir o 
Alcorão (…), uns estão a ouvir a missa outros estão a ouvir o Alcorão, é mesmo assim. As 
convivências são diferentes, e de facto, isto faz parte da transformação que o bairro tem vindo a 
sofrer ao longo dos tempos. 

Resposta 02: O plano do QREN, quanto a mim, é um plano positivo. É positivo porque se acrescentou aqui uma 
coisa muito importante – não sei se tem conhecimento? [Não sei.] A acompanhar as obras, a 
construção, a reconstrução de alguns edifícios que vão ser os pólos culturais e os pólos sociais mais 
importantes do bairro. 
A par e passo com a edificação do espaço urbano, de repente, surgiu um movimento, que começou 
por surgir num movimento de base de cidadãos, mas que já estava de certa forma também a ser 
gizado pela Câmara Municipal. É um movimento, que vai tentar reconstruir estas almas, estas 
cabeças, e tentar fazer aqui um trabalho comunitário com a população envolvendo todos no mesmo 
trabalho. Portanto, em Novembro de 2010, houve uma primeira reunião do que veio a ser o Plano de 
Desenvolvimento Comunitário da Mouraria. Essa reunião foi protagonizada pela Associação Renovar 
a Mouraria. Lembrámo-nos que seria interessante, como tínhamos feito algumas reuniões bilaterais 
com movimentos que actuam aqui no território, seria interessante juntarmo-nos numa reunião 
multilateral e fazermos uma reunião com  todos, à volta dos problemas sociais que o bairro enferma 
e também para saber como é que realmente podíamos trabalha em rede, como é que nos podíamos 
ajudar uns aos outros. 
Na verdade, foi-se descobrindo, que estávamos todos a trabalhar no mesmo quintal, mas que não 
nos conhecíamos. Por exemplo, eu conhecia as Irmãs Oblatas, conhecia o ACIDI, conhecia o Centro 
em Movimento, conhecia o Contacto Cultural. Mas por exemplo, o Centro em Movimento nunca tinha 
tido nenhum contacto com as Irmãs Oblatas, e o Contacto Cultural nunca tinha tido nenhum contacto 
com o ACIDI. Pronto, haviam estas situações. Não é tão linear como isso, já tinha havido contactos, 
mas não haviam contactos, ou não haviam um aprofundamento dos contactos estabelecidos da 
primeira vez. Assim, reunimo-nos nas Irmãs Oblatas, por acaso o sítio da primeira reunião, e lá 
fomos protagonistas da primeira reunião do que veio a ser depois este movimento comunitário. 
Nessa reunião, por acaso, por portas e travessas, como se costuma dizer, o antigo director municipal 
de acção social soube, o Dr. João Menezes, (…) e apareceu.  O Dr. João Menezes é um indivíduo 
com uma mente aberta, tem cerca de 40 anos – este pormenor da idade tem a ver com a mente 
aberta, com a maneira como se olha o mundo. 

É um indivíduo que realmente olha o mundo de uma determinada perspectiva, e embora trabalhe 
para a Câmara, não tem uma perspectiva burocrata. É responsável pelo trabalho que desenvolve na 
Câmara, mas é um individuo com uma postura muito gira, muito moderna. E de repente, ele 
apresenta um plano que estava a ser gizado pela Câmara, que anda não se sabia o que ia ser, que 
era um plano que pretendia contactar exactamente com todas as organizações que estavam a fazer 
trabalho no terreno, ou seja, estávamos os dois a trabalhar a par e passo, mas não nos 
conhecíamos. Ele ia fazer reuniões bilaterais, e ainda não tinha feito muitas,  mas não tinha feito a 
reunião multilateral, não tinha chegado a vez sequer da “Renovar a Mouraria”. Por isso é que não 
nos conhecíamos. 

De repente, a “Renovar a Mouraria” sem querer adiantou-se, e, iniciou-se assim este Plano de 
Desenvolvimento Comunitário. O PDC (Plano de Desenvolvimento Comunitário) congrega 22 
organizações, que vão desde os Padres nas paróquias, que eu acho muito importante, porque os 
padres das paróquias divulgam junto dos seus paroquianos muita coisa que é importante, e mexem 
muito com uma massa que nós muitas vezes não conseguimos alcançar. É o caso também dos 
Imans, que junto da mesquita fazem a mesma coisa. 
Temos também os indivíduos que estão ligados às Juntas de Freguesia. Os presidentes das juntas 
também é outra forma de mexer com, neste caso com os fregueses do bairro, que são cerca de seis 
mil e tal, e por isso  é muito importante haver esta congregação de forças, que são vários 
movimentos da sociedade civil, é a polícia municipal, é o ACIDI, a Santa Casa, etc, etc, são 22 no 
total. Todos juntos a fazer trabalho efectivo com a comunidade. Uns de uma maneira, outros de 
outra, uns melhor, outros pior, mas todos juntos fazem realmente um trabalho, e realmente pode 
fazer-se alguma coisa e principalmente trocar experiências e fazer coisas. Resumindo, este plano 
QREN faz muito mais sentido agora que tem por trás, este Movimento Comunitário da Mouraria. Que 
não é só um nome, mas é acima de tudo um gesto, um gesto de diversas comunidades, e como aqui 
há muitas associações e muitos movimentos da sociedade civil que não estão comprometidos com o 
Estado (nós não estamos comprometidos, por exemplo) portanto somos vigilantes e somos capazes 
de dizer quando alguma coisa não está bem, ou propor que se faça de outra maneira. Inclusive, 
foram feitos um diagnósticos baseados em diagnósticos que já existiam (…). São acima de tudo 
perguntas tão simples como, quando chegamos ao pé de qualquer uma das pessoas que vivem aqui 
no bairro, e perguntamos “ o que é que você gostaria que acontecesse aqui na Mouraria?” E a 
pessoa vai dizer “ai, o que eu gostava aqui na Mouraria é que houvesse um parque infantil para as 
crianças”, outro vai dizer “o que eu gostava era que houvesse mais casas de fado”, outro se calhar 
vai dizer que gostava que houvesse um campo de futebol, (…) outro vai dizer que as casas deviam 
ser todas recuperadas ou que devia haver estacionamento ou que as igrejas deviam ter não sei quê. 
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(…) É preciso acima de tudo falar com as pessoas, não é fazer um inquérito, é  ter uma conversa 
com as pessoas, e tomar nota do que elas dizem. (…) Fazer um brainstorming com as pessoas do 
bairro, para perceber o que as pessoas realmente sentem falta. As pessoas podem dizer 
“precisávamos de uma lavandaria comunitária. Porque há aqui dificuldades para lavar a roupa e para 
secar, (...) e há aqui muitos idosos e era importante criar uma lavandaria comunitária e ter uma 
equipa de senhoras que passassem a roupa a ferro aos idosos”, imaginemos. Se calhar nós damos 
importância a ter a nossa roupa passada a ferro, mas são estes pormenores. Se se perceber que é 
necessária a lavandaria comunitária, tenta-se arranjar uma maneira de fazer a lavandaria 
comunitária. E tenta-se por isso, estar ao serviço da população. (…) A verdade é que este PDC vai 
ser extremamente importante, e vai marcar exactamente um ponto completamente diferente em 
relação a tudo isso que diz. Eu acho que o plano não é virado para o turismo. Eu acho que existe um 
percurso turístico. Mas atenção: este percurso turístico que vai ser criado, não é só porque a 
Mouraria é a oitava maravilha do mundo. Isto acima de tudo é criar, se olhar para o percurso turístico 
com atenção, ele anda por determinadas ruas da Mouraria, ele passa exactamente no coração do 
tráfico da droga e não é por acaso.(...) O facto de se criar no Largo da Severa, a Casa da Severa, 
um museu; o facto de se criar um pouco mais acima, a meia dúzia de passos do largo do Terreirinho, 
um Centro de Inovação da Mouraria; o facto de existir por ali um circuito turístico, e de haver 
sinalética, assim como uma série de coisas pensadas para ali, e de o próprio espaço da Rua da Guia 
ser recuperado e depois porventura ficar com banquinhos e puderem aparecer uns espaços 
comercias e casas de fado (...), vai fazer com que a face do bairro mude. 

O grande objectivo não é fazer disto um postal ilustrado. Aliás, a Associação Renovar a Mouraria irá 
opor-se ao “postal ilustrado”. Definitivamente. (...)

Tudo isto [a associação Renovar a Mouraria] é fruto de muitos anos de trabalho, a casa está cheia, 
há movimento, isto não está parado, eu tenho aqui uma equipa que está a produzir coisas (…), há 
aqui muito trabalho a acontecer. 
Então tudo isto vai fazer com que o bairro mude.

Este plano QREN Mouraria eu acho que é um plano positivo, porque na verdade, há acompanhar 
este plano há, por exemplo, (…) nove edifícios que vão ser recuperados ao abrigo do PiPaRhu, 
aliás, há dois que por exemplo já foram recuperados. Passa-se ali na Rua da Mouraria e estão ali 
dois prédios, um até estava até há pouco tempo em obras, e hoje passei lá e estão já recuperados. 
O prédio da farmácia Ferrão, aquele amarelo enorme, vai entrar em recuperação. Ele por dentro até 
está praticamente construído, (…) e  tem sido aproveitado para uma série de eventos, mas vai ser 
finalmente finalizado e recuperado, para poder ser utilizado para habitação, suponho eu (…). Para 
além disso (…) haverá, e não há mais porque não há dinheiro que chegue para tudo, haverá uma 
recuperação de boa parte do bairro, o que vai estimular alguns privados a recuperarem os seus 
edifícios. (…) Chega de prédios devolutos. É bom que as pessoas comecem a sentir necessidade de 
recuperar. Agora, naturalmente o que vai acontecer, e é isso que é o nosso medo, mas também não 
temos maneira de controlar, é que de facto há muitos edifícios que estão a ser recuperados para o 
turismo. Não são transformados em hotéis, mas são edifícios inteiros, ou andares isolados, onde 
podem morar turistas de passagem por Lisboa. Em vez de irem para um hotel ou uma pensão vão 
para uma casa. 

Eu penso que isso poderá potenciar o empreendedorismo aqui, (…) mas espero que não potencie a 
especulação. (...)

A verdade é que vai haver uma Casa Museu do Fado e da Severa, vai haver a extensão da Junta de 
Freguesia do Socorro, e vai haver o Centro de Inovação da Mouraria, isto na zona do Socorro. E 
fala-se também em residências universitárias. Aqui em S. Cristóvão vai haver a extensão da Junta 
de S. Cristóvão (...), e também a recuperação de muitas ruas, tanto aqui, como do lado de lá. Vai ser 
recuperado o largo da Achada, o Largo dos Trigueiros, aquelas ruas limítrofes também e depois 
outras ruas na zona do Socorro. É claro que a recuperação de tudo isto, visa trazer uma vida nova 
para o bairro. Por um lado dar uma vida com mais qualidade aos que cá moram. E por outro lado, 
afastar um bocado aquele estigma e má imagem que o bairro tem. Quero dizer, as pessoas 
deixarem de ter medo de vir à Mouraria. Por exemplo, nós fazemos visitas guiadas à Mouraria. No 
final de uma visita guiada, ouço muitas pessoas dizerem “que giro, gostei imenso de vir à Mouraria, 
veja bem, que eu tinha medo de entrar aqui!” e eu pergunto-lhes “Medo? Foi violentada, 
esventrada?” Não houve problema nenhum, nunca houve problema absolutamente nenhum. 

Mas de facto é um bairro difícil. Temos aqui um problema grave do tráfico da droga, que não sei 
como vai ser encarado.  Eu sei que o plano QREN está bem gizado, sei que vai ser apresentado à 
população em Setembro pelo Dr. António Costa (…). [Mas não tem a ver com o Festival TODOS? É 
outra coisa?] Não, o Festival TODOS é 8, 9 10 e 11. Depois do dia 11, vai haver uma apresentação 
do Presidente António Costa à população para explicar o que é o plano QREN,  e os 
constrangimentos que as obras trarão. Porque vai trazer dificuldades, vão haver dificuldades para 
estacionar em certos sítios, as pessoas vão ter de mudar os hábitos. Vão haver constrangimentos no 
que diz respeito ao estacionamento, (…) mas também vão ter de ser apresentadas soluções. (…) O 
facto de virem obras para o bairro é um factor de celebração. [Porque muitas pessoas do bairro 
duvidam que haja uma renovação urbana] (…) Quando as pessoas tiverem a certeza que é mesmo 
no tempo delas,  vão ficar contentes. É como a história do Pingo Doce que vai abrir aqui em cima [no 
mercado do Chão do Loureiro], que anda toda a gente maluca porque nunca mais abre o Pingo 
Doce. Quando abrir o Pingo Doce é uma vida nova para toda a gente. É uma vida nova para os 
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comerciantes (...), porque que lhes vai se calhar transtornar a vida e é uma vida nova para os 
mouriscos, porque vão ter um espaço novo para se abastecerem. Mas isto, são as alterações que a 
vida nos vai trazendo. 

Em relação às obras é a mesma coisa. (…) Vão trazer uma série de constrangimentos Porque 
apesar de estarmos muito satisfeitos, a Inês e eu, sentimo-nos muito recompensados pelo trabalho 
que temos vindo a fazer no bairro, as obras vão trazer um grande benefício às pessoas, (...)  vão 
mexer muito com a vida das pessoas. Por exemplo, uma série de coisas vão acontecer, (…)  há uma 
mancha de alcatrão enorme na Rua das Farinhas, em S. Cristóvão O chão está todo alcatroado. 
Todo esse alcatrão vai ser levantado e vai ser reposto o piso original que é em pedra. Em 
paralelepípedo Eu acho fantástico, eu acho que é o piso original que devia lá estar e não a mancha 
de alcatrão. Mas uma parte da população vai criticar, porque para as pessoas o alcatrão é que é 
bom. “Paralelepípedo! Isso é uma coisa do passado! Escorrega, é mau...” Não escorrega nada. O 
paralelepípedo é bom e além disso o resto do bairro está com paralelepípedo Simplesmente as 
pessoas... Houve alguém (…) que se lembrou que da Rua de S. Cristóvão até ao Largo da Rosa 
seria de alcatrão. E depois do Largo da Rosa começava a Mouraria. Como ali começava a Mouraria, 
a Mouraria original, (…) aí devia ser só pedra da calçada. Então puseram alcatrão até uma 
determinada linha de fronteira. A partir de uma determinada linha de fronteira já não puseram 
alcatrão. Não tem cabimento. Ou punham alcatrão por ali abaixo ou não punham alcatrão nenhum! 
Vai ser reposta a verdade dos factos. Aquilo de facto, antigamente, existia sem alcatrão, e penso que 
tudo isso vai trazer um aspecto diferente ao bairro, um aspecto vetusto, talvez até mais típico ao 
bairro.

Agora realmente isto vai mudar, tudo isto vai mudar um bocado a face, porque eu penso que quando 
começarem estas obras, vão haver também muitos “patos bravos” que vão aproveitar para fazer 
obras também nos seus prédios, porque os prédios se vão valorizar muito. É assim, desde que o 
António Costa chegou ao Intendente, que logo aquilo tudo ali à volta valorizou. Logo. Foi automático 
(…). As agências imobiliárias começaram logo a aproveitar-se para vender as casas mais caras (...). 
Eu penso que naturalmente é o que vai acontecer. (...) Vai acontecer, e não vai ser bom como é 
evidente Não vai ser bom porque vai fazer com que venha para aqui viver uma população que nada 
tem a ver com o fado nem com as marchas, mas talvez mais a ver com uma vida mais trendy (…). 
Portanto é uma nova geração que possivelmente estará mais ligada às artes do que às ciências, (…) 
são as pessoas que mais gostam destes bairros antigos. Possivelmente vão procurar comprar casa 
aqui, mas não se vão envolver com a marcha da Mouraria, ou não vão tentar manter a tradição da 
marcha da Mouraria (…). E depois vai ficar um núcleo de “irredutíveis gauleses”, que vão viver num 
determinado eixo do bairro, que vão ter de se habituar às novas vivências. Claro que isto poderá 
ocasionar algumas mudanças, porque naturalmente se o tráfico da droga tiver de se adaptar às 
novas circunstâncias, se calhar muitas famílias, ou pequenos núcleos familiares, sairão daqui e irão 
para outro lado. Não sei como vai ser. Porque isso é capaz de obrigar uma deslocalização de certas 
pessoas. (…) Não sei, vamos acompanhar. E de facto... Vai mudar muita coisa aqui. (…) Eu acho 
que isto vai ser mesmo um boom de mudança. E que vai ser pesado. Agora, eu acho que  isto vai 
ser mais positivo que negativo. (…) Eu acho que as pessoas vão ficar muito satisfeitas por realmente 
se conseguir, dentro de dois três anos, alcançar aqui um outro nível de vida. Agora, efectivamente, o 
que é que isto trará? Se calhar daqui a dez anos, vai haver dificuldade, por exemplo, em organizar 
uma marcha da Mouraria, se calhar daqui a dez anos vai haver dificuldade em conseguir sequer 
fazer uma, conseguir fazer uma sessão de homenagem ao fado, com a Marisa, (...) mas se calhar 
por outro lado, vão haver muitas casas de fado aqui no bairro. Há coisas que se calhar vão mudar. 
Efectivamente. Mas a verdade é que esta degradação, moral, espiritual e urbanística que aqui existiu 
durante décadas – este estigma já vem de antes da reconquista! – isto era conhecido como o gueto 
de vencidos. Isto tem de deixar de ser o gueto de vencidos. Tem de se mudar o paradigma da 
Mouraria. Dê lá por onde der, o paradigma da Mouraria tem de mudar.

