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Jornal Gueto - Olhos, Ouvidos e Vozes
O Gueto volta às ruas nos meses mais quentes 
do ano. No momento em que se escreve este 
editorial Lisboa sente 40 graus e as ruas fervem. 
Os ânimos exaltam-se. Poderíamos apresentar-
vos uma colecção primavera verão mais ligth, 
mas só ta dando colete à prova de bala. Estáva-
mos naquela de recomendar um bom protector 
solar mas vai ter que ser um boa pomada para 
as escoriações e hematomas que a mona anda 
a espalhar. Gostaríamos de vos falar de férias 
mas infelizmente os nossos contos de verão são 
outros. Babi está em máxima carga desrespei-
tando incessantemente os nossos direitos. Qua-
se um ano depois do Kuku a matam o Snake. 
Da agressão animalesca a dois irmãos da Plata-
forma Gueto até à invasão e agressão racista de 
pessoas e lares, crianças e idosos, no Monte da 
Caparica, não faltam episódios quentes de mo-
rangos sem açúcar. Sa fodam os media. Con-
tinuam a fazer o seu trabalho de braço político 
das frentes racistas da policia, especialmente a 
nossa Valentina do Diariu di Pulisia.
Em França, mais uma carga policial, desta vez 
sobre várias irmãs e seus fi lhos que protestavam 
por habitação. Sarkozy, com a popularidade a 
cair e um grande escândalo de corrupção, tenta 
desesperadamente ganhar eleitores virando-se 
para a direita racista com o seu repetitivo dis-
curso de que segurança é sinónimo de menos 
imigrantes, fazendo, para isso, estes espectá-
culos vergonhosos. Não é à-toa que só a Frente 
Popular o aplaudiu. 
Pergunta: com tanta operação da P.S.P e dos 
SEF nos bairros e limites, cujos resultados, para 
além daqueles sentidos na nossa pele, são nu-
los, que procuram? Não há relatos de aumento 
de criminalidade associados à comunidade. E 
os crimes marados que ultimamente povoam os 
“Correios da manha” e os “Bom Dia Portugal” 
como serial killers, pedófi los, violadores, corrup-
tos não têm acontecido aqui. Estará o Sócrates 
a aprender com o Sarko? Ou a ganhar terreno 
ao Passos Coelho que consegue propor o fi m 
da democracia e dos últimos direitos do traba-
lhador? Não sabemos. Um ou outro não vão 
mudar a nossa vida se não para pior, e seremos 
sempre saco de pancada com um ou outro no 
poder.. Apenas tentam a chegar ao mesmo com 
propaganda diferente. 
Coitadinho o caralho! Temos direitos! Mesmo 
com todos aqueles que já reduziram aos portu-
gueses. E não falamos de RSIs e afi ns. Falamos 
de direito à vida, direito a defender-se quando 

somos injustamente agredidos. Direitos, há 
muito tempo escritos mais a sul, que desrespei-
taram durante séculos, e que só conseguiram 
consagrar depois duma guerra em que se mata-
ram uns aos outros, mas ainda assim, chaman-
do-os universais (embora escritos como sendo 
do homem), não os respeitam. Bárbaros são os 
outros!? Leiam esta proposta da editora Dinos-
sauros. Mas há outras notícias como o debate 
“Jornalismo Policial” que juntou a P.G., um res-
ponsável da P.S.P e um jornalista do Correio da 
Manhã em Lisboa (áudio brevemente no nosso 
blog), e o tour da P.G. por algumas zonas com a 
exibição do documentário “Por trás destes mu-
ros” sobre Mumia Abu-Jamal seguida de deba-
te. No entanto a grande força deste número vem 
das ruas. Daqueles que escreveram neste jornal 
do seu bairro ou da sua cela e permitiram que o 
nosso objectivo seja cada vez mais uma realida-
de. O objectivo de tornar este jornal um espaço 
onde irmãos e irmãs põem a sua opinião e não 
um espaço onde uns opinam pelos outros. Obri-
gado a tod@s @s que estão a apoiar o jornal no 
sentido de o tornar os Olhos, Ouvidos e Vozes 
da Comunidade. Mas queremos mais criticas e 
sugestões, o nosso verdadeiro B.I. Queremos 
mais olhos, ouvidos e vozes para que a comu-
nidade pense e actue por si. Da nossa cultura à 
economia e política precisamos de por as mãos 
na massa pois, caso contrario, continuamos a 
ser explorados por industrias capitalistas e, in-
clusive, pelos seus programas sociais em que 
as únicas Escolhas são tornar-nos novos slaves 
nas plantações de desporto e arte que agora fl o-
rescem em cada zona em nome de diversidade, 
inovação e empreendorismo. Same old song!
Precisamos de luta, com ela vem a inclusão. 
Inclusão para nós chama-se justiça e paz que 
no bairro foram substituídas pela injustiça do 
desemprego e da violência institucional e pela 
paz podre da intervenção social que nos neu-
tralizou. Vejam o documentário sobre o Mumia 
e percebam até onde um sistema injusto pode 
ir. Luta irmão e irmãs. Recuperando Garvey lu-
temos por uma estadia digna na Europa ou um 
regresso feliz a África.
Contactem-nos, sugiram, critiquem.
Justiça e Paz. 

27

Jornal

GuetO
Olhos Ouvidos & Vozes

vozes

Sei que esta edição é composta por dois volumes. 
Porquê dois volumes?
Esta edição sai com dois volumes, por uma razão 
muitos simples. Havia temas que a nosso ver não 
podiam fi car de fora, sobretudo o testemunho de Chi-
mamanda Adiche “O perigo da história única”, e como 
com um único caderno este fi cava muito pesado em 
termos de leitura decidimos dividir em dois volumes.

O caderno tem tido boa aceitação?
Sim, os cadernos têm tido uma boa aceitação. Se 
pensarmos que este apareceu quase que por brinca-
deira, e para contra dizer a versão portuguesa do 25 
de Abril, onde a perspectiva negra e africana nunca é 
apresentada e ensinada. O facto de estarmos agora 
a terminar uma colecção de dez cadernos totalmente 
numa produção totalmente independente onde dois 
dos quais contaram com a participação de alguns 
dos nossos leitores, mostra que tem tido uma boa 
aceitação. Se bem que gostávamos de receber mais 
feedback dos nossos leitores sobre a forma como o 
caderno está feito, os temas, mas sobretudo na forma 
como têm transmitido as mensagens do Caderno.

Que conselho deixas para os leitores dos 
cadernos?
Repetimos o que dizemos no último texto do cader-
no pedimos “que continuem que usem e reutilizem 
estes cadernos, mesmo que as letras se apaguem, 
de tao usados que foram. Pedimos que continuem a 
encontrar-se nem que seja para fazer, reescrever e 
contar história.” Que passem a mensagem e não os 
deixem fi car na prateleira.

Eduína
Conta-nos um pouco da tua experiencia edição grá-
fi ca dos cadernos consciência e resistência negra?
Foi uma experiência interessante, dado que foi tam-
bém um processo de aprendizagem, pois a pesqui-
sa de imagem ou a criação de imagem faz com que 
tu tenhas que aprender um pouco mais sobre ela e 
não servir apenas como ilustração. 
Sempre que pesquisei uma imagem tentei sempre 
perceber a sua proveniência, a sua história, a infor-
mação que vinha por detrás dela, daí ser uma ex-
periência diferente, e tornou-se numa aprendizagem 
mais dinâmica, menos cansativa e mais proveitosa.

Porque motivo abraçaste este projecto?
Apesar do principal objectivo do caderno ser passar 
uma “educação não formal” cujo objectivo é sensi-
bilizar o negro na busca do seu passado a fi m de 
no presente poder dar um melhor contributo na so-
ciedade em que vive e sobretudo um contributo no 

meio em que reside, dá também a possibilidade ao 
negro de poder transmitir as suas ideias, pensamen-
tos e opiniões.

Nesta edição do caderno existem muitas ima-
gens. Que mensagem querias passar com estas 
imagens?
Trata-se de um caderno direccionado ao publico in-
fantil era importante que o grafi smo sobressaí-se de 
forma mais evidente, do que nos outros cadernos.
O elemento lúdico teria que existir de forma a cativar 
as crianças a leitura.