Esclarecimento 
adicional:

[Com o objectivo de conseguir diminuir ou mitigar o problema da toxicodependência, prefere que se 
percam algum dos elementos que caracterizam hoje o bairro da Mouraria?] Não. Vamos tentar é 
manter as características. (…) O problema é que este bairro melhorando, naturalmente quando este 
bairro melhorar e ficar mais bonito (vão ser aqui reconstruídos uma série de edifícios privados, que 
estão neste momento em banho maria), mas quando isto estiver tudo arranjado, as pessoas vão-se 
animar e vão dizer “bom, isto agora já está mais arranjado, está arranjado e está bonito e  vão 
investir aqui dinheiro, porque já começa a aparecer gente interessada. Essas pessoas novas que 
vêm para aqui viver não vão ter muito a ver com as tradições. Não vão tentar manter as tradições. 
Mas as pessoas mais antigas, essas vão tentar manter, mas vão ser poucos. Na verdade, vão ser 
poucos.  Penso que as tradições não acabam assim, de um momento para o outro, mas 
naturalmente é capaz de haver alguns constrangimentos, mas o que é que se fazia? Sinceramente? 
As ruas iam continuar a ter buracos? Isto ia continuar a estar tudo como estava? Anda-se ali na Rua 
da Guia, aquilo são manchas, rodelas de alcatrão, misturadas com calçada, aquilo é uma confusão, 
tudo torto, (…) Entra-se ali e vê-se aqui às vezes um ambiente um bocado sórdido, e estão lá em 
baixo os traficantes. A mim dói-me um bocado no coração andar, fazer uma visita guiada com as 
pessoas, que são pessoas bem intencionadas, e quando chego ao pé de um determinado sítio, ter 
de dizer, “oh pá, a partir de agora não tiram fotografias, porque estão ali os traficantes da droga”. E o 
pior de tudo, é que nós durante meses, ou um ano, andámos a dizer isso às pessoas, para não 
tirarem fotografias e chegámos à conclusão que era melhor deixar de passar por lá. Porque houve 
um dia em que eles se vieram meter connosco. E que nos vieram afrontar e nos vieram ameaçar. 
Portanto fica-se numa situação, em que se é ameaçada pelos traficantes de droga, e que nem se 
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consegue sequer realizar as visitas guiadas dentro do bairro. Isto, para além  ouvirmos comentários 
do género “não sei o que é vocês andam a mostrar aqui na Mouraria, a Mouraria não tem nada para 
mostrar, isto não interesse nenhum, isto é uma porcaria, para que é que vocês andam a mostrar a 
Mouraria?...” As pessoas não dão valor àquilo que têm. Então se calhar é preciso ter aqui nova 
gente. Dentro deste território. É preciso ter pessoas que valorizem  o património, que valorizem o 
bairro. Não é preciso ser bairrista, é preciso acima de tudo, é que se valorize o bairro. Agora eu 
gostaria muito que se mantivessem as tradições. Por exemplo, Alfama. Alfama modernizou-se. Anda-
se por Alfama e está moderna, Alfama continua a ter tudo, a ter tráfico de droga lá também, tem 
tudo, mas anda-se numa Alfama completamente diferente, onde também há um bocadinho de tudo, 
mas é uma Alfama moderna. Eu acho que nós não merecemos um “postal ilustrado”, mas 
precisamos de ter as coisas mais organizadas, precisamos de ter jardins infantis para as nossas 
crianças, precisamos de ter o espaço publico organizado, precisamos acima de tudo, acho eu, de 
defender os direitos humanos das pessoas. (…) É dar-lhes realmente a possibilidade de terem uma 
vida mais digna. Agora, até pode fazer com que as pessoas criem mais auto-estima, e muitas vezes 
comecem a pensar que vale a pena trabalhar, que já estão fartas de estar com o rendimento mínimo 
garantido, que tentem de alguma forma trabalhar.(...) Eu moro aqui há muitos anos e às vezes 
amigos, agora já estão habituados, mas dantes quando eu dizia “eh pá, vem a minha casa, vamos 
fazer uma almoçarada” as pessoas de dia ainda vinham, mas à noite, as pessoas tinham medo de 
vir à Mouraria. Tinham receio de vir à Mouraria. Ora, isso tudo acabou. Basicamente é isso.
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Entrevistas Semi-Directivas
Entrevistados: Comerciantes, moradores e utilizadores do bairro da Mouraria

Objectivo Geral: Recolha das opiniões em relação à presença dos imigrante no bairro da Mouraria

Objectivo 01: Saber a opinião geral sobre os imigrantes no bairro

Objectivo 02: Saber se notam alguma mudança no bairro com a sua chegada

Objectivo 03: Saber quais dos elementos sensoriais (sonoros , visuais ou olfactivos), que consideram ser 
mais característicos dos grupos imigrantes

Objectivo 04: Saber se consideram a alteração no bairro positiva ou negativa
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 01

Data: 2011-09-13

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial do entrevistado

Nome: Sra. Luísa

Idade: 52

Grau de Escolaridade: 2.º Ciclo do Ensino Básico 

Ocupação profissional: Proprietária de estabelecimento comercial de revenda

Morada do 
estabelecimento:

Rua da Mouraria

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: É assim, eu acho… É assim, eles não, eles não … Só nos estragam o comércio. Em questão de 
conflitos não  temos problemas, não são conflituosos, não… Eu estou a falar da zona comercial. 
Não estou a falar da outra, dos outros imigrantes, estou a falar dos imigrantes que estão aqui a 
trabalhar [Dos comerciantes imigrantes?] Exactamente. Portanto, os indianos, os chineses… 
Pronto. É diferente. Só… Em questão de negócios estragam! Mas em questão de conflitos com 
as pessoas não. Não, não temos. Não temos conflitos com ninguém daqui. Mas, pronto, em 
questão de negócio… Sabe como é que é? Agora, o que eu acho mal é que eles, pronto, são 
acordos entre os governos, eles não pagam nada… Não são fiscalizados, não são nada, e nós… 
[Os comerciantes portugueses?] Exacto. Por exemplo, se eles não tiverem preços na montra 
ninguém lhes diz nada, e que são obrigados a ter. São obrigados a ter preços marcados, e 
muitas vezes dizem um preço e praticam outro. Percebe? São… É… Porque não há uma 
fiscalização, não, e nós somos fiscalizados a toda a hora! E eles não pagam I.V.A. [Sente que há 
uma diferença de tratamento para os comerciantes portugueses e os comerciantes imigrantes?] 
É. Eu costumo dizer que nós, portugueses, somos muito, muito bons padrastos, mas muito maus 
pais. Não é? É um pouco… E acontece… Agora, noutras questões, nada. Não, não temos 
problemas nenhuns.

Objectivo 02: Mas isso, há muitos anos... Sempre há. Primeiro foram os indianos, depois deixaram de ser os 
indianos, passaram os chineses. [Já está habituada?] Já estou habituada, já, já, são vinte e seis 
anos aqui. E, portanto… Eu, para mim, o pior é este centro comercial [Refere-se ao Centro 
Comercial da Mouraria]. [Foi o pior?] É!  Foi! Foi o pior porque isto depois começou a ser… 
porque ali dentro há de tudo, coisas que a gente nem se… É tráfico, é lavagens de dinheiros… 
Porque eu não acredito que os chineses que têm lojas que pagam balúrdios, não é? Que não 
haja lavagem de dinheiros porque eles também não vendem assim por aí além. Pois, quer dizer, 
o que eles vendem, e nós sabemos, como comerciantes estamos aqui há muitos anos, sabemos 
que o que nós fazemos não dá para pagar rendas que eles pagam, percebe? O material deles é 
tudo barato, portanto, também não… não, não acredito que eles seja só de vendas de… O resto, 
a imigração… o resto é que é mau, estarem aqui, muitas das vezes não estão a trabalhar e 
estão a receber o rendimento mínimo, não devia de ser permitido. Quando a gente está num 
país que não tem emprego deve voltar para origens, não é? Porque… pronto… Quer dizer… Isto 
é a minha opinião, não é? Aquilo que eu sinto. 

Objectivo 03: É assim, o cheiro, principalmente o cheiro. Porque, é assim, eu não entro no centro comercial 
precisamente por causa disso. O cheiro para mim é horrível. O cheiro a caril logo de manhã… 
Quando a gente sai do metro tem de vir por aqui… É horrível o cheiro! Mas isso é porque é 
horrível porque eu não gosto de caril, não é? Há pessoas que até gostam e vão ali aos super-
mercados chineses comprar. Tenho clientes que compram. E chegam aqui e é logo um cheiro de 
caril que me irrita… Mas o resto, não… Não são pessoas que se metam com ninguém. Não são 
conflituosos, principalmente os chineses. Entre eles, aquilo é uma desgraça. Mas entre nós não. 
Os outros, os indianos é assim… há já poucos aqui na rua e os que há já são indianos que estão 
cá há muitos anos, são indianos que já estão cá pelo menos há mais de vinte anos. Já… Já nem 
os considero quase indianos, não é? Portanto, principalmente estes aqui do lado, aqueles aqui 
também… Já são mais… Eu falo com eles como se eles não fossem indianos. Pronto, também 
existe amizade entre nós e eles. Portanto, também não, não coiso. Agora, a questão de outra 
imigração é que, eu acho que…, nós podíamos ter um bocadinho menos. É assim, nós também 
somos um país de emigrantes. Não é? Eu acho que temos que ter… Acho que nós somos um 
país muito pequeno para conseguirmos ter tanta gente. Principalmente as pessoas que vêm para 
aqui… Uma coisa é vir para aqui para trabalhar, outra coisa é vir para aqui para roubar, para… 
Que é o que acontece. Principalmente brasileiros. Para mim é… É das piores coisas. Os 
brasileiros para mim é os piores. São piores que tudo. [São os piores de todos?] São os piores 
de todos, para mim são. São porque… porque eles não vêm para trabalhar, eles vêm para 
roubar. Isso é mau. É mau, é mau, pronto, é péssimo! Porque é assim, a gente não vê indianos a 
roubar, não vê chineses a roubar, não é? Nas lojas e em casas ou assim… E o que a gente sabe 
é tudo romenos… E são os ciganos… É mais… Pronto não são… Ciganos, pelo menos. Falo 
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dos ciganos pelo menos. Roubos… E brasileiros. Para mim é o pior de tudo. É a imigração pior 
que nós cá temos. Para mim. Esta é a minha opinião, há pessoas que… Pois, e não sei se é 
mais ou menos as opiniões que tem recebido, mas… É porque nós, pronto. Em relação aqui ao 
pessoal eu não tenho razão de queixa. Só na questão do negócio. Eles têm material, está bem 
que o material não tem qualidade, mas o preço é diferente.

Objectivo 04: Eu, é assim, eu acho que piorou. Pelo menos de aspecto… No aspecto piorou bastante. Não é 
só o bairro, mas a própria Baixa… É horrível! Aspecto! Porque a senhora antigamente ia ver as 
montras da Baixa, era uma maravilha! As montras até… Havia concursos! Para as pessoas 
verificarem as montras, para verem as montras quando era as colecções novas. As pessoas iam 
para a Baixa, aquilo era uma maravilha! Todas as lojas tinham as montras bonitas. E como vê, as 
montras dos chineses e de… É tudo ao molho! São feias, não têm… Nem sequer têm montras. É 
só tapadas assim. Pronto. Esta é tapada, a outra é tapada, são todas tapadas, não se vê nada, 
não tem beleza. 
E a Baixa está um caos. Não é só aqui, a Baixa, principalmente. A Baixa. [ Acha que está pior 
que a Mouraria?] É porque a Mouraria sempre foi armazéns. Não é? É que eu estou a falar em 
zonas. Portanto, a Baixa foi uma zona, é uma zona chique… Em que as lojas… Sempre foi umas 
ruas bonitas, e agora está tudo uma balda. Aqui na zona sempre foi. Sempre foi. 

Evidente que eu preferia isto sem este mamarracho [refere-se ao Centro Comercial da Mouraria] 
aqui à frente, não é? Pronto, quando eu vim para cá isto não tinha este… Ou seja, estava a 
começar a ser construído. Mas era muito mais engraçado, as barraquinhas! Não é? Lembra-se 
das barraquinhas? Não era barracas, porque aquilo eram umas tendinhas. Porque era um 
mercado. Era muito mais engraçado. Quer dizer, era diferente. Tinha mais a ver com o bairro, 
porque isto, esta estrutura deste… Deste centro comercial não tem nada a ver com o bairro, não 
é? A arquitectura que isto tem, não tem nada a ver…Não é? Isto é uma coisa que está ali, eu 
chamo-lhe o mamarracho porque, para mim, isto é um… um mamarracho. Não… 

Agora, em questão de coiso, isso também é mais… A opinião que as pessoas têm da Mouraria é 
que… Que há roubos, que há isto, que há aquilo… Não! Não! Há mais roubos na Baixa. Eu já 
tenho visto, já tenho assistido a pessoas a serem roubadas na Baixa. Aqui não. Aqui é o mau 
aspecto dos sem-abrigo que dormem na rua, dos bêbados que se sentam aí, que é o caso 
destes todos aqui, mas não fazem mal a ninguém. Em questão de segurança, este bairro não 
é… Para mim, não sei se é por estar cá habituada já há muito tempo, este bairro para mim não é 
nada perigoso. É perigoso, sim, a partir dali da Rua do Bem Formoso, um bocadinho para cima, 
Intendente, aquela zona que está mais degradada à noite, em questão de drogas e isso; aqui 
atrás nos becos onde eles se juntam, mas isso… Sempre foi assim. Não é de agora.  Não é? 
Pois, eu sempre me lembro de os ver… Pronto. Não sei, quer saber mais alguma coisa? Está 
bem, amiga.
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 02

Data: 2011-09-13

Entrevista efectuada num estabelecimento comercial no Pátio dos Cavaleiros

Nome: Sr. José

Ocupação profissional: Desempregado

Idade: 45

Grau de Escolaridade: 3.º Ciclo do Ensino Básico 

Morada da residência: Costa do Castelo

Objectivo 01: Muito negativa. 
Também depende dos imigrantes. Mas também não vou generalizar, depende. 
Não gosto dos chineses e dos indianos e disso tudo... Eu não gosto. Mas também tenho as 
minhas razões para isso. Porque é assim: os chineses vêm para cá e não deixam cá nada, e nós 
estamos mal em Portugal, não é? Dos indianos não faço a mínima ideia. Mas os chineses é de 
certeza absoluta. Pronto. É mais por causa disso. E porque o governo deixa as portas abertas a 
este tipo de gente. Ocupam tudo, e dão-lhes mais valor a eles do que a nós. A nós os que são de 
cá. Porque eu já vi situações por exemplo, em uma pessoa consegue... Um chinês consegue 
coisas que um de cá não consegue. Por exemplo... 
Por exemplo, eu estou desempregado, eu estou a tirar um curso, fui ao centro de emprego e falei 
com uma pessoa mesmo de lá e nunca vi lá um chinês. Porque é que será que nunca se vê um 
chinês no Centro de Emprego? Porque a vida deles aqui corre bem. E porque é que será que 
lhes corre tudo bem? É um efeito dominó. Eles só dão trabalho a brasileiros nas lojas deles. Não 
vê um único português! Olha, eles estão cá a fazer o quê? A trabalhar para a comunidade deles; 
o resto não conta! Portanto aqui não estão a fazer nada para o país. Para ajudar o país. E 
estamos em recessão! Mas para eles não há recessão. Você se visse os casamentos deles, é 
com cada casamento! É só ouro!...

Objectivo 02: Porra! De que maneira. E já há uns anos. Por exemplo onde eu moro não há chineses. Aqui a 
Mouraria, nem parece a Mouraria, parece a Índia. O pessoal do bairro, comparado com o de 
fora, acho que é menos. São poucos comparado com o numero de imigrantes. Os indianos 
alugam uma casa e infiltram-se lá dois ou três. Depois mandam vir mais uma parte da 
comunidade deles. Metem-se lá. Depois vão às finanças para tratar de papelada e para meterem 
mais três ou quatro dentro da mesma casa. Indianos e do Bangladesh, esse tipo de pessoal. E 
vivem alguns dez dentro de uma casa! Se for preciso não vão habitar duas ou três... A senhora 
basta dar aqui uma volta e vê logo! Uma loja, uma mercearia, sempre. Por exemplo eles não 
podem estar abertos até à meia noite; as lojas fecham às onze. Como é que eles conseguem 
estar abertos até à meia noite? Impossível. Lá em cima costuma estar aberto, de vez em quando 
anda lá a polícia. Às vezes fecha, porque é obrigado, mas muitas vezes não fecham. E aqui em 
baixo acontece a mesma coisa! Também não posso falar, porque às vezes, eu nunca me 
aconteceu isso, mas às vezes posso precisar de alguma coisa, uma pessoa sair e estar tudo 
fechado e com aquela aberta, vai ali. É normal, um desenrasque. Mas horários, são horários. 
[Apesar de ser útil, considera que deviam cumprir os horários?] Eu acho que sim. Acho que é 
igual para toda a gente! Penso eu...