Qual é o papel de um editor gráfi co num processo 
de consciencialização negra?
Todos sabem que “uma imagem vale mais que mil 
palavras” e todos sabem que a qualquer lugar que 
vá, qualquer livro que se compre, a imagem é o pri-
meiro elemento de comunicação. No caso do editor 
gráfi co no processo da consciencialização negra, e 
tentar chegar ao seu público-alvo através das ima-
gens que caracterizam o seu meio, o seu modo de 
vida, a sua posição na sociedade. As imagens aqui 
utilizadas, apesar de grande parte delas já defi nir por 
si só um movimento negro, para o negro de hoje ser-
vem como modo de identifi cação. Nos cadernos a 
imagem serve principalmente como apoio para que 
os leitores possam procurar a história que se encon-
tra por detrás delas. 

GUETO
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Senhora  idosa A
O que eu tenho para dizer è que agente foi apanha-
do  no bairro numa pequena festa que os meninos 
estavam a fazer, fi zeram anos, estavam a fazer uma 
festa. Estavam a comer o seu churrasco. Estavam a 
beber a sua pinguinha. Não incomodaram ninguém. 
Não houve armas, não houve pedradas, não houve 
nada. Olha eu vivi no asilo 28 de Maio 28 anos [...] 
nunca aconteceu nada assim[...]
Esta tudo mal [...] agrediram a minha cumadre e fa-
miliar [...] deram-lhe pontapés na sua própria casa. 
Pontapés nos braços nas pernas e o meu cumpadre 
também deram lhe com balas de borracha nos bra-
ços nas pernas. Isso não pode ser [] isso não pode 
acontecer. 
Senhora idosa B (agredida) 
Vim a correr para baixo porque vi que estavam a 
bater na minha fi lha. Cheguei cá em baixo encon-
trei dois e policias que me disserram “a senhora não 
pode passar” e eu disse “não posso passar porquê? 
se estão a bater na minha fi lha não posso passar 
porque? Sou mãe dela tenho que ver como ela 
esta” depois o policia agarrou-me no pescoço e eu 
agarrei-lhe no pescoço também. Depois veio outro 
por trás e agreiu-me por trás. Depois veio um senhor 
tirar-me, depois veio a bofi a meteu o rapaz dentro 
da carrinha pensei que era o meu fi lho, fui a correr 
para ver se era o meu fi lho, veio o outro deu-me uma 
palmada no peito cai no chão veio outro e deu-me 
uma cacetada no ombro e não deu mais porque 
apareceu no meu fi lho. Depois na segunda volta fo-
ram à minha casa estávamos la dentro sossegados, 
não havia barulho nenhum chegaram lá em vez de 
baterem à porta, arrebentaram a porta com cinco 
cacetadas. Entraram lá dentro queriam-me mandar 
deitar no chão eu disse “estou dentro da minha casa 
não vou-me deitar no chão, não vou fazer nada” dis-
seram que eu era mesmo teimosa e eu disse “sim 
eu sou teimosa porque estou dentro da minha casa, 
estou no meu direito e vocês não têm mandato de 
captura para fazer isso e mesmo que tivessem não 
podiam fazer isto pois isto é uma falta de respeito e 
um abuso mesmo”. Depois mandaram gás dentro 
de casa eu disse-lhes “eu tenho aqui duas crianças, 
uma nem tem dois anos e a outra só tem um mes 
e tal. Se acontecer alguma coisa com eles vocês 
são responsáveis” depois veio um por trás e deu 
me duas cacetadas aqui no braço e o outro deu-me 
uma canelada na perna e queriam-me levar para a 
esquadra, queriam-me por algemas. Chegou a mi-
nha nora e disse “esta senhora é doente tem uma 
doença que não pode se enervar e já esta enervada 
demais. Se acontecer alguma coisa vocês são res-
ponsáveis” e eles disseram “ ah nos levamos ela no 
colo” e eu disse “ no colo não vou. Vou devagarinho 

com os meus pés mas vou sozinha” depois cheguei 
aqui sentamos aqui na porta levaram o meu marido, 
os meus três fi lhos a minha fi lha levaram tudo para 
a esquadra.