Objectivo 03: Se fazem barulho ou não? Ah, isso cheiros estranhos é de cada vez que  a gente passa nas 
mercearias. É o cheiro a caril, pronto, mas isso tem a ver com a maneira deles viverem, isso é 
normal. Mas os chineses não sei, nunca reparei muito nos chineses... Mas por exemplo, o lixo 
que os chineses põem na rua, por acaso não me lembrei disso, mas é verdade! Aqui passam, 
passa aqui... Se for preciso, chegam ali e mandam o lixo todo para a rua. Metem aí... Eu não sei 
como é que eles vivem lá na China, mas aqui... Chegam ali e amandam tudo ali para o meio! E 
deixam, o lixo! Não me lembrei antes, mas é verdade. Esse pormenor. O lixo. É isso. Ainda por 
exemplo ontem, aqui nesse andar [no Beco dos Cavaleiros], estávamos a lanchar e houve uma 
criança que amandou, acho que é do Bangladesh... Amandaram um chinelo, pela janela. Mas eu 
já ouvi dizer que amandam mais coisas. Ou seja, isso não é maneira de se habitar como a regra 
social, não é? A gente vai a passar, e é se amandam uma faca, a gente vai a passar e levar com 
uma faca na cabeça? Mas isto não quer dizer... Eu não estou a generalizar a todas as pessoas, 
não é? Mas eu estou a falar, pronto, em geral. 

Objectivo 04: [Considera que o bairro estava melhor sem os imigrantes?] Eu acho que sim. Mas pronto. Mas 
quem sou eu para achar alguma coisa? Eu sou uma pessoa. Um grão de areia no meio de... Mas 
não posso andar aí a dizer isto, porque se não dizem logo que eu sou racista... Eu sinceramente, 
eu gostava mais de Portugal no tempo do Salazar, se quer que eu lhe diga. [Mas o senhor viveu 
nesse tempo?] Vivi, vivi. Por acaso vivi. Não me lembro... Mas lembro-me do historial... Porque 
eu aprendi na história, a vida era muito melhor! Bem melhor. Antes... Como é que eu hei-de 
explicar? A liberdade não dá direito a fazer qualquer coisa. Não sei se me estou a fazer 
entender? [A liberdade acaba quando começa a do outro.] Evidentemente. Mas isso não quer 
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dizer que na democracia se possa fazer tudo. Por exemplo, agora... O que eu acho, pelo que a 
minha avó me contou, o historial que eu ouvi das pessoas, é que naquele tempo éramos um 
bocado subjugados porque não podíamos dizer nada, (…) Mas as pessoas viviam, normal. 
Agora, por exemplo, não se pode sair à noite, é um perigo! Eu desde miúdo, eu dantes ia para o 
Bairro Alto, ia para todo o lado! Agora é mais perigoso. Pronto. Isso é uma das situações. Entre 
outras. No tempo do Salazar, havia por exemplo, havia os guardas nocturnos, havia a polícia. 
Agora não há polícia na rua. Ainda à bocado vinha com a minha avó aqui à Rua da Palma, não 
se via um polícia na rua. Os polícias estão todos enfiados ali dentro da esquadra e não fazem 
nada! Porquê? Também tem a ver com a crise e isso tudo... O governo não ajuda. Pronto. Há 
muitos factores que... Mas isso é uma opinião minha. É assim eu era miúdo, não conhecia, não 
é? Mas eu vou-me apercebendo, e também... E a minha maneira de pensar, pronto, político ou... 
Vá lá... Sobre a vida em geral, em Portugal eu preferia viver nesse tempo. A mim o Salazar 
nunca me fez mal! Quando era miúdo brincava no Chiado, no Grandela... E até ia para lá brincar, 
os lojistas não diziam nada... E agora... Era diferente! Havia mais... Havia respeito. Assim a nível 
dos bairros. Naquele tempo não havia nada disso! Aqui neste bairro e não só, não só! Não estou 
a falar só desse. Naquele tempo não havia mesmo nada, nem havia hipótese! Uma pessoa só 
bastava falar qualquer coisa... Olha, o que eu estou aqui a falar agora, já estava lá no Tarrafal! 
Por exemplo. [Então é bom viver na democracia?] Não, não é, porque eu não precisava de falar, 
tínhamos de viver com regras! Aí é que está. [Preferia as regras, mesmo que implicasse ficar 
calado?] Não, não estar sempre calado. Eu falo coisas que me interessem e que... Porque é que 
eu vou falar do governo? São coisas que... Agora pode-se dizer mal deste e daquele e daquele 
outro, não é? Naquele tempo não se podia dizer mal do governo, não era deste e daquele. Sabe 
bem dizer mal do governo porque as coisas estão mal. Se estivessem bem, também não tinha 
interesse dizer mal, não é? Qual era a lógica disso? O que é que me interessa estar aqui a falar 
para o boneco? 
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 03

Data: 2011-09-13

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial do entrevistado

Nome: Sra. Maria

Idade: 44

Grau de Escolaridade: 3º Ciclo do Ensino Básico

Ocupação profissional: Proprietária de estabelecimento comercial tradicional

Morada do 
estabelecimento:

Pátio dos Cavaleiros

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: Eu não acho muito bem. Também temos de pensar que nós também vamos para fora, eu tenho 
uma irmã em França e o meu pai também esteve em França uns anos. Para ter uma vida 
melhor. Eu vejo tanta gente aqui, esses que vêm de leste e assim. Só vêm para aqui, o nosso 
país não está bem, e eles só vêm para pedir, para roubar. Eu acho que nem deviam deixar essas 
pessoas estarem cá. Porque é assim, quando a pessoa vai para trabalhar, mas agora, se nem há 
trabalho para os de cá, o que é que eles estão aqui a fazer? A roubar e ainda a pedir às pessoas 
que já têm pouco, acho mal. Às vejo ali na Rua da Palma aqueles ciganos sentam-se à porta das 
lojas, eu se tivesse ali uma loja, não gostava que eles estivessem à minha porta. Acho que aquilo 
dá mau aspecto. Quanto aos chineses, eu não tenho razão de queixa, que eles também são 
nossos clientes. Mas então do Bangladesh, junto à hora de fecho, às sete horas, na rua não se 
vê um único português. Ali na Rua do Benformoso. São tantos miúdos, tantos miúdos, tantos 
homens, que eu não sei de onde sai tanta gente. Às vezes até faz impressão. E se ás vezes há 
uma zaragata, se alguém se zanga, eles aparecem não sei de onde é que vem tanta gente. É 
uma chuva. 

Objectivo 02: Sim, porque às vezes até ouvimos as pessoas dizer que não gostam de vir para aqui para o 
Martim Moniz porque está um bocado mal visto por causa dessa gente toda. Por acaso é, muita 
gente diz. 

Objectivo 03: Cada um anda como quer. Mas faz-me confusão os cheiros dos comeres deles. Eu nunca fui a 
um restaurante chinês, por acaso, não sei porquê. Não tenho vontade de ir, não sei porquê. Há 
quem diga mal e há quem diga bem. Por acaso, nunca me puxou. Então aquele cheiro a 
incenso, acho muito esquisito.

Objectivo 04: Não sei se estaria melhor. Estava melhor se não estivessem cá eles mas se estivesse habitado. 
Porque há muita malta jovem que também saiu daqui do bairro. Moravam aqui quando eram 
pequenos. Porque aqui no bairro, as casas, há casas grandes, mas o geral, é as casas serem 
pequenas. Depois é caro. Por exemplo, quando abriu o centro comercial do lado de lá [Centro 
Comercial do Martim Moniz] até era assim mais fino: com lojas bonitas, tinha cabeleireiros, lojas 
de noiva. Depois, deviam pagar rendas caras e não faziam muito negócio e aquilo começou a ir 
tudo para chineses, indianos; tanto é que aquilo é um cheiro.. Depois comem lá e estão lá 
deitados nas cadeiras a dormir. É muito mau aspecto. 

Esclarecimento 
adicional: 

Isso é o que eu acho. Não sou racista, acho que toda a gente tem direito a procurar melhor. 
Os chineses, está bem que eles trabalham, mas eles não dão emprego a pessoas portuguesas, 
e têm brutos carros, não sei onde é que eles vão buscar tanto dinheiro para terem estes carros, 
se estão pagos, se não, não sei. Nós, às vezes até fazemos bolos de noiva para chineses e 
vamos entregar ao restaurante e é só Mercedes, Audis. Isso é verdade. 
Eles trabalham muito, isso é verdade, porque às vezes os portugueses também não querem 
muito trabalhar, e eles estão sempre a trabalhar, depois trabalham só eles, isso também deve 
ajudar. Depois também lhes facilitarem, estarem cinco anos sem pagar impostos, os primeiros 
cinco anos. Só que depois dos cinco anos, eles fecham e abrem outro no nome de outro familiar 
e continuam na mesma, a não pagar. Enquanto que nós não temos essa facilidade. 
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 04

Data: 2011-09-13

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial / escritório de trabalho do entrevistado

Nome: Sra. Ana

Idade: 42

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Politécnico

Ocupação profissional: Tradutora e proprietária de estabelecimento comercial

Morada do 
estabelecimento:

Pátio dos Cavaleiros

Morada da residência: Pátio dos Cavaleiros

Objectivo 01: É assim. Aqui, eu não tenho nenhuma razão de queixa dos imigrantes. A única coisa que não 
funciona muito bem é que talvez devido ao facto de eles virem de uma cultura diferente, não têm 
assim muito cuidado com o lixo. Põem o lixo na rua a qualquer hora, em casa, também têm as 
casas muito sujas, e pronto. Por exemplo aqui, este prédio é do meu pai, as casas estão 
alugadas só a estrangeiros, porque é quem aluga aqui casas. Ou moramos nós aqui, somos os 
proprietários e não pagamos renda, senão a maior parte das pessoas é tudo estrangeiros. Como 
lhe disse, nasci aqui, a fábrica é nossa, ali a fábrica dos bolos, e os meus pais é que estavam ali 
na fábrica, eu depois por acaso fiquei ali uns tempos a tomar conta mas entretanto aluguei para 
me dedicar só a isto, e portanto, aqui só moravam pessoas portuguesas. Agora só moro eu, a 
senhora que mora aqui por cima e a do lado. O resto é tudo estrangeiros. Portanto, do 
Bangladesh, do Paquistão, Chineses, Brasileiros e pronto. É as casas muito sujas, por exemplo 
as escadas, não limpam as escadas, não lavam as escadas. Não têm esses hábitos. Depois até 
mesmo as casas, por exemplo as cozinhas, eles fazem tudo nas cozinhas. Por exemplo, no caso 
dos chineses, para vender aqui para os restaurantes e para as pessoas que têm as lojas; depois 
é o lixo, a qualquer hora na rua, atiram as coisas pela janela, pronto, é assim um bocado... 
Tirando isso, não. [Parece  que não compreendem as normas do país de acolhimento?] 
Exactamente. Pronto, é nesse sentido.

Objectivo 02: Sim. Por exemplo, até mesmo nós entramos numa escada e sabemos logo em que andar é que 
não moram pessoas portuguesas, porque é o lixo à porta, têm os sacos, é papeis na escada, 
pronto, nota-se. Outra coisa também, às vezes as pessoas não se apercebem, o modo como 
estendem a roupa. Se olhar para uma janela nota perfeitamente. Para além dos padrões que 
também se identificam, mas nota perfeitamente quando moram lá pessoas portuguesas; o modo 
de estender a roupa. A roupa esticadinha, direitinha, com molas. Eles não, é cabides, é as coisas 
sem molas, pronto, e nota-se. É um pátio, estamos aqui todos. Mas de resto são, pelo menos 
nós aqui, eu nunca tive problemas.

Objectivo 03: Os cheiros, muito cheiros. Na maneira de vestir não noto, quer dizer, as indianas. As mulheres 
sim, nota-se um bocadinho: as indianas, do Paquistão, do Bangladesh. Eles não. Quer dizer, fora 
aqueles que andam de turbante, que são mais virados assim mais extremistas, se calhar lá na 
religião deles, não sei. E depois, eu lido com muitos. Faço tradução de documentos originais 
para Português: certidões de nascimento. Agora já estou um bocadinho mais habituada, mas ao 
princípio entravam-me aqui com turbantes e tal e uma pessoa fica, eu tinha uma colega que vem 
aqui assinar, uma chinezinha, e ela assim “Ai! Não tens medo?” e eu “Não.” Quer dizer, porque 
uma pessoa começa-se a habituar e eles são pessoas que não... [Não tem medo  dos senhores 
que usam o turbante?] Não, eu não tenho. Ela é que disse. É por eles serem diferentes. E às 
vezes reportagens que uma pessoa vê e depois associa. Em relação a isso que me tinha 
perguntado, é isso da roupa que eu noto. É os cheiros nas escadas, por exemplo, eu moro ali no 
nº17 por cima da fábrica, sou eu só que moro ali, não temos problema nenhum. Mas às vezes 
quando entramos aqui no pátio, por exemplo à noite ou ao domingo, que entramos aqui na 
escada ao lado para dizer às vezes um recado ou uma coisa qualquer, é um cheiro a fritos, 
aqueles cheiros de indianos, daquelas especiarias, pronto, é isso só que se nota. [Mas acha 
agradável ou desagradável?] Eu não gosto muito porque para além de ser muito intenso, é um 
cheiro... É como a comida, acho que é uma questão de hábito. Se nós nos habituarmos, por 
exemplo ao caril, ou a essas coisas assim, depois a pessoa começa a gostar. Mas como não faz 
parte da nossa alimentação, não sei, é só esse o problema.

Objectivo 04: Eu acho que foi muito positiva. Acho que sim. Não sei se entretanto já ouviu alguma coisa, não 
sei porque é que escolheu este bairro aqui... Mas deve ter conhecimento que agora há aí um 
grupo, que não sei de onde é que veio, que faz aquele festival, o TODOS, que eu acho que é de 
elogiar; que eles têm feito mil e uma coisas e acho muito interessante. Porque eu até tinha 
estado a pensar. Nós aqui há uns anos éramos um país de emigrantes e segundo consta 
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(porque eu tenho na família pessoas que emigraram para França) e eles não tinham estas 
coisas, estes apoios, estes incentivos, esta re-insersão, não é? Porque eles chegam aqui não 
falam a língua e acho que estas iniciativas são boas. Claro que isto aqui são zonas muito 
degradadas, muito velhas, muito antigas e que a maior parte das pessoas, por exemplo, casais 
jovens, saem daqui. Porque as casas para fazer obras é um balúrdio, e as pessoas não podem. 
Portanto saem. Se não viesse esta gente, eu não sei, nós aqui, já estávamos aqui meia dúzia de 
pessoas que vivem aqui. É como por exemplo, se reparar, ainda aqui há tempos eu estava a 
comentar isso que, nós aqui no bairro, eu lembro-me de ser miúda e sempre vivi aqui como lhe 
disse, havia aqui uma série de mercearias. Que são casas que agora já não vê na mão de 
portugueses praticamente. Fecham, porque com os hipermercados, não sei quê e não sei que 
mais. E o paquistaneses, do Bangladesh o que é que abrem? Mercearias, frutarias. E se não 
fossem eles que têm esse tipo de comércio, já nem existia. Eu acho que é positivo.
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 05

Data: 2011-09-13

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial do entrevistado

Nome: Sra. Mabília

Idade: 65

Grau de Escolaridade: 2º Ciclo do Ensino Básico

Ocupação profissional: Proprietária de estabelecimento comercial de revenda

Morada do 
estabelecimento:

Rua dos Cavaleiros

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: Não tenho problema nenhum com eles. Embora com os chineses... são assim um bocadinho 
desconfiados. São racistas. Ao passo que os Indianos e os do Bangladesh não. Não. E pronto, 
mas mesmo assim não tenho problemas; nem com uns nem com outros.

Objectivo 02: Sim, houve mas para pior. Muito pior. Embora que a gente não pode estar a dizer que a culpa é a 
cem por cento deles... Eu ponho mais a culpa, não digo os cem por cento, mas noventa por 
cento nos governantes que nós temos tido. Porque realmente isto foi tudo muito abaixo derivado 
a tanta coisa, pronto. É muitos impostos, é muito tudo e não se aguenta. Porque está tudo muito 
mal, as pessoas ganham muito pouco e não se consegue. É impossível. As pessoas não têm 
dinheiro nem para comer, quanto mais dinheiro para … [Mas isso  tem a ver com os imigrantes?] 
Nada. Não, não tem nada a ver.

Objectivo 03: Os cheiros são maus mas pronto, a gente também não vive com eles, não tenho problema 
nenhum, eu isso não. As línguas, pronto, a gente gostava de perceber o que é que eles dizem 
como eles também gostavam de perceber o que é que a gente diz. Porque eu dou-me aqui com 
vários e o problema é este: é eu não me consigo explicar para eles me perceberem e eles não 
se explicam para que eu os consiga perceber. Tento. Às vezes pedem-me um favor, uma coisa 
qualquer, para lhe fazer isto, para ler isto... Eu leio, sim senhora, mas vejo-me aflita para lhe 
conseguir explicar o que é que está ali dito para eles perceberem. Havia de ser: nós sabermos a 
língua deles e eles saberem a nossa e então a partir daí estava tudo bem. Embora que há aí 
outra raça... Eu estou-me a referir aos bangladeshis, estes que estão aqui na rua. Porque andam 
aí outros que também são bangladeshis mas já são maus. São vigaristas, no bom sentido da 
palavra é assim. É vigarice e pronto. Aqueles vendedores de telemóveis, mas aquilo é dá cá o 
dinheiro já porque senão, é claro, vem a polícia e leva-os. É assim, esse género assim. Eu chego 
aqui às sete horas da manhã, ali no jardim [Praça do Martim Moniz] já andam com essas 
vigarices todas. Isso devia acabar. Ou uma coisa ou outra. Não acho bem que se esteja a 
misturar. Mas pronto, quem sou eu.

Objectivo 04: Cada um na sua vida. Não me faz diferença nem que estejam nem que não estejam. Não me faz 
diferença nenhuma. Não tenho problemas secundários a esse aspecto. Deviam ser muito bem 
escolhidos. Mas quando vêm, recebem tudo, e depois quando é para os deitar fora, já não dá. 
Portanto anda aí uma gente que eu chamo os ciganos, Romenos, isso é horrível. São porcos, 
são nojentos, são mal educados, maus. Se puderem roubar... Quer dizer, aqui nem entram que 
eu não deixo. Se entram, logo rua que eu não deixo entrar aqui dentro. Isso é uma gente 
horrível. Essa gente não interessa cá. Mas o quê,  deixaram-nos ter filhos, pagam-lhe bastante, 
para que é que eles hão-de ir embora? Eles estão aqui a ganhar um dinheirão. Andam aí a ver 
se conseguem roubar isto e aquilo, então não é uma maravilha. Aquilo é tudo lucro. Não tem 
problema nenhum, não têm impostos para pagar. Então quem é que não quer? Até eu ia, ora 
bem.
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 06

Data: 2011-09-13

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial dos entrevistados

Nome: Sr. Pedro e Sra. Adelaide

Idade: 43 | 52

Grau de Escolaridade: Ensino Secundário | 3º Ciclo Ensino Básico

Ocupação profissional: Proprietário e funcionária de estabelecimento comercial de revenda

Morada do 
estabelecimento:

Rua dos Cavaleiros

Morada da residência: Residem fora da Mouraria

Sr. Pedro

Objectivo 01: Eu já aqui estou há vinte e poucos anos. Gosto. Em geral é uma população que convive bem 
com os outros, embora tenha dificuldade em adaptar-se às normas de civilização daqui, não é? 
Há casos em que se vê facilmente a mandarem comida pela janela, põem o lixo às horas que 
lhes apetece, não têm assim muito respeito pelas normas e pela conduta que normalmente devia 
existir aqui, não é? É normal vindo de onde vêm, não adquiriram hábitos de viverem em cidade, 
e então, acho que tem a ver com isso. De resto não nos podemos queixar muito, não é?

Objectivo 02: Houve uma alteração…? Houve, houve, houve. Quanto mais não seja pelo aspecto que as ruas 
tomaram, não é? Desde a forma, se calhar, como eles ornamentam as janelas, com aquela 
maneira caricata de estender roupa e etc. que não tem nada a ver com a nossa, não é? Basta 
deambular por aqui para ver isso, não é? E depois há o colorido das ruas que não existia, não é? 
Facilmente nós ( ...) dá a impressão que piscámos os olhos e que acordámos noutro país, não 
é? Às vezes acontece isso.

Objectivo 03: Sim … também. Até a forma do cozinhar… Nós várias vezes vamos dentro de prédios onde 
habitam pessoas do Bangladesh e da Índia, etc. … E logo aí a forma… a forma e os ingredientes 
com que cozinham, até o cheiro altera, porque cheira mais a fritos, a caril, a outras especiarias 
que nós não usamos, não é? Tudo isso… Normas de higiene que nalguns casos, isto não é 
geral, mas são totalmente diferentes das nossas, não é? Mas é uma questão, se calhar, de nós 
nos adaptarmos a eles, e mais do que isso, a eles se adaptarem a nós, não é?

Objectivo 04: Quer dizer, é difícil resumir isso a essa forma a duas palavras, é melhor ou é pior. Eu acho que 
tem aspectos positivos, porque se não fossem eles, se calhar havia aqui zonas deste bairro que 
estavam quase desertas como outras em Lisboa. Depois tem esses aspectos negativos, não é? 
… De haver coisas que de outra forma não havia aqui, não é? Que é mais lixo, mais… Ah! Há 
vizinhos deles que se queixam que os horários não coincidem com os nossos. Os miúdos 
normalmente, se for preciso, andam a brincar e a correr às onze da noite, e tal, e se estiver um 
vizinho em baixo que  até vai… existe ali um conflito. Mas o aspecto, se calhar… Eu conheci 
este Centro Comercial da Mouraria antes de eles virem, eles, esta nova remessa de pessoas do 
Bangladesh… Estava quase vazio este centro, com lojas fechadas. E eles vieram, entre 
chineses e Bangladesh e tal, vieram abrir isto, vieram revitalizar aí a zona. Agora se é um 
comércio com muita qualidade ou pouca, se as pessoas vieram … É muito sui géneris. É muito à 
forma deles, ao jeito deles, não é? Então, nós, de vez em quando, temos tendência a achar que 
aquilo está mal, não é? Mas, não sei, se calhar é uma questão de adaptação deles também, não 
é? E um bocadinho nossa.

Esclarecimento 
adicional:

Não adianta dizer que eles estão cá há mais... Há é que integrá-los, e fazer-lhes ver que, “em 
Roma sê romano”, é assim. Mas não há duvida que há aí, há aí situações que são díspares e 
que não, e que não se adaptavam assim muito facilmente à nossa maneira de viver. Esse tipo de 
festivais [refere-se ao TODOS no fim-de-semana anterior], também ajuda a que eles vejam qual 
é que é a realidade do lado de cá, assim como nós vemos a deles. Eu acho, eu acho que é 
deixá-los mostrar o lado deles que é para nós podermos mostrar o nosso. Eu acho que é isso. 
Portanto acho que há muito a fazer, não é? Acho que há muito a fazer. Há-de reparar que há aí 
varandas com carne a secar. [Carne? Bifes?] Sim. É bifes... Não sei se são bifes... É como nós 
secamos o bacalhau... Com o sal... Não sei, eles fazem aí... Andam aí de vez em quando umas 
pessoas a vender uns fritos quaisquer, que eu também não consigo identificar bem o que seja... 
Andam a vender com um carrinho, contra todas as regras de higiene e segurança alimentar. 
Andam, sim, andam a vender entre eles, claro que eles já só oferecem a quem sabem que, aos 
clientes, não vão oferecer isso a nós. Mas de qualquer maneira, existe isso assim... [E a roupa 
estendida de maneira diferente?] É. É uma maneira idêntica quase a quando um homem 
desajeitado como eu ia estender a roupa.

Sra. Adelaide Digamos nós... Eu vou ver se está aqui roupa estendida. Imagine assim. Está a ver a roupa 
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estendida lá em cima? A roupa estendida? São uns indianos que vivem ali. Sei, trabalho aqui há 
vinte anos, sei quem mora ali! A senhora estendia assim umas calças? Não estende! Toda 
dobrada... E aquela se calhar não é das piores, porque... Pois. É assim tudo... Uma mistura, uma 
confusão, nós se calhar não fazemos aquilo, como são só homens, aquilo é uma confusão. Se 
for uma casa onde haja também roupa de mulher, com mais coloridos e não sei quê, vê que 
aquilo é roupa estrangeira, olha e sabe que aquilo não é português que moram ali. Nunca viu 
isso por esse lado?

Sr. Pedro O dono desta loja tem umas casas arrendadas a pessoas do Bangladesh, da China, e indianos, 
acho eu. Não é só do Bangladesh, maioritariamente. E há casa em que é difícil identificar onde é 
que é o quarto, a sala... Bom a cozinha e assim identifica-se porque os pés às vezes até colam. 
Fazem nhec nhec, da gordura, dos fritos. Portanto, é uma maneira de viver dentro de uma casa, 
que não é nada igual à nossa. Aliás, se alguma vez presenciou na televisão, aos festejos lá dos 
hindus, eles tomam banho no rio, aquela confusão toda, quer dizer, vê-se que aquilo há, a 
população lá não vive da mesma maneira, da mesma forma de cá. É totalmente diferente. Eles 
quase, não é o caso, isto é um exagero, mas é quase o género, quando uma pessoa chega 
diante de um lava-louça e não sabe para que é que aquilo serve! E eu dá-me ideia que há coisas 
cá, que eles ainda não entenderam para que é. É. Eles tanto põem o lixo na rua de manhã, como 
à noite, tanto faz!

Sra. Adelaide E mesmo uma pessoa que tenha a casa com uma banheira tem lá um resguardo em vez de um 
cortinado, tipo uma porta de correr... Já houve um indiano, que tirou aquilo porque aquilo 
estorvava. E tirou aquilo e pôs aquilo na rua! Imagino que... Estorvava! A mulher... Estorvava, 
para lavar a casa de banho... Para lavar a banheira aquilo estorvava. Então tirou aquilo e deitou 
tudo fora! Aquilo não era dele, era do senhorio e deitou tudo fora. São culturas diferentes. Se 
calhar nota mais diferença quem vive cá, toda a noite, que assiste aos fins-de-semana, que 
assistem a mais coisas do que nós...

Sr. Pedro No início aqui nestas ruelazinhas, aqui há varandas baixinhas, depois eles ali das varandas 
fazem armazém de tudo e mais alguma coisa, até a maneira como os miúdos brincam, não é 
nada igual à nossa. Quer dizer, eles mandam os miúdos brincar para a rua, não estão muito 
preocupados, nada! 

Sra. Adelaide Pegam num alguidarito lá com uns tomates que sobrou do almoço ou qualquer coisa, mandam 
pela janela!

Sr. Pedro É preciso dizer-lhes, “olhe que isso é proibido, não se pode mandar água para a rua!” Uma coisa 
que para nós é óbvia, não é...

Sra. Adelaide Se calhar a gente que vive aqui nota mais diferença que nós.
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 07

Data: 2011-09-15

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial do entrevistado

Nome: Dra. Rita

Idade: 47

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Universitário

Ocupação profissional: Farmacêutica

Morada do 
estabelecimento:

Rua da Mouraria

Morada da residência: Reside na Mouraria

Objectivo 01: A minha opinião. Eu acho que são pessoas como as outras. Com uma cultura diferente, mas isso 
só pode provocar é enriquecimento, mais nada. Eu acho que, são pessoas normais para mim. 
Até porque os imigrantes aqui, são imigrantes que estão cá para trabalhar. Percebe? Isto aqui é 
um sítio um bocadinho específico, ao contrário do que a maior parte das pessoas pode pensar, 
“ai a Mouraria, ai o Martim Moniz”... Os imigrantes aqui estão para trabalhar, estão para ganhar 
dinheiro, ponto final, parágrafo. Acabou. Portanto não estão para causar distúrbios.

Objectivo 02: Acho que ficou um bocadinho diferente. Sim. Era um bairro só de pessoas com muita idade e 
agora comecem a aparecer crianças, outras culturas, outras coisas. Portanto acho que não... 
Modificou-se sim. 

Objectivo 03: Sim, realmente às vezes eles têm um cheiro um bocadinho diferente, mas nada de 
extraordinário. Cheiram a picantes e a caril. 

Objectivo 04: [Foi uma alteração positiva?] Eu acho que sim, trouxe pessoas mais novas, trouxe algum 
comércio que não existia, e acho que sim, acho que no fim também nos ensinaram coisas 
novas... Por exemplo, ensinaram-nos uma coisa que eu vejo por exemplo, alguns, os árabes, as 
famílias, são famílias, dão imenso valor à família, não gritam com as crianças, ao contrário 
daquilo que nós fazemos, as mulheres dedicam-se imenso à família e acho... Que são coisas 
boas. Acho que não tenha sido nada de mau. 

Esclarecimento 
adicional:

Há pessoas com certeza que dirão o contrário, há pessoas que dirão que eles são muito porcos, 
que eles são assim, que eles são assado. Realmente eles não tomam banho todos os dias, nem 
mudam de roupa todos os dias, mas se for à Índia vai ver que eles tomam banho por vezes, uma 
vez na vida. Portanto, é uma questão cultural, não se trata a ver propriamente com a a higiene... 
Eles acham-nos estranhos a nós, acham que nós somos estranhíssimos. Acham, eles não 
conseguem perceber porque é que as nossas mulheres andam tão despidas, as deles andam 
muito vestidas, e eles não conseguem perceber como é que nós encaramos naturalmente a 
nossa filha completamente despida ou a nossa mulher completamente despida. Portanto, acho 
que é uma questão cultural. Eu encaro exactamente assim. Respeito-os imenso. Eles também 
nos respeitam a nós e portanto acho que é isso que temos de fazer. Aliás, aqui convivem muitas 
culturas de uma maneira muito pacífica. Porque eles não se metem uns com os outros. Os 
chineses nunca se metem com os muçulmanos, os muçulmanos não se metem com os hindus, 
os africanos também vivem mais ou menos... Os africanos é um bocadinho diferente. Aqui não 
há muito africanos, há mais árabes, hindus, muçulmanos, e há muito chineses não é. Os 
chineses são imparáveis, portanto nós não os conseguiremos apanhar nunca, eles vão tomar 
conta do mundo rapidamente, porque eles têm uma capacidade de trabalho, de organização, 
imensa. Embora devam ser muito ajudados, mas também por isso são muito organizados. 
Portanto, são culturas diferentes. 

Eu acho que as pessoas aqui do bairro são capazes de não gostar muito dos imigrantes, porque 
vieram alterar, principalmente das pessoas que moravam aqui, vieram alterar, se calhar, aquele 
sentimento que as pessoas tinham quase de aldeia... Mas é assim. Nós precisamos dos 
imigrantes, não é? Nós estamos velhíssimos, nós todos. Portanto, eles é que trazem gente 
nova... Eu se não tivesse imigrantes aqui, eu não vendia uma lata de leite, nem vendia um 
pacote de fraldas, portanto isto é muito... Eu acho que se aprende imenso com eles... Olhe, eu 
aprendo imenso com essa gente. Olhe, imenso. Imenso, a sério. Mesmo com os chineses. Os 
chineses com a sua determinação, o seu empenho, o seu trabalho, realmente, a sua... Como é 
que é, eles têm realmente, eles têm um objectivo lá muito à frente, e estão a caminhar para lá. 
Mesmo os miúdos. Eles têm uma preocupação enorme. Eles têm uma preocupação em dar uma 
óptima instrução aos filhos. Mesmo esta loja aqui ao lado [loja de revenda no antigo Salão 
Lisboa] é uma família de chineses. Têm uma filha. A filha está no Stº. Dominics, que é um colégio 
ali em Cascais, tem aquele currículo internacional. A miúda fala, além de mandarim claro, e fala 
português, fala inglês e fala alemão correctamente. E eles têm uma finalidade absolutamente 
dominada para ela. Percebe? Já sabem a universidade para onde querem que ela vá, e o que 

Paula Gésero | FAUTL 3900 || 18 ||  al003900@fa.utl.pt 



Mestrado Integrado em Arquitectura FAUTL 2010_2011
Orientadora: Professora Dra. Isabel Raposo; Co-Orientadora: Professora Manuela Mendes

querem que ela vá fazer. E no entanto, a miúda tem 11, 12 anos. Portanto, percebe? Eles 
trabalham todos nesse sentido. E trabalham noite e dia se for preciso. E a própria miúda tem 
esse espírito. Os nosso não têm. Os nossos têm tudo. Estão de bracinhos cruzados à espera 
que as coisas caiam do céu. Portanto...
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 08

Data: 2011-09-15

Entrevista efectuada num estabelecimento comercial na Rua do Benformoso

Nome: Sr. Miguel

Idade: 62

Grau de Escolaridade: 3º Ciclo Ensino Básico

Ocupação profissional: Reformado. Ex-funcionário público

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: Ora bem, os imigrantes, a minha opinião é que eles, quando eram necessários, que havia mão 
de obra para eles também, foram bem vindos. Agora neste momento, não fazem cá falta. Não 
fazem cá falta. Então agora andam aqui a encherem as ruas, a fazerem roubos, a fazerem tudo 
e mais alguma coisa, que eles também têm de sobreviver, e como tal não andam cá a fazer 
nada. Penso eu. É a minha opinião.

Objectivo 02: Sim, sim. Ficou muito diferente. Então a área envolvente aqui ficou diferente do que isto era 
dantes. Ficou pior. Na Mouraria antes havia segurança, era as pessoas conhecerem-se todos 
uns aos outros, portanto, havia... havia... havia mais o convívio com as pessoas, e agora não. 
Agora é tudo imigrantes, eles... Uns drogados, outros bêbados, outros não sei quê, e pronto, e é 
assim. 

Objectivo 03: É o comportamento deles. As línguas, é a maneira, os cheiros, exactamente, é a higiene, a falta 
de higiene, é essa coisa toda. 

Objectivo 04: O bairro piorou sim. É a minha opinião. [E não há nada de bom com a vinda dos imigrantes?] 
Não, não noto. Não noto nada. É a minha opinião. 
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 09

Data: 2011-09-15

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial onde o entrevistado é funcionário

Nome: Sr. Rui

Idade: 49

Grau de Escolaridade: Ensino Secundário

Ocupação profissional: Funcionário de estabelecimento comercial tradicional

Morada do 
estabelecimento:

Rua da Benformoso

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: Pelo menos aqui na rua, dá-se tudo bem. Uns com os outros, não tem qualquer, qualquer 
conflito. 