O seu marido também foi agredido?
Foi agredido o meu marido tem um corte na testa e 
tem duas balas de borracha nos braços tem outra 
aqui, o meu fi lho tem uma cacetada na barriga e a 
minha fi lha esta toda inchada [...]. ninguém estava a 
fazer mal a ninguém estavam a fazer assada sosse-
gados não havia problema nenhum mas eles chega-
ram aqui começaram a mandar vir com os putos e a 
mandar cada um para a casa deles depois começa-
ram a atirar balas contra eles. Eles também tinham 
que fazer qualquer coisa para defender a vida deles 
também [...]é um abuso completo, falta de respeito 
que não se tem com ninguém. 
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Caderno consciência e resistência negra
Sónia
O que os leitores podem esperar deste novo cader-
no consciência e resistência negra?
Penso que neste caderno os leitores irão encontrar 
um mundo de adultos e crianças, onde as histórias e 
os sonhos se cruzam.

Qual é o tema deste novo caderno consciência e 
resistência negra?
O tema é “ Contar história”

Porque escolheram este tema?
Este é o último número do conjunto de cadernos 
Consciência e Resistência Negra. É composto por 
dois volumes, e dedicamos ao tema contar histó-
rias.
Contar histórias porque achamos que hoje em dia 
este é um hábito, este ritual de contar nem que seja 
uma simples história, tem-se vindo a perder na co-
munidade negra africana em Portugal.
E porque contar história é importante para a trans-
missão de conhecimentos, informações, de sonhos 
e projectos, neste caderno, os leitores podem en-
contrar temas que não tivemos a oportunidade de 
abordar nos cadernos anteriores. Neste caderno 
pensamos sobretudo nas crianças e numa forma 
fácil de lhes transmitir conhecimentos, e de alargar 
o seu mundo de sonhos. Nos dias de hoje, tanto as 
crianças como os adultos sonham cada vez menos.

Ouvidos no gueto
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Mc Snake: Polícia acusado de homicídio 
qualifi cado
O agente da PSP que baleou mortalmente o rapper 
Nuno Rodrigues foi acusado de homicídio qualifi ca-
do pelo Ministério Público.
A revista Sábado teve acesso à acusação do Minis-
tério Público, que descreve o que aconteceu na ma-
drugada de 15 de Março a partir da versão dos agen-
tes, já que Nuno Rodrigues seguia sozinho no carro 
em que veio a falecer com uma bala nas costas.
A acusação diz que a carrinha que transportava os 
agentes da PSP ultrapassou o carro onde seguia 
Nuno Rodrigues e imobilizou-se mais à frente, sain-
do os três agentes pela porta traseira. Ainda segun-
do a versão policial, o rapper terádado meia volta e 
o agente Nuno Moreira terá corrido atrás do Lancia 
Y10, e disparou contra o carro a poucos metros de 
distância, matando o condutor e fazendo o carro em-
bater contra um muro.
Quando contactaram o INEM pela primeira vez, os 
agentes não informaram que havia um ferido atingi-
do a tiro, tendo mencionado apenas um “acidente de 
viação”, diz ainda a revista Sábado.
A acusação assinada pelo procurador Carlos Figuei-
ra é taxativa ao afi rmar que o agente da PSP agiu 
“ciente de que não se verifi cava, no caso concreto, 
nenhuma das situações legitimadoras do recurso a 
arma de fogo por agente policial”, ou seja, foi um acto 
“desnecessário, desproporcional e desadequado”.
A autópsia realizada a Nuno Rodrigues não acu-
sou consumo de álcool nem drogas. A acusação 
confi rma também que o rapper não chegou a de-
sobedecer à ordem de paragem numa operação 
stop nas Docas de Alcântara, como sustentava a 
primeira reacção da PSP logo após o crime e os 
documentos do carro encontrados junto ao cadáver 
encontravam-se em ordem.
O que ainda fi ca por explicar na acusação é a perse-
guição policial que na versão da PSP durou vários qui-
lómetros “a grande velocidade”. A família e os amigos 
de Nuno Rodrigues afi rmam que o velho automóvel 
em que seguia não atingia grandes velocidades, ao 
contrário da temperatura que subia frequentemente, 
razão pela qual Mc Snake transportava sempre um 
bidão cheio de água no porta-bagagens.
O agente que assassinou Nuno Rodrigues foi reco-
locado pela PSP em Vila Nova de Gaia, de onde é 
natural. O inquérito da secção de homicídios da Po-
lícia Judiciária foi concluído em apenas dois meses 
e ainda segundo a “Sábado”, o agente Nuno Moreira 
deverá regressar a Lisboa em breve, para ser julga-
do por homicídio qualifi cado.

GUETO

Pai e Filho 

R.I.P
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KUKU
O Elson, de 14 anos, estava em fuga; o disparo foi 
efectuado a uma distância entre 10 e 25 cm; de acor-
do com a reconstituição do crime feita pelo agente, 
este disparou num plano inferior ao da vítima; no local 
do crime foi encontrada uma arma sem impressões 
digitais: estes são os factos mais relevantes apura-
dos pelo inquérito que terminou a 25 de Março. 
A partir do testemunho do agente, o Ministério Pú-
blico considerou provado que o mesmo tinha ouvi-
do barulho de manuseamento de uma corrediça de 
arma de fogo e tinha visto um objecto metálico e bri-
lhante na mão do Elson, acusando-o por um crime 
de homicídio negligente.
Considerou o Ministério Público que o agente repre-
sentou como possível que o disparo viesse a atingir 
o Elson mas actuou sem intenção de matar.
A mãe do Elson requereu abertura de instrução 
pedindo que o agente fosse julgado por homicídio 
qualifi cado (dado ter sido praticado com especial 
censurabilidade por um agente da PSP em manifes-
to e grave abuso da autoridade) ou, no mínimo, por 
homicídio simples. 
O agente actuou desproporcionalmente ao apontar 
a arma à cabeça do Elson. A uma distância tão re-
duzida em que sempre teria de perceber que estava 
a disparar à cabeça, isto é: apontando a arma a 10 
ou mesmo a 25 cm da cabeça, teria sempre de per-
ceber que com o seu disparo causaria a morte do 
Elson. Num plano inferior o agente teria muito mais 
facilmente disparado para zonas não vitais. Não há 
negligência num disparo efectuado desta forma. 
O juiz de instrução criminal voltou a concluir pela 
negligência grosseira, o que signifi ca que o agente 
será julgado por homicídio negligente, crime com 
uma moldura penal até aos 5 anos de prisão.
Resta saber como vai valorar o juiz de julgamento o 
caso. Como vai o juiz de julgamento valorar o facto 
de o agente ter tido treino específi co com armas de 
fogo com a mesma arma com que matou o Elson, o 
facto de o agente ter preparação específi ca para não 
recorrer ao uso de arma de fogo a não ser em casos 
de extrema necessidade quando esteja em perigo de 
vida? 
Mesmo que tivesse actuado em legítima defesa, o 
que não está provado, o agente tinha obrigação de 
reduzir ao mínimo as lesões e danos, respeitando e 
preservando a vida do Elson. 
Como seria se tudo tivesse ocorrido ao contrário (se o 
Elson empunhasse uma arma, tivesse sentido medo 
de ser baleado e tivesse disparado estaria neste mo-
mento acusado por homicídio negligente?)?

AD

Polícia de (In)Segurança Pública
Joaquim Pais, agente da PSP, que matou a mulher 
no dia 29 de Setembro de 2008, foi condenado no  
dia 21 de Dezembro de 2009, a 23 anos e 9 meses 
de prisão. O Juiz considerou-o culpado de  um crime 
de homicídio qualifi cado, dois de tentativa de homi-
cídio, e de outros dois por ofensa à integridade físi-
ca. O agente foi ainda obrigado a indemnizar os pais 
da vítima em 30.000€, e Fernanda Carvalho (vítima 
de tentativa de homicídio) em 2.500€. Faz agora um 
ano que o adolescente Kuku foi assassinado, aguar-
damos atentamente o desfecho do julgamento.

GUETO
Israel
9 mortos e dezenas de feridos, foi este o preço co-
brado pelos comandos Israelitas, aos activistas que 
tentaram auxiliar a população de Gaza.
A frota transportava perto de 10 000 toneladas de 
ajuda humanitária, e cerca de 700 pessoas de 50 
nacionalidades, quando ainda em águas internacio-
nais foi atacada por militares Israelitas, e desta forma 
impedida de fazer chegar o apoio a Gaza.
Israel já tinha anunciado que iria se necessário re-
correr à força, para que não fosse quebrado o blo-
queio, que desde 2007 impede