Objectivo 02: Já trabalho aqui há 12 anos. [as populações imigrantes têm aumentado muito?] Sim. Muito 
mesmo. Ficou totalmente diferente. É, para ter uma ideia é, encontrar aqui um que não seja 
imigrante, aliás aqui na rua já são muito poucos [portugueses], meia dúzia deles. 
Estabelecimentos, é meia dúzia de estabelecimentos que são portugueses, nesta rua. De resto é 
tudo imigrantes, imigração. Mas mesmo o ambiente da rua é totalmente diferente. Não tem nada 
a ver com o que era antigamente quando estavam aqui muitos mais portugueses. Porque eles 
são umas comunidades que são muito fechadas, são muito reservadas, só entre eles. E depois 
têm um problema, porque eles só falam mesmo a língua deles. Quando querem, porque eles 
sabem falar português, mas só falam com eles, ninguém entende nada. Isso é uma das coisas 
que eu... Acho um bocado feio da parte deles, mas pronto. É a maneira deles... A rua em si, 
mudou. Isto era muito tipo, tipo muito de variado comércio e praticamente é telemóveis. 
Telemóveis, telemóveis. Pronto. E pouco mais, e... Antigamente o comércio era mais 
diversificado e agora quase tudo é telemóveis. A maior parte é reparações de telemóveis e 
computadores e venda de acessórios. 

Objectivo 03: É tudo em comum. O cheiro deles é um cheiro que eles próprios têm, a comida deles quando 
estão a fazer, é um cheiro... Aquelas ervas aromáticas, os cariles... Para quem gosta. Eu por 
exemplo, o cheiro deles não me incomoda, desde que não tenha caril. Por exemplo, eu como 
não aprecio o caril, mas este meu colega, adora o cheiro do caril. Isso também é um bocado a 
opinião de... varia com o gosto da pessoa. O vestir, isso é um bocado estranho, a maneira... Não 
me incomoda, mas principalmente o que me incomoda mais é ver as pessoas de cara tapada. 
Acho que isso... Isso é que eu não gosto muito, não gosto mesmo. [mas as senhoras?] É. Quer 
dizer, não me faz... Não tem nada a ver. Mas acho, quer dizer... Um cidadão português tem de 
andar de cara à vista de toda a gente, acho que eles também deviam, pelo menos, de entrar no 
que diz a constituição. Mas sou eu. Porque só se vêem os olhos, se quiser falar... Para já, não 
falam. São pessoas que não falam. Mas é as senhoras. E eles também são muito pouco. Fala-
se... Eles falam muito é entre eles. De resto... De resto, não. Não fazem má vizinhança, não 
implicam com ninguém, são afáveis, se lhes perguntar-lhes alguma coisa, ou pedir qualquer 
coisa, num instante, quer dizer, acho que... 

Objectivo 04: A mudança é positiva. É positiva porque é assim, eu posso lhe dizer. Eu estou aqui, vejo... Vem 
um turista. Um turista passa aqui... Porque há aqui uma mistura de raças muito grandes, isto 
aqui é Bangladesh, há Kosovares, há Chineses, há indianos, isto é uma multi-racial que... E as 
pessoas vê-se... Há turista que vêm aqui só para se aperceberem disto. Ah, isto aqui eu já falei 
com outras pessoas, vêm aqui porque gostam de ver, têm... É o que eles dizem, saem do Martim 
Moniz, quando entram nesta rua, principalmente do meio da rua para cima, parece que entraram 
noutro país. Não tem nada a ver o país, com uma coisa com a outra. Então por exemplo se for à 
sexta-feira, isto está inconfundível. À sexta-feira, isto há aqui várias mesquitas, juntas. Há hora 
do almoço saem da mesquita, e não imagina o que é... A multidão que é aqui. Aí por volta das 
duas, duas e pouco, isto é uma multidão. Aí gente que vem de todo o lado. É uma multidão. E 
depois é aquelas roupas, não é, pronto. E depois falam uns com os outros, ninguém entende 
nada. Eles falam ali na rua, gritam... À sexta-feira é uma confusão aí... [Mas é mais algum dia?] 
Não é só à sexta-feira. Agora houve mais com frequência por causa do Ramadão. Ali em baixo. 
Mas agora,  normalmente, normalmente é a sexta-feira é... Muita gente! E uma coisa que se vê, 
que eu noto agora, é muito... Antigamente era à base da raça deles, e agora já não é tanto. 
Agora já é... Vê-se muito também de cor, negros. [Muçulmanos africanos?] Eu penso que sim, 
que seja, porque... Agora vê-se com muita, mas mesmo com muita frequência! Mas bastantes. A 
frequência mesmo de pessoas negras. Muitos deles não vestem roupa à maneira deles, vêm 
com roupa normal, mas pronto, mas vê-se muita muita gente mesmo. Amanhã, se vier aí 
amanhã, é o fim. É uma confusão, aí pela rua afora! Como eu costumo dizer, até se atropelam 
uns aos outros. E mesmo os próprios comerciantes daqui, alguns vão. Não todos, mas alguns 
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vão. A mesquita é aqui em cima, [mas havia aqui uma no 119?] Não. Havia. Mas já não há. É lá 
em cima, é uma mesquita muito grande... Há uma ali, e há outra logo na Rua do Terreirinho a 
200 metros à entrada também já tem lá uma. O número não sei de cor. É na rua do Terreirinho e 
é na Agostinho de Carvalho. É na Rua do Terreirinho já aqui à entrada. A senhora se for agora 
aqui, entra à Rua do Terreirinho a 200 metros do seu lado esquerdo, conhece a loja de solas e 
cabedais? É a porta antes. A porta antes. Por acaso há tempos é que me apercebi, porque vi 
estar-se a descalçar. O que é que vai ali fazer descalço? Estava-se a descalçar, e depois é que 
eu reparei, estava lá dentro. Estavam várias pessoas. Mas à sexta-feira se vier aí, vai ver outro 
mundo totalmente diferente. Que a gente vai-se habituando. É uma questão de hábito. De resto 
não... Não. Nunca tive nenhum conflito com eles. Eu pessoalmente não. Dou-me bem com eles 
todos aí. E eu... Eu por acaso trabalho aqui há 12 anos, mas já conheço esta rua há 47 anos 
porque vim para esta rua morar com 2 anos. Agora já não moro. Casei e já não moro. Vim para 
aqui com 2 anos de idade, fiz aqui a minha... Saí daqui com 20, depois voltei outra vez, para 
trabalhar para cá. Trabalhei sempre aqui, praticamente sempre nesta rua. 

Esclarecimento 
adicional:

Portugueses? Para cima já não há mais nenhum. Digo-lhe já. O único sítio agora de portugueses 
que vai encontrar é só a casa dos queijos. [Mas o senhor é, estava um bocadinho descontente...] 
Pois. Lá está. Isso depende da situação que... O que ele vê à porta dele... Por exemplo, eu aqui 
já lá tivemos também ao pé dele uma loja, durante cinco anos, eu aí não gostava de estar 
mesmo. O ambiente ali em cima era totalmente diferente. E depois havia ali uma mistura de 
Kosovares, que são muito complicados. Esses indivíduos sim. Ali em cima... São muito 
complicados. Aliás, a vida deles a gente vê, é andarem a ver o que é que podem arrumar que 
não é deles. A gente vê-os a passar, a conversar, e esses são mesmo conflito. Gostam muito é 
do conflito. E nem se pode dar nada. Ainda há dias eu assisti aqui, um rapaz que é indiano, e era 
uma senhora, ela pediu-lhe lume, ele deu-lhe o isqueiro, e ela levou-lhe o isqueiro! Não lhe deu, 
e acabou! Mais nada! São um bocado complicados. Eu esses não... Aqui a estes, pronto. [Mas 
ali em cima, parece que é outra parte da rua?] É. E depois ali também mistura... Eu vou-lhe dizer 
já: a partir do prédio do EPUL para cima começa sempre a se pegar, esse tipo de gente, 
prostituição e droga. Faz uma mistura explosiva. É um bocado... É assim um bocado complicado. 
Aliás, eu costumo dizer às pessoas que vêm aqui normalmente, o caminho é sempre para baixo, 
para cima não não... Já esteve pior. Já foi muito, muito pior! Agora já está mais calmo, já não se 
vê tanto... Já não há tanta prostituição, já há menos droga, menos drogados... Houve uma altura 
que era complicado. Mas eu normalmente digo sempre às pessoas: o caminho para baixo é 
sempre, é um bocadinho mais perto. E as pessoas compreendem. 
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 10

Data: 2011-09-15

Entrevista efectuada na soleira de uma porta na Rua do Terreirinho

Nome: Sr. Amílcar

Idade: 67

Grau de Escolaridade: 1º Ciclo Ensino Básico

Ocupação profissional: Reformado. Ex-distribuir de leite UCAL 

Morada da residência: Reside na Mouraria na Rua do Terreirinho

Objectivo 01: Há imigrantes bons e imigrantes ruins. Já sabe como é que é. Como tudo na vida! Mas há 
imigrantes a mais. A mais. Com qualidade e sem qualidade.

Objectivo 02: A diferença que ficou, é que há poucos portugueses. Há poucos portugueses ou quase nenhuns, 
porque é tudo estrangeiros. E claro é que, isto é, isto é como tudo na vida. Também há vizinhos 
portugueses que não prestam para nada e há vizinhos estrangeiros que até se dão bem com 
eles. Isto... Há do bom e do ruim! Pronto. [não tem a ver com serem imigrantes?] Não. Não. 
Porque a pessoa quando vai para fora governar a vida, nós também os temos lá fora não é? 
Também de vez em quando aparece lá, um ou dois lá fora que vão presos. Vão presos não foi 
por dar milho aos pombos, não é? É como cá. Cá a maior parte da imigração não trabalha. Não 
sei do que é que vivem. Não. Não trabalham. Não. A maior parte, não. Do que vivem, não sei. 

Objectivo 03: Olhe, eu logo que não conheça a língua, para mim é estranho. Tanto faz inglês, como o 
americano, como o Bangladesh, como o Paquistão, como o indiano, não conheço. Eles falam, 
falam, falam e eu, não sei o que dizem. Não sei... Para mim... Mas, de momento que não se 
metam comigo, não se metam com as pessoas, estão lá na vida deles, estão na vida deles! De 
resto, eu conheço bangladeshis, fartam-se de trabalhar. Este aqui [da mercearia do Bangladesh 
que faz esquina com a Rua Agostinho de Carvalho], este aqui, eu vou-lhe dizer porquê: vai de 
manhã, põe-se a pé às seis ou às sete horas, vai à outra banda, à margem sul, buscar carne. 
Chega, vai ali ao... à praça, buscar águas e tudo para aqui. A seguir vai, mas ele tudo sempre a 
trabalhar! Não é só chegar com o carro e já está carregado! Tem de o carregar! E a depois tem 
de o descarregar. Depois vai à praça ali, como é que se chama? Alverca, ao pé de Alverca vá, a 
senhora sabe que está lá o mercado, o mercado... Sim aquilo é para abastecer Lisboa, também. 
O homem carrega quase a carrinha e chega aqui tem de a descarregar. Tem um empregado que 
está aí a trabalhar, para uns trabalharem uns trabalham como funcionários. É. Porque eu 
também conheço, os do Bangladesh também não fazem nada... Mas agora se me disserem do 
que é que vivem? Não sei. Não sei. Não sei porque eu não me meto na vida de cada um. Vejo 
e... Sei que não fazem nada e vivem. Agora se têm lojas alugadas aí, se têm isto ou aquilo, 
porque o Bangladesh é assim, por acaso até são unidos, um se estiver a comer um bocado de 
pão e se estiverem quatro ao pé, esse bocadinho de pão é dividido por todos. Até são amigos. 
Porque eu sei que há ai, a eles têm duas e três lojas, e a depois metem lá outros a trabalhar. 
Agora não sei qual é o contrato deles. Se paga, se não paga!... Não sei isso como é. Eles vivem! 
Vivem e compram carro. Agora como é, não sei. 

Objectivo 04: Talvez tivesse prejudicado Portugal. Porque eu sei que há aí gajos que estão a receber 
indemnizações. Bangladesh e Paquistão e paquistaneses... Como, eu não sei. Como eu não sei, 
é... Trabalham aí cinco ou seis meses, e depois vão prá... Vão para a caixa, metem a papelada e 
recebem o subsídio. Como recebemos nós, pronto! E não sei, se é as mesmas leis, se é as 
mesmas regalias, não sei, não sei. Só sei que eles recebem pela, pela caixa nacional de 
pensões, ou o que é isso. Eu o outro dia até ouvi dizer aí, ouvi dizer! Que um indivíduo estava a 
receber trezentos contos do desemprego, ou da caixa de previdência, ou... Sei é que estava a 
receber esse dinheiro, não sei! A pessoa que me disse também se calhar não me disse a coisa 
por... Mas eu achei assim um bocado... Um bocado estúpido. Mas está bem! Neste país tudo se 
faz, é que tudo se faz! A gente não chega a saber as leis daqui do nosso país.  A senhora 
trabalha numa empresa, os ordenados iguais, trabalhos iguais, quando vão para a reforma, a 
sua colega ganha mais que você, ou você ganha mais que a sua colega. Os anos de casa igual, 
e quando é para a reforma, uns ganham mais e outros ganham menos. Porquê? (…)

Esclarecimento 
adicional:

Agora sobre a estadia de eles estarem cá, chineses, que isto não só... É chineses, é 
paquistaneses, é indianos, é Bangladesh, é... A mim não me afecta! Não me afecta, só me afecta 
que eu vejo poucos portugueses e vejo muitos estrangeiros! Há estrangeiros a mais. Uma 
pessoa vai ali para o Martim Moniz, não vê lá português quase nenhum! Mas isso, também não 
sei qual será melhor, se é certos gajos estrangeiros se é certos tipos portugueses... Eles são 
assim, não se metem na vida das pessoas, não metem. Porque aí está uma mesquita. Ali está 
uma mesquita, ali [apontado para a mesquita “grande” da Rua Agostinho de Carvalho e para a 
mesquita “pequena” na Rua do Terreirinho],  e eles não se metem na vida de uma pessoa. Não 
se embebedam! Porque o, como é que chama? A religião deles, a religião, não sei o quê... Tem 
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outro nome que... Bem, não dá para eles beberem, não dá para comer carne de porco. E não se 
metem na vida de ninguém. Isso não. De resto, a malta, nós portugueses é que às vezes nos 
metemos com eles. É como foi aqui no princípio... [Como é que foi?] Então é... Metiam-se com 
eles e... [os portugueses?] Pois. Mas agora já se adaptaram mais ao esquema. Se continuar aqui 
pela rua, há poucos portugueses vê. Antigamente havia aqui tudo nesta Rua do Benformoso, era 
cafés, era drogaria, era lugares, era supermercados, não se vê nada! É tudo, tudo estrangeiros. 
Ali na Rua dos Cavaleiros era a mesma coisa. É tudo estrangeiros! Lojas de, estrangeiros, é tudo 
estrangeiros! Tudo, tudo! Mas pronto. Não sei se... Eles é que têm o dinheiro. 
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 11

Data: 2011-09-15

Entrevista efectuada à porta de um estabelecimento comercial tradicional na Rua do Terreirinho

Nome: Sra. Rosário

Idade: 48

Grau de Escolaridade: 3º Ciclo do Ensino Básico

Ocupação profissional: Funcionária de estabelecimento comercial

Morada do 
estabelecimento:

Rua da Benformoso

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: Há imigrantes e imigrantes. Chineses não valem nada e Brasileiros não valem nada. Não fazem 
bem nenhum ao país. O dinheiro que arranjam cá é para mandar para a terra deles. E eu sou 
contra isso. Os indianos, hindus, não os do Bangladesh, que os do Bangladesh são outra trampa 
igual, que as mulheres são parideiras, ficam em casa a parir e eles andam a coçar o cu nas lojas 
a fazer de conta que trabalham. De onde é que vem o dinheiro, não sei. É mesmo assim, o 
nosso estado é que está a pagar para estes macacos andarem aqui todos. Agora aqueles 
indianos que vieram na base de 81, esses sim, vieram para cá para fazer negócio, têm dinheiro. 
Tiveram ajudas, sim senhor, mas deixam cá e pagam os impostos e são todos certinhos. Agora 
esta trampa toda que veio para cá a partir do anos 2000 não tenho nem palavras para descrever. 
E trabalho com eles aqui diariamente.

Objectivo 02: Muito. A gente qualquer dia não sabe se isto é Mouraria se é Bangladesh, se é China. Isto 
realmente, eu nasci aqui, fui criada aqui e nunca vi. As ruas cheias de lixo. Aquilo não respeitam 
nada. Não gosto. Não é nada de raça. Mesmo a maneira deles viverem o dia-a-dia deles acho.. o 
cheiro intenso. O peixe à janela a cheirar a podre. Não...

Objectivo 03: As línguas não, se bem que é uma falta de respeito. Alguns deles falam português, não muito 
bem mas falam alguma coisa, e quando há coisas que têm de responder por eles dizem que não 
falam. Não sabem. Tanto os chineses como os indianos. 

Objectivo 04: Piorou mesmo. As casas são camaratas autênticas, com 20 ou 30 gajos a morar lá dentro ao 
mesmo tempo. O lixo é descomunal, não têm respeito pelos vizinhos. À noite, é bebedeiras até 
dizer chega, e fora as discussões entre eles. 
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 12

Data: 2011-09-15

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial do entrevistado

Nome: Sr. Rui

Idade: 47

Grau de Escolaridade: Ensino Secundário

Ocupação profissional: Proprietário de estabelecimento comercial tradicional

Morada do 
estabelecimento:

Rua do Terreirinho

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: É assim... Eu partindo do princípio e já que está a gravar, convém salientar que, não tenho 
qualquer tipo de xenofobia na minha maneira de estar, pensar e de ser, não transmito isso aos 
meus filhos, sou uma pessoa que faço, do meu tempo livre, ocupo oitenta por cento com 
voluntariado, dou apoio a toxicodependentes e alcoólicos e por consequência todos os outros 
que nos abordam, e... mas... e isto a propósito que eu trabalho há trinta anos neste local e de há 
una anos para cá, quando a imigração começou a aumentar nesta zona, deparámo-nos com 
uma situação que era nova, e que a gente... Como é que eu vou dizer? Nós, os chamados 
normais, aceitávamos e pela educação que eu tive e penso que também que está nas bases do 
português, receber bem, tentar até por vezes falar a língua deles, não eventualmente de alguns 
asiáticos porque é muito difícil, mas estrangeiros que falam inglês ou francês, e que passam 
muito aqui na rua, nós tentamos sempre ser extremamente simpáticos com eles. E inclusive, até 
às vezes abordá-los no sentido de chamar a atenção, há uma zona problemática a nível de 
roubos nesta baixa da cidade de Lisboa, não na Mouraria, a Mouraria é uma zona extremamente 
pacífica. Mas, chamávamos a atenção. Mas portanto, logo aí... O problema que eu, e em relação 
à sua pergunta, o problema que eu tenho presentemente aqui nesta zona é uma zona com muito 
Bangladesh, paquistanês, alguns afegãos e muitos chineses. E com esses nós, nós realmente 
temos uma vivência bastante difícil com eles. E essa vivência passa, não é pelo facto de eles 
estarem aqui nas lojas, e trabalharem nesta zona, mas sim porque eles vivem nestas 
redondezas. E o viver não se prende com a parte a nível de religião deles, que para nós é muito 
estranha, nós europeus, é muito estranho conseguir perceber, digo eu, não é?, conseguir 
perceber a cultura deles, quando as mulheres não podem sair à rua, não podem... Não poder, 
quer dizer, a partir de uma certa hora, mais ou menos da parte da tarde deixa de se ver as 
senhoras, é muito difícil para nós perceber a cultura. Por exemplo, no que diz... a mim, que tenho 
crianças, é muito difícil compreender como é que as crianças até uma certa idade conseguem 
brincar e estar todos muito bem, mesmo com, o que é muito interessante ver já aí uma ou dias 
criancinhas chinesas que brincam com eles, juntamente com os portugueses, e a partir de uma 
altura, quase que há um clique, e eles retiram as crianças, as crianças do sexo feminino, e 
deixam de poder conviver... Isso a mim faz-me muita confusão, mas é a cultura deles e eu... 
[mas dos chineses?] Não, os afegãos e paquistaneses. Os muçulmanos. Basicamente todos 
aqueles que são mesmo extremistas. Porque há aqui muçulmanos que não são assim tão 
rigorosos quanto isso. Mas há outros que são extremamente... Eu não digo extremistas, mas 
radicais, vá. E pronto. Isso são culturas que para a gente é difícil conseguir, pelo menos para 
mim, é um bocado difícil absorver isso. De qualquer maneira, o que... É muito difícil perceber... 
Olhe, devo salientar pelo menos em termos de higiene, eh pá, o termo é “brutal”, é horrível! A 
gente chegamos aqui de manhã, a rua é lavada quase todos os dias com a agulheta de água, a 
gente chega aqui, as ruas estão constantemente sujas, sempre. A gente chama-os à atenção 
deles, tentamos... E passo a expressão, mas é nós tentamos educá-los, tanto eu, como os meus 
colegas, como até os vizinhos daqui, chamamos a atenção, não amandem o saco para o chão, 
eles às vezes ficam assim a olhar para a gente, respondem, portanto os muçulmanos, portanto 
tanto os afegãos como os paquistaneses respondem à gente e dizem “à desculpe, senhor” e 
tal... Os chineses está fora de questão. Os chineses, e o termo é são um bicho-do-mato. Não 
tentam falar a nossa língua, vão tentam ser simpáticos, não ligam ao problema do barulho a 
partir de umas certas horas, têm comida... [Não ligam? Eles falam?] Eles falam muito alto. Umas 
gargalhadas horríveis, uns risos horríveis, e... E têm comida pendurada no estendal da roupa, 
semanas a fio, aqui na zona, é uma coisa incrível! Eles têm a comida, que é uma comida, eles 
fazem comida em casa para depois comercializar... Então, no que diz respeito à vivência com 
eles, com todas estas culturas, é um bocado difícil. Porque devo-lhe dizer, que eu por exemplo, 
estando eu aqui como já disse há trinta anos, de há dez anos para cá, comecei a entrar num 
estado de saturação, e presentemente, sensivelmente de há dois para cá estou mesmo num 
estado de... Venho trabalhar com alegria, sem dúvida nenhuma, sou uma pessoa extremamente 
extrovertida, venho com alegria, venho com satisfação, até porque isto é o meu ganha-pão, mas 
venho já num estado de saturação em termos de ambiente. Quando vamos tomar um café, 
quando vamos socializar com os vizinhos, quando vamos... Até com outras lojas, é muito 
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estranho. E por exemplo houve uma festa aqui há relativamente pouco tempo, aqui na zona, e a 
ideia que me passou... Eu não vim cá à festa., porque eu senti-me completamente excluído da 
mesma. Eu enquanto português e enquanto cidadão passo mais tempo no meu local de trabalho 
do que em casa, ou na zona da minha habitação. Nós não fomos abordados para informar que ia 
aqui haver uma festa de a nível, a nível de culturas completamente diferentes. Nós não fomos 
informados para isso. Não sei se teríamos de ser informados, mas acho que era uma maneira 
muito simpática, de abordar os comerciantes, não de culturas que não portuguesas, de os 
abordar dizendo “olha vai haver uma festa, não querem trazer a família no fim-de-semana?”, era 
muito simpático da parte deles. E andaram a colocar aí umas fotografias e tudo isso e quer dizer, 
eu acho que... E eu sei, porque na rua onde houve mais actividades festivas, todos os 
comerciantes que são de raízes portuguesas, chamemos-lhes assim, foram um bocado 
colocados à parte! Pelo menos, três com quem eu falei. E colocado à parte é mesmo no sentido 
de quase que passaram despercebidos, quer dizer, houve assim... E isso a mim choca-me! 
Choca-me porque é assim, nós portugueses somos um país de emigrantes num mundo inteiro, 
há não sei quantas dezenas de anos, e a ideia que eu tenho é que somos muito bem vistos nos 
países para onde vamos. Porque nos integramos, porque tentamos obedecer às culturas que 
existem, tentamos cumprir com as regras e com as leis do país onde estão, e aqui passa-se 
precisamente o contrário! Aqui há uma falta de, de... No que diz respeito ao comércio por 
exemplo, todos eles não se percebe porque é que fogem à lei, mas se agente entrar em 
qualquer das lojas deles, nenhum deles cumpre a lei; por este ou por aquele parâmetro não 
cumprem a lei; nós vemos eles a vender produtos que estão constantemente a ser apreendidos 
e depois voltam a aparecer nas lojas, nós vemos que eles não têm um extintor, nós vemos que 
eles não têm uma casa de banho, nós vemos, sei lá!... Tantas regras que nos são impostas a 
nós, e depois a gente quando comenta com as autoridades competentes, às vezes, a conversar, 
ou até com as empresas que fazem essas fiscalizações, a resposta é: “Quem? Eles são 
desses?” (e quando digo desses não é uma atitude discriminativa da minha parte, mas...) “Eles 
são afegão ou paquistaneses ou chineses? Eh pá, isso não vale a pena...” Então tudo isso faz 
com que eu esteja nesse tal estado de, de, entre aspas, de saturação! Então? Mas o que é que 
eu estou aqui a fazer? Isto está maus, mas está mau só para uns? Não está para os outros? E 
depois com as atitudes deles, não é? Não são o chamado vizinho correcto. Quer dizer, só 
quando têm um problema vêm, ah isso sem dúvida, à parte dos chineses. Os chineses não se 
manifestam, não fazem nada. Portanto, daí a minha... A minha atitude. Mas não sou, todos... 
Aliás nós temos uma coisa muito boa e que gostamos de salientar que é, alguns que vivem mais 
perto do café onde a gente costuma ir, já os educámos e pronto, a expressão... Talvez não seja 
esta a mais correcta, mas já os educámos no “bom dia” e no “boa tarde”! A gente passava e eles 
não diziam nada, e agora quando passamos às vezes vamos a conversar e nos esquecemos de 
dar a saudação, eles já nos chamam “Bom dia senhor!” ou “Boa tarde senhor!”, a gente 
cumprimenta-os e falamos e às vezes até já interagem connosco. Mas depois, pronto. Nas 
outras... Na outra parte... Na parte da higiene é brutal... E agora, é o que eu digo, os chineses 
então é... É horrível! É horrível porque não fala mesmo. E não tenta falar a nossa língua! Ainda é 
mais... Por exemplo eu acho absurdo a gente entrar num espaço comercial dos afegãos ou dos 
paquistaneses, e está uma série de escritos na língua deles, com os caracteres deles, que eu 
acho que deve ser raro o europeu que percebe aquilo, e estão lá anúncios e não está ao lado a 
tradução em português! Ou... Devia ser o contrário, devia estar o anúncio em português, e devia 
estar a tradução, e podia estar a tradução em afegão ou paquistanês. Não está! Eu acho isso 
tão, tão incorrecto, tão... Nós sentimos alheios ao nosso próprio país, está a perceber, é horrível, 
é horrível! 

Objectivo 02: Foi, foi. Foi exagerada. A nível de comércio foi grande. Mas isso é assim, não posso dizer que há 
culpas daqui ou de acolá, são os... Isto era um zona de comércio de revenda, e eles quando vêm 
à procura do seu ganha-pão! Não vejo nenhum contra, contra isso, sinceramente! O que eu vejo 
é que é assim, o estado português criou umas regalias para o imigrante que vem estabelecer-se 
comercialmente, eh pá, tudo bem. Agora, as regalias são a nível de impostos, não são a nível de 
regras de estabelecimentos! Eu tive aqui, por exemplo com a música que eu baixei para que a 
gente possa conversar em condições, eu aqui em Dezembro fui abordado por uma... Por quem 
de direito, dizendo que tínhamos de pagar um valor para ter o rádio aqui na loja a tocar. Se fosse 
um radiozinho pequenino, que não havia problema, mas como era um rádio, que tem um palmo, 
que era grande, tem um palmo o rádio!, que havia problema. Nós fomos pagar, não tenho 
problema por isso! Tenho de pagar, tudo bem! Pagámos os trinta, trinta e poucos euros por um 
ano de ouvir rádio. E CDs originais, que a lei diz isso. Só que eu depois entro aqui nas outras 
lojas, há mesquitas a funcionar ilegalmente, há músicas deles, que ninguém percebe, mas 
pronto são deles, a tocar ilegalmente, há a comida pendurada, há eles a fazerem comida em 
espaços que não podem, há a mercearia que vende, desde o saco de plástico, à bilha do gás, ao 
frango, ao fígado, ao legume, à fruta, aos isqueiros, à cola, tudo no mesmo espaço, que é 
proibido! Quer dizer... A gente sente-se um bocadinho... Agora se a zona, se o espaço, se a 
zona, a área da Mouraria foi prejudicada com a vinda deles? Eu não sei se foi prejudicada. Quer 
dizer, em termos comerciais... Em termos de de zona, foi prejudicada porque há parabólicas nas 
paredes, isto é uma zona histórica, que obedece a um plano de ordenamento, e que não se pode 
fazer isto e aquilo, há essas coisas. Há a introdução de mesquitas, muitas nestas que eu não sei 
se deveriam ser aceites ou não, aceite o espaço religioso como espaço, com certeza, mas sendo 
isto uma zona histórica a preservar devia haver alguma regra. E depois, é assim, sinceramente 
não sei dizer... Assim mudanças radicais, houve a nível do comércio, em termos de pessoas, não 
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vejo que isso seja o mal, sinceramente não vejo. Toda a gente tem direito a viver, e a estar. 
Agora têm.. Eu sou, eu sou de pleno de acordo que, se alguém vem colocar-se numa cultura, 
essa pessoa tem de se habituar a essa mesma cultura. Não tem que habituar os que lá estão a 
mudar, a não ser que sejam pensamentos extremamente radicais, que não o caso. Nós, 
portugueses, somos, do melhorzinho acho eu, que existe no mundo inteiro. Estamos sempre 
preparados para ajudar o outro, e... Agora no sentido deles, não sei. Acho que devia haver mais 
um pouco de regra, da parte deles em termos de... Não regras impostas policialmente, mas 
regras se calhar de as associações interferirem mais junto deles, e se calhar até falar com os, 
os, os religiosos, os que mandam! Não sei qual é o nome que eles dão aos padres, vá, deles, 
que são quem tem grande poder, deviam se calhar interferir junto deles, para que eles se 
abrissem um pouco mais à sociedade! Eles de vez em quando... Eles não são nada antipáticos, 
pelo contrário, falam e tudo isso. Os chineses não. Volto a bater na mesma tecla. Eles até... Eu 
costumo dizer que nós aqui, aqui na nossa... Aqui na área da Mouraria, temos aqui um grupo de 
vizinhos que interfere muito com eles, no sentido de até melhorar a condição deles e até temos 
aqui, se calhar umas tantas famílias que, uma dezena ou mais de famílias que mudaram em 
termos de, de, de falar, de cumprimentar as pessoas. Ai mudaram a sério! Se mudaram! Já se 
riem, já cumprimentam, deixam as crianças falar coma gente, e isso é muito agradável. Agora... 
Estar a dizer que a Mouraria mudou... Eh pá, não sei, sinceramente... 

Objectivo 03: É assim, em termos olfactivos, há... Mas é assim, quem gosta de comer comida portuguesa, se 
calhar também gosta de ir provar uma boa comida indiana. Eu já me aconteceu isso. Eu até 
estava de pé atrás porque não gosto de caril, mas fui a um restaurante indiano, há aqui um 
bangla restaurante, que fui lá, e provei um caril feito por eles, eh pá! Muito bom, muito agradável, 
muito saboroso. Em termos de olfacto, quando eles fazem a comida, é normal, vem o cheiro a 
caril! Se nós fizermos se calhar um cozido, quando estamos a cozer os enchidos, também vai o 
cheiro para a rua. Eu acho que aí é a regra da boa vivência. Temos de estar uns para os outros e 
temos de aceitar que eles gostam daquela comida, nada invalida como português, que goste de 
comer caril, então não vai poder fazer caril porque o cheiro não... Normalmente esses cheiros é 
que são mais... Agora, é assim, noutro tipo de cheiros. Eh pá, de facto, faz-nos confusão a... 
Neles até nem há assim muitas faltas de hábitos de higiene. Até não são dos piores. Nos 
banglas e paquistaneses. Há mais a higiene nos espaços comerciais, aí há um bocadinho. Mas 
cheiros, não é por aí. Sons. Eh pá, os sons também não é do pior. Quando eles têm as 
mesquitas a funcionar, ouve-se um bocado aquela pessoa que está a cantar ou a rezar o 
Corão... Muito sinceramente, eu também tenho a minha religião, sou um praticante... Um 
praticante é feio. Sou uma pessoa com muita fé e que acredito em Cristo, e se calhar quando eu 
estou na minha igreja, se calhar também passa um bocadinho de som cá para fora, eu espero 
que não esteja a incomodar ninguém! Acho que temos de respeitar uns aos outros nesse 
sentido. Não estou de acordo que eles a partir da hora do silêncio, que é a partir das dez da 
noite continuem... Por exemplo, quando é o Ramadão, é horrível! Tenho aqui vizinhos, que já são 
quase nossas pessoas amigas, que dizem que eles estão a cantar, ou a falar o Corão e que 
incomodam, e aí já sou contra. Agora, no que diz respeito em termos sonoros, mais do que isso 
não. A outra área? Visuais? E visuais também não. Quer dizer, visuais, incomoda-me a mim, 
enquanto, enquanto ser humano incomoda-me que uma senhora ande, tenha de andar toda 
tapada porque está escrito que assim é. Incomoda-me. Incomoda-me que as crianças a partir de 
uma certa idade, também femininas, ou seja, as meninas, tenham de tapar a sua cara, 
incomoda-me, claro que me incomoda. Mas se... Eh pá, mais do que isso... Mais nada. 
Incomoda-me a mim, enquanto ser humano, não me incomoda enquanto passar por eles na 
rua... Mais nada que isso. 

Objectivo 04: É relativo. Porque é assim, se desde os banglas, ou os paquistaneses vieram para o bairro, 
piorou?, eu digo-lhe que não. Em termo de comércio, claro que piorou porque eles vendem tudo 
que é imitação, não é? Em termos de... Mas isso aí tem a ver com... Eles não são os culpados. 
Quem é a culpa, quem tem a culpa é quem deixa entrar aqueles produtos na Holanda, penso 
que é um dos sítios onde entra mais, e depois são disparados para todos os países. Em termos 
de piorar, com a entrada dos chineses, para mim piorou porque deixou de existir... Porque 
vivendo alguns eles aqui, deixou de existir vizinhança, deixou de existir aquela relação desta loja 
com a outra loja... Até porque por exemplo a nível de... Os chineses têm um grande vício de 
jogo. Ilícito. E aqui há duas áreas onde eles jogam. E depois aquilo tem ali um esquema... Há um 
deles, que eu já mais ou menos me apercebi como é que é, que é jogos na Internet, e depois há 
um pagamento para uma conta de um dos donos do espaço e depois ele dá-lhes o dinheiro, eles 
têm lá um esquema! Eh pá, eles fazem muito barulho, esses fazem muito barulho. Há ali umas 
risadas brutais. Isso sim, isso aí, nesses aspecto... Piorou. Agora, no resto, eh pá!, não sei! Por 
exemplo os estrangeiros quando vêm cá acham muita piada. Passar por aí e ver as senhoras 
com a burka, ou ver... Se calhar acham piada. Nós... Eu português, lisboeta, sou revoltado nesse 
sentido, porque por exemplo, olhe, eu não sei se sabia, mas já agora fica para que saiba, eu por 
exemplo nascido em Lisboa e sou um... Para já sou cem por cento patriota, sou uma pessoa que 
tive um pai que emigrou... Não era uma emigração a cem por cento, porque ele trabalhava num 
barco durante oito meses e depois voltava a Portugal dois e depois voltava para o barco oito, 
andava assim. E portanto ele não chegou a estar em terra, vá lá. Ao fim ao cabo ele trabalhava 
em solo português, mas eu nunca quis. Eu sempre achei que em Portugal era o meu sítio. Mas 
sou um patriota, gosto imenso do meu país, sou um lisboeta, e tenho um orgulho enorme porque 
a minha cidade é lindíssima, e acho que se passa com todas as pessoa, gostam da terra onde 

Paula Gésero | FAUTL 3900 || 28 ||  al003900@fa.utl.pt 



Mestrado Integrado em Arquitectura FAUTL 2010_2011
Orientadora: Professora Dra. Isabel Raposo; Co-Orientadora: Professora Manuela Mendes

nasceram e tudo isso, e aqui há tempo fui ao Castelo de S. Jorge e pediram-me um bilhete para 
eu entrar lá! Simplesmente pelo facto de eu estar a morar em Moscavide, que é, que está 
inserido dentro do distrito de Lisboa, mas não é no concelho de Lisboa, então eu tenho de pagar 
para entrar no Castelo de S. Jorge! Ao meu lado estavam a entrar uns ucranianos e uns 
brasileiros, e como têm residência em Lisboa, não estavam a pagar para estar a visitar um 
monumento que é da minha terra! Eu senti-me completamente... (…) Quer dizer! Eu que sou 
daqui, e ia mostrar aquilo aos meus filhos, pediram-me um bilhete! Eu fiquei horrorizado com 
aquilo! Quer dizer, isto não é possível, eu não estou em Portugal, nem em Lisboa! Mas o que é 
que se está a passar aqui? Eh pá, porque no meu bilhete de identidade, que foi o que me 
pediram, diz lá que eu nasci em Lisboa! Mas como não tenho residência em Lisboa... Eh pá! Eu 
achei aquilo... Pronto. Foi horrível! Agora no resto. Eh pá, sinceramente, acho que, acho que 
não... em relação às suas perguntas, é assim, o bairro não perdeu, o bairro acho que ganha com 
novas culturas, todos nós ganhamos com novas culturas, agora, essas culturas têm de se 
ambientar, e isto é a minha opinião e vale o que vale, têm de se ambientar e têm de se integrar, 
para a zona, ou para a terra, seja a zona do país, porque nós em Portugal até temos diversas, 
mesmo nós portugueses até temos diversas maneiras de estar e de ser, então, têm de se, 
tinham de se integrar... Para mim era assim. Tinham de se integrar nessa... E eles não fazem 
isso. E a muito custo nós vamos tentando passar essa mensagem do limpar as ruas, mas é 
horrível! Agora a rua está relativamente limpa, mas você se chegar aqui às nove da manhã, 
quando eu venho abrir a loja, é horrível! É... Olhe, mete nojo! Não é muito bonito o termo, mas 
mete nojo. É horrível! Horrível. Está... E não é um lixo qualquer. É lixo de vir à janela, acaba de 
comer uma banana amanda, ou acabou o pacote do leite e amanda pela janela, é assim. Não é 
um lixo de saco, não é um lixo... Antigamente a gente debatíamos aqui com um problema, que 
era: isto era uma carreira, uma passagem de toxicodependentes para irem comprar as drogas, e 
o que a gente... Tínhamos de ter muito cuidado a pôr os sacos no lixo. Por exemplo, se a gente 
punhamos alguma coisa que fizesse barulho, um metal qualquer, tínhamos de o dissimular 
dentro de jornais e depois pôr lá dentro. Porque eles abanavam os sacos, se vissem que tivesse 
alguma coisa de interesse, rasgavam logo os sacos e tiravam o lixo, até encontrarem o que 
queriam. Então ficava o lixo espalhado no chão. As pessoas que vêm recolher o lixo, apanhavam 
o lixo nos sacos e não apanhavam o lixo que estava no chão, então ao outro dia tínhamos de 
andar a varrer a rua. Nós gostamos... Não é pela loja, mas gostamos de viver num sítio que tem 
condições para se viver! Não é? E com estes não se passa isso. Passa-se o contrário. Eles não 
se preocupam. Eles não se preocupam de vir a passar à sua frente, e de salivar e cuspir para o 
chão! Nada! Mas é!... E nós ficamos assim a olhar! Todos nós de vez em quando, temos de 
salivar ou cuspir, e se calhar não temos uma casa de banho próxima, mas tentamos ir à sarjeta 
ou a um caixote, sei lá!... Eles é à nossa frente! E é frequente eu chamar a atenção! E disse, 
“olhe desculpe lá, então?” Eles ficam a olhar assim muito sério, porque não percebem porque é 
que eu os estou a chamar a atenção! “Olhe que isso não se faz!” Eles ficam assim... Pedem 
desculpa. Se for um chinês, ignora-nos completamente. Finge que não nos percebe! E ignora-
nos. Eles não, eles são pessoas muito... Eles têm as culturas deles, tanto os banglas, como os 
paquistaneses, com que eu falo e tento manter relações pelo menos de vizinhança, são pessoas 
muito correctas e honestos e simpáticos e tudo isso. Pronto. A maneira de estar deles, não estão 
habituados. A gente tenta passar a mensagem aos pequeninos, mas os pequeninos 
normalmente são o espelho dos pais, tudo o que virem os pais fazer, vão acabar por fazer na 
mesma! Mas só isso. É só isso mesmo. 

Esclarecimento 
adicional:

Em termos de roubos, por exemplo, a Mouraria, quando eu vim para aqui trabalhar, ouvia-se 
falar de vez em quando, havia alguém que estava a fazer uma compra, e de repente a carteira 
desaparecia. Isto era uma zona da comércio, uma coisa incrível! Era assim quase como entrar 
hoje em dia num [Centro Comercial do] Colombo na época de Natal!, em que andamos todos 
mesmo aos encontrões! Aqui era assim, de manhã à noite! De manhã à noite. [Isso há trinta 
anos?] Sim. Quando eu vim para aqui. Foi baixando o volume de vendas e tal, mas de vez em 
quando lá se ouvi alguém... Hoje em dia, não se ouve nada. Desde que estas culturas vieram 
para aqui... Tem a ver também, porque há muito menos movimento aqui de toxicodependentes, 
muito menos. Mas, eles não roubavam onde passavam. Os toxicodependentes, por exemplo, 
aqui há dois anos havia um problema, que foi os romenos ciganos que vieram para aqui para o 
bairro, eles entravam nas lojas às portas das casas deles, eles alugaram aqui casas, para roubar 
coisas! Deixaram de fazer isso. Agora só mesmo se for “a ocasião faz o ladrão”. Se vêem 
alguma coisa, agarram. Mas deixaram de fazer porque não tinham sorte! Porque... Com esta 
gente toda, como eles estão sempre à porta das lojas... [Eles quem?] Eles, os Bangladesh e 
paquistaneses. Se você reparar agora quando for para baixo, estão sempre à porta das lojas. 
Também porque as lojas não têm condições para lá estar dentro! Está a perceber? Não têm 
ventilação, são buracos, ninhos, não têm uma casa-de-banho... Pronto. Não iam estar dentro da 
casa-de-banho, não têm condições. Então, estão sempre à porta. Isso faz com que o... Seja o 
carteirista, seja aquela pessoa que anda para roubar a entrar na loja e sair, também não tenha, 
não venha para aqui. [Então é bom.] É bom. Nesse sentido é bom. Mas você passa aqui, 
pergunta a qualquer um, de há anos! De há anos que hão há aqui um roubo durante o dia! E eu, 
normalmente estou aqui até às sete e tal, oito horas, não se ouve ninguém falar que houve um 
roubo! Nada! Nem nas lojas, nem à porta... Eu eu tenho aqui clientes que às vezes chegam aqui, 
vêm um bocado a medo, “não tenha receio! Porque aqui não se passa nada!” É uma zona 
completamente segura! É bem pior o eléctrico 28. Por exemplo. O 28 é horrível!... O 28 é 
horrível! O 28, eles estão nas bancadas das cervejarias, mais acima, a olhar, a ver quando 
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chega um chamado “peixe” para eles poderem lá ir com o anzol apanhá-lo! E... Agora aqui, não 
se passa nada! Mesmo a nível de carteiristas, não se passa mesmo nada! É uma zona simpática 
de passear durante o dia, porque não se passa. Ali depois para a frente... Pronto. Ali há uma 
zona onde estão alguns “dealers”, são miúdos... Mas que eu saiba, não... Ali de passagem não 
se metem nem tentam roubar ninguém. Podem dar a palavra, a algum que depois vai entrar no 
autocarro ou no eléctrico para roubar o turista, isso pode ser que até aconteça, que eu saiba 
não, mas pode ser que isso até aconteça... Agora aqui na zona, não há carteiristas, não há um 
roubo! É uma coisa boa, portanto. 
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 13

Data: 2011-09-15

Entrevista efectuada na soleira de uma porta na esquina da Calçada dos Cavaleiros com a Rua 
do Terreirinho

Nome: Jessica S. e Jessica D.

Idade: 13,14

Grau de Escolaridade: 3º Ciclo do Ensino Básico

Ocupação profissional: Estudantes

Morada da residência: Residem fora da Mouraria, em Alfama e na Margem Sul

Objectivo 01:

Jessica D. São pessoas normais como as de Portugal. Não incomodam ninguém. Há pessoas que dizem 
que eles vêm para cá roubar e etc, mas eles não fazem isso. Simplesmente procuram o que os 
portugueses não fazem. Os portugueses gostam de ficar em casa sem fazer nada, os imigrantes 
não. Os imigrantes chegam aqui, procuram trabalho e conseguem-no. Recebem a mesma coisa 
que os portugueses, não é por isso que recebem mais, e por isso.. acho que é uma mais valia 
para Portugal, porque vindo um estrangeiro, vêm sempre mais. 

Jessica S. Eu acho uma estupidez, às vezes, roubarem-nos só porque eles não são daqui, eu não acho 
isso bem. Eles são pessoas como nós, vêm de outros países.

Jessica D.

Objectivo 02: Não, acho que não. Não mudou. Ficámos com mais gente em Portugal.

Objectivo 03: As línguas. Mas eles até são uma mais valia. Há ali um grupo que é uma horta. Muitos deles não 
são portugueses, são estrangeiros. Eu acho que eles fizeram muito bem em aproveitar aquilo, e 
fazem ali jantares no Grupo Desportivo da Mouraria,  jantares bem baratos para as pessoas que 
têm menos possibilidades, mas aquele é um grupo até hippie, são muito amigos da natureza. É 
uma mais valia para Portugal, os imigrantes.

Objectivo 04: Foi uma melhoria.
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 14

Data: 2011-09-15

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial do entrevistado.

Nome: Sr. Paulino

Idade: 37

Grau de Escolaridade: Ensino Secundário

Ocupação profissional: Proprietário de estabelecimento comercial tradicional

Morada do 
estabelecimento:

Rua do Terreirinho

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: De um modo geral é como tudo. Há bom e mau. Há bom e mau. Eu pessoalmente não tenho 
razão de queixa. Até porque muitos deles, desde de indianos, Bangladesh, paquistaneses, 
chineses, são meus clientes. Portanto, a nível pessoal e comercial, só tenho bem a dizer. O 
ponto negativo que eu acho desse tipo de imigração, é sobretudo aqui no bairro, é que não têm 
cuidado nenhum com o lixo. Metem lixo na rua, de qualquer maneira, dá ideia até se esquecem 
que estão numa cidade. Quer dizer, não que nas aldeia se fizesse isso, mas acho que deveriam 
de estar mais bem informados, ou mais bem educados, na maneira e horários de pôr o lixo nas 
ruas. Pelo menos aí na questão da limpeza acho que é um dos pontos negros dessas, dessas 
pessoas. Mas o resto, não tenho... Nem sequer visto que causem distúrbios, complicações, etc. 
Não têm, não tenho visto nada disso.

Objectivo 02: Eu sempre conheci este bairro... Claro que aumentou, aumentou. De há uns anos para cá 
aumentou. Mas nomeadamente a nível de comércio, e isso, sempre esteve muito, pelo menos 
desde que eu aqui estou há cerca de vinte anos, vinte, vinte e poucos, sempre me habituei a 
conviver, acima de tudo com indianos. Porque já há muito anos, desde, desde, desde a 
independência das nossas colónias que houve uma invasão dos indianos, nomeadamente, 
vindos até de Moçambique e isso, que vieram para cá, e portanto eu sempre me habituei a ver 
aqui indianos. Esta leva, esta, esta, digamos, esta enchente agora de, de Bangladesh, 
paquistaneses, e isso, é mais recente. Mas quer dizer, não é, não é totalmente estranho para 
mim conviver com pessoas doutros países e doutras raças. 

Objectivo 03: Mas neles? Que me salta mais à atenção? Mas no elemento físico ou comportamento? Bom. 
Diferentes a nível de cheiros e que eu posso, não é nas pessoas e si, mas por exemplo nós 
entramos aqui no Centro, aqui na entrada para o metro, para a estação do Martim Moniz e 
aquele supermercado ali, traz aqueles aromas do oriente, não é? Isso é uma coisa que eles 
trouxeram, prontos. Antes não havia cá nada disso. As roupas também, são roupas, sobretudo 
quando eles nos dias de irem aqui às mesquitas, que vêm pessoas que se calhar nem estou 
habituado a vê-los aqui, vêm, vêm de outros pontos da cidade, mas trazem aquelas vestes que, 
que prontos, pelas vestes a gente identifica-os logo como muçulmanos. Há também, e isto lá 
está, nas relações comerciais que tenho com pessoas de várias raças, e de várias religiões, 
quando me entra aqui um indivíduo de barbas com um turbante, identifico logo como da religião 
sikh, portanto, é... É curioso. Eu acho que ao fim ao cabo se nós estudarmos a história de 
Lisboa, isto sempre foi aqui uma mistura de raças, etc. Agora o ponto nos comportamentos, o 
ponto negativo que eu considero é esse. Da limpeza. Do lixo que põem na rua. 

Objectivo 04: É assim, eu não sou, não sou senhorio, e portanto não posso... Se fosse senhorio se calhar até 
dizia que era muito bom, porque eu acho que um dos culpados das rendas exageradas, pratica-
se por um apartamento pequeno, velho, sem condições nenhumas, pede-se aí rendas de 
quatrocentos e quinhentos euros por mês, eu acho que um dos culpados são esses, são estas 
raças. Se isto fosse tudo portugueses e sobretudo pessoas jovens e isso, os senhorios não 
podiam pôr, praticar esse tipo de rendas, não tinham. Portanto estas raças, estes, estes 
estrangeiros, é que, é que fazem, é que provocam estes preços exorbitantes, que a eles não 
lhes custa pagar, porque se metem lá três quatro famílias numa casa, e a dividir por todos aquilo 
não é nada. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, se isto fosse tudo portugueses era um 
bairro mais limpo. Até nos hábitos e costumes, era mais limpo. Não acho que, a nível de 
moradores... A nível de comércio eles trazem muita vida aqui à zona do Martim Moniz, acho que 
se de repente saíssem, isto ficava um deserto. Estávamos na Baixa mas isto estava, era como 
se estivéssemos num retiro isolado. Agora a nível de moradores, deles imigrantes moradores, 
acho que é um aspecto negativo para o prédio, para o bairro. Não sei se as minhas respostas 
vão ao encontro de outras pessoas, mas eu... Eu é o seguinte: eu não vejo uma total, ponto 
negativo os imigrantes. Porque eu oiça, para chineses e isso, eu vendo imenso! Vidros, molduras 
para as casas deles, alguns até dizem em tom de gozo, os chineses que, o que é barato é para 
os portugueses... Eu quando entra aí um chinês por exemplo para mandar fazer uma moldura, 
vou-lhe mostrar o que é melhorzinho. Não querem coisas assim, não querem coisas mais 
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vulgares e isso, não querem. E isso repara-se até, grande parte deles, nas roupas que vestem 
de marca, e os relógios, alguns os automóveis que se vê aí, carros bastante bons... Eu ganho e 
por isso é que falei nos senhorios, eu não sou... Conforme eu comerciante ganho dinheiro a 
vender coisas para os, os... Esses imigrantes que são comerciantes, vidros para as prateleiras, 
etc., se calhar os, os, os... Quem é senhorio, que aqui, quem tem prédios ou apartamentos que 
aluga aí a essas pessoas também é capaz de dizer bem deles. Porque eu a nível do comércio, já 
tenho dito a alguns senhorios... Isto é assim: o comércio está, está mesmo em baixo. Isto é nem 
é preciso ser comerciante para, o comércio tradicional está em baixo. No entanto a gente vai 
querer saber quanto é que é uma renda, uma loja na Rua da Prata, por exemplo, ou na Rua dos 
Fanqueiros, que nem é as ruas melhores!, como a Rua Augusta, vamos lá a ver quanto é que é 
uma renda, e as pessoas pedem mil, mil e tal, dois mil euros de renda! Quer dizer, isto é uma 
loucura! E o que faz isto é justamente os imigrantes! Aquela procura, aquele interesse que os 
imigrantes têm em arranjar lojas em determinados sítios, é que faz este interesse. Alguma vez se 
justifica na Rua da Mouraria, uma renda, sabe a Rua da Mouraria? Aqui... Não há uma renda 
nova ali por uma loja pequena, nunca é menos de dois mil euros por mês! Isto é porquê? Pela 
concentração de chineses, de indianos que há aqui, que faz esta... Que torna aqui, dá um 
grande, a nível de comércio dá, provoca aqui muito movimento! Porque se não fosse essa gente, 
se fosse tudo brancos aqui... Quer dizer, isto a nível comercial podia ter menos vida. Mas 
forçosamente as rendas também eram mais baratas! Estes... Eu acho que este tipo de pessoas 
é que estão a provocar... De uma certa forma, a provocar estas rendas exageradas. Para mim é 
isso. Se de repente fossem todos embora, se os chineses desaparecessem daqui, e isso... Eu 
não tenho dúvida nenhuma que as rendas iam abaixar e muito! Você tem aqui esta... Desce a 
calçada, a loja de esquina aqui, é do proprietário, que é a que vende malas. Atravessa para o 
outro lado do passeio em frente, tem aí uma loja de esquina de chineses. Estão a pagar cinco mil 
euros de renda por mês! Eh pá, quer dizer, é, é isto! E depois é assim... E eles vendem, vendem 
bastante, também são meus clientes e sei que eles ali vendem bastante. Mas por exemplo, mais 
à frente, a quase ao lado da esquadra, isto é um exemplo só que lhe dou, o dono da loja, que até 
era meu cliente, já não estava a fazer negócio que lhe fosse rentável, até para manter a 
empregada que tinha e isso, qual foi, qual foi a ideia do senhor? Eh pá, eu vou mas é desfazer-
me disto, e vou alugar! Agora é uma casa, uma bijutaria. Dois mil e quinhentos euros de renda! 
Paga o comerciante lá que eu nem sei como é que essas pessoas ganham para as rendas! Ali 
devem vender coisas a quilo... Mas a verdade é que é justamente os imigrantes que provocam 
estes aumentos exagerados de rendas. Eu próprio já... Às vezes, de vez em quando dá-me na 
cabeça, eh pá, se arranjasse uma loja num, num... Um outra loja! Não desistir desta, que esta é 
muito conhecida, mas num sítio diferente... Só que as pessoas, é assim, pensam só no seguinte: 
eu vou alugar isto e isto é o meu rendimento! Não... Esquecem-se que o comerciante para lhes 
pagar aquilo, tem de fazer mais! Tem que pagar impostos, tem que comer... Essas coisas todas!, 
não é? Portanto eu acho que por um lado eles acabam por ser até um pouco negativos... Agora, 
dão muita vida aqui! A gente mesmo ao sábado à tarde, quem anda aqui, tem uma vida, um 
movimento, graças a eles. A nível de moradores, eu para mim só tenho uma coisa: era multas 
em cima. Quem põe lixo na rua... Quem põe lixo na rua de manhã, já sabe de antemão que o lixo 
vai estar todo o dia na rua, porque eles só à noite é que recolhem, e depois tem dias para pôr 
lixo específico, não respeitam isso. Começassem a pagar multas pesadas, emendavam-se! Acho 
eu... E eu não sei se é... Não sei se está dentro do “Renovar a Mouraria”? Não está... Porque 
essas pessoas também podiam... Prontos. Têm o jornal, e isso... Mas podiam sensibilizar melhor 
ou até assinalar com algum cartaz, para as pessoas não fazerem isso! Já que, já que as 
autoridades não funcionam, não funcionam como deve ser. Então os chineses aí, batem o 
recorde na porcaria! A pôr lixo aqui... Quer dizer... Acho que... Olhe, o que é que eu hei-de fazer? 
Por acaso, aí foi um aspecto que piorou. Ou seja, aqui há vinte anos por exemplo quando eu 
comecei a trabalhar com o meu pai, não era tão sujo. Não havia... Até porque, havia os 
contentores como eu ainda tenho, mas todos os prédios tinham contentores. Não havia sacos, 
não havia lixo... Tanto lixo espalhado... Pronto. 
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Entrevista Semi-directiva

Entrevista: Número 15

Data: 2011-09-16

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial do entrevistado

Nome: Sra. Alice

Idade: 49

Grau de Escolaridade: 3º Ciclo do Ensino Básico

Ocupação profissional: Proprietária de estabelecimento comercial tradicional

Morada do 
estabelecimento:

Rua do Benformoso

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: A minha opinião é esta: aqueles que lutam para melhorar, saem da terra deles sabe Deus em 
que miséria, tudo bem. Agora muitos estão aí como as romenas, que essas… Essas mulheres 
entram em Portugal… O que é que essas mulheres vêm fazer de utilidade para o país? Ou para 
elas próprias? Pergunto eu. Os nossos governos que não respondessem! A gente vê-as aí às 
entradas dos Mini-Preços a pedir e não sei quê, a roubar tudo para as saias, e porcas que eu sei 
lá! E malcriadas que eu sei lá! O que é que essas mulheres vêm para cá fazer? A qualquer 
momento fica essa pergunta no ar. Mas há aqueles que vêm mesmo para, prontos, para tentar 
melhorar. E são amáveis, educadinhos. Agora a minha opinião é essa, é: aqueles que vêm 
realmente para melhorar a sua vida e outros que é mais para acrescentar ao monte que não 
presta.

Objectivo 02: Há mais emigrantes cá no bairro. Agora alteração… para mim está tudo igual. É mais emigrantes 
que há cá no bairro. Eu aqui já estou há 24 anos. Não havia tantos emigrantes como há agora. 
Está muito mudado porque há muito mais estrangeiros cá a morar. E… pronto, está muito 
mudado…? Está muito mudado e não é para melhor. Não. Não é para melhor.

Objectivo 03: O que eu sinto mais depressa é os cheiros, “blheck”. O cheiro… A gente tem que se desviar 
deles. Não é preciso para eles o banho, não faz falta. Não é habitual, não é ritmo deles. Temos 
todos que viver. Uns fazem pela vida, outros não. Eles lá sabem. Mas isto está a ficar muito 
esquisito. Acho que há portugueses a exigir mais… Ao virem para cá devia-se exigir mais… Mas 
devia-se exigir deles. Fazem o que querem e lhes apetece. Ah, não percebe? Não percebe, não 
percebe? Não percebe, tem de perceber. Ainda um dia destes veio lá um miúdo: chegou aqui 
começou a bater à porta da casa de banho, e eu: “Só vais aí quando me pedires:  deixe-me ir à 
casa de banho se faz favor.” Diz a mãe lá de fora: ”Ele não percebe.” “Então não percebe não 
fala. Não fala, não o deixo ir.” E vira-se ele: “Deixe-me ir à casa de banho se faz favor.”

Objectivo 04: Para já, são pessoas muito desorganizadas e muito… É tudo para o chão. Lixo. Para eles não há 
regras. Eles não têm regras nenhumas: deitam tudo para o chão. Comem uma banana, mandam 
para o chão; sacos até mandam da janela, agora se calhar já não vão mandando, mas… mas 
não sei se há regras para eles. Aliás, ainda aqui há tempos deu uma reportagem, foi para aí há 
uns três anos, destes na terra deles e realmente viu-se como é que é… Eles é que devem 
pensar que nós é que somos malucos. Nós é que somos malucos que pomos as coisas assim. 
Eles mandam tudo para o chão. Eles vivem na mesma como, pelo menos nessa reportagem que 
eu vi eram os porcos e a lama e os fedelhos e a água para lavar os porcos, os tachos, para 
beber, era tudo assim. [Mas era uma reportagem sobre?] Era uma portuguesa que estava lá 
fora… [Mas em que país?] Destes amarelos, destes Bangladesh. Essa senhora quase que era… 
Era uma deusa que andava por lá. Ela era … para fazer essa reportagem. Porque ela estava 
para lhes fazer ver que não era assim.
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Entrevista: Número 16

Data: 2011-09-16

Entrevista efectuada na Rua Agostinho de Carvalho

Nome: Sra. Maria do Carmo

Idade: 73

Grau de Escolaridade: Ensino Secundário

Ocupação profissional: Reformada

Morada da residência: Reside na Mouraria na Rua das Olarias

Objectivo 01: Eu não tenho razão de queixa, a única razão de queixa é que das janelas mandam o lixo e 
houve uma vez que ia apanhando com um. Mais nada. Assim não tenho problemas com eles: 
eles falam muito bem. É só, que a Câmara dá os sacos do lixo, e eles não põem.

Objectivo 02: Há mais imigrantes que Portugueses. Mas não há problema, dizemos bom dia e boa tarde e eles 
falam bem. Só que o lixo é que muitas vezes vem pela janela. E por exemplo naquele chafariz 
ali, põe lixo a toda a hora. Nem que o homem (da CML) estivesse todo o dia lá, só se lá 
estivesse um à paisana, que não deixasse. Agora está limpo, mas mais dez minutos e está cheio 
de lixo; eles não respeitam. 

Objectivo 03: Há uns que não têm água para se lavar; outras não, cheiram bem. O que é que se há-de fazer?

Objectivo 04: Eu também só vivo aqui há catorze anos. Há cá quem viva a mais. Também nunca parava aqui, 
agora que estou reformada é que paro... Eles falam bem e eu não tenho problemas com eles: é 
só o lixo, a gente diz mas eles não fazem. Diz que não percebem.

Esclarecimento 
adicional:

Eles falam muito bem, na igreja. Vou ali aquele café, beber café, que eu conheço a pequena. Só 
que você já viu, na janela, puseram ali um cordel à janela para estender a roupa. Acha normal? 
Agora já tiraram que a CML já mandou tirar. Aqui meteram um sinal e depois prenderam à janela 
para estender a roupa. Já viu? Eles todos têm de morar. É que moram muito numa casa: cinco, 
seis e sete. Aqui é; também é só rendas caras. [As rendas são mais caras do que ali em cima?] 
Aqui é quase sempre o mesmo preço. Eles também pagam muito, em proporção pagam pouco, 
nós é que sendo só um é que pagamos mais. Este bairro aqui é caro, aqui, por causa deles. Esta 
passadeira todos os dia lavam. Todos os dias lavam. E isto não é da Câmara.
A Câmara dá os sacos, preto amarelo e azul para se pôr o lixo à porta, mas eles não põem. Na 
altura arranjei aqui mais barato (fala da renda da casa) porque na altura só aqui e que arranjei 
mais barata. O meu senhorio não gosta muito de imigrantes... [Porque é que o seu senhorio não 
gosta dos emigrantes?] Não é isso, quer a escada sossegada. Não é não gostar; por cima de 
mim até mora lá um indiano. Sabe que eles metem tudo na escada, às vezes queremos passar e 
não podemos. Que há aí escadas que é lixo, e caixas e caixas. Também temos um brasileiro no 
prédio. É que escada é para as pessoas passarem, não quer lá caixinhas à porta de cada andar. 
Eles põem tudo. Põe caixas com coisas e depois é baratas e tudo. Aquela é chinesa, deixa a 
porta aberta, qualquer dia entram ali e truca, levam-lhe tudo; os computadores. Eu não avisei 
que não falo a língua dela. Outra vez andou à procura da filha, deixa a miúda andar na rua, e 
acho que se perdeu. Agora deixa a porta aberta, o computador está mesmo em frente, qualquer 
dia entra-lhe lá um maluco.
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Entrevista: Número 17

Data: 2011-09-16

Entrevista efectuada no estabelecimento comercial do entrevistado

Nome: Sr. José

Idade: 44

Grau de Escolaridade: Ensino Secundário

Ocupação profissional: Proprietário de estabelecimento comercial de revenda

Morada do 
estabelecimento:

Rua do Benformoso 181

Morada da residência: Reside fora da Mouraria

Objectivo 01: Sobre os imigrantes… Os imigrantes… Óh pá! Eu acho que os imigrantes aqui não estão a fazer 
nada. Aqui só vejo é venda de droga, roubar as pessoas e muitos mais… [Mas os que vendem 
droga também são imigrantes?] São imigrantes. Não são de cá. São imigrantes. São de fora. Isto 
o que acontece: quando as pessoas estão distraídas, já se sabe, as lojas… é sempre 
matemático, é roubos até dizer chega. As pessoas passam na rua, pessoas que são pessoas 
normais, clientes, são assaltadas a toda a hora, de toda a forma e feitio. Quando não são os 
clientes a ser assaltados são entre eles. É brigas e mais brigas, é garrafas de vidro no chão e, 
esfaqueiam-se até… Fazem trinta e uma por uma linha. Só fazem para desacreditar esta rua. 
Porque isto é uma rua muito famosa que é a Rua do Benformoso. Está a perceber? Antigamente 
havia respeito e havia policiamento na rua, que é uma coisa que hoje em dia não se vê. Não 
existe porque a justiça portuguesa não vale nada, é que não presta mesmo para nada. E sobre 
isso… tenho muito a responder sobre isso. Eu gostava que um dia o governo fizesse alguma 
coisa. Nem Presidentes da Câmara de Lisboa. Ele praticamente tem um escritório ali na rua, 
mas ele só olha para…como é que se diz? Ele só olha para o rabo dele e não olha para os 
outros. Os outros só estão… é à parte, não serve para nada. As pessoas que estão a pagar o 
ordenado dele… Ele não olha para essas pessoas. Não é? Portanto… Cá para mim, olha mais 
para esses que estão cá fora, que não estão a fazer nada, que andam a roubar, e anda a pagar 
subsídios a essa gente que não vale nada, que só está aqui… em vez de estar a trabalhar… 
Arranjem trabalho para esta gente! Se não arranjarem trabalho para esta gente vai continuar 
sempre roubos e mais roubos e mais roubos. Todos os dias! E não só aqui na Rua do 
Benformoso. Temos aqui a Rua da Palma, é o Martim Moniz, é o Rossio, é tudo. Eu vejo mesmo, 
pá. Olha a situação desses romenos. Ainda é pior ainda, porque estão a receber subsídios, 
nunca trabalharam cá! Em Portugal. Não sei como é que eles recebem subsídios. Não sei, não 
percebo. Se eu for para a terra deles não vou receber nada, porque eu sei que eu não vou 
receber nada, mas eles vêm cá para Portugal, toda a gente recebe. Os portugueses são uns 
sacrificados, sempre a pagar os impostos, impostos, impostos, impostos; e estes meninos, 
nunca os põem a trabalhar, nunca fazem nada e estão a receber subsídios. Porquê? Eu gostava 
de saber o que é que estes governos andam a fazer. Não sei… Eu sobre isso… Para mim… A 
minha...  para mim, 90%, 80% andam todos aí na, na malandragem. Porque o resto são 10 ou 
20% que andam a trabalhar, e quando não têm trabalho piram-se daqui para fora. Porque o resto 
é só para fazer malandragem, e não só. Temos aqui paquistaneses, temos indianos… Aqui a 
vender droga. São passadores, são gajos que conservam a droga em casa, e a seguir, quando 
os passadores não têm, eles entregam-lhes. Praticamente, aqui nesta rua, tem muitos deles. E 
ninguém faz nada por isso. Eu estou farto. Farto de reclamar ando eu.

Objectivo 02: Houve uma alteração muito grande, porque os portugueses…temos muito poucos portugueses 
aqui nesta rua. Porque esta rua estava cheia de portugueses. Conforme foram aparecendo, 
conforme foram fazendo porcaria os portugueses disseram assim: “Pá, aqui não se aguenta cá 
estar.” Começara a sair e foram lá para os arredores de Lisboa. Saíram daqui para fora, não 
querem cá estar. Isto é só malandragem. E eu ainda aguento porque, não sei como é que 
aguento. E qualquer dia também fecho as portas, não vale a pena cá estar. Isto é a loja mais 
antiga da rua, que é a Loja do, do… prontos, é a Loja Leandro, que é a mais antiga da rua agora. 
Não sei o que é que se vai fazer futuramente. Não percebo nada disto.

Objectivo 03: Eles quando fazem… Isto é assim, quando querem falar uns com os outros, falam na linguagem 
deles, não é a portuguesa. Porque sabem que os portugueses não sabem a linguagem deles, 
eles falam na linguagem deles que é para os portugueses não perceberem o que é que eles 
andam a dizer. Eles até podem estar a combinar um assalto e nós não sabemos o que é que 
andam a dizer, está a perceber? Isto como estamos em Portugal temos de falar português, não é 
a linguagem deles. Eu acho que é isso.

Objectivo 04: É negativa. Para mim é negativa. É pena, mas é negativa. Cem por cento. Para mim é negativa 
cem por cento. Portanto, não concordo. Não sou racista, mas não concordo com o que eles 
fazem.
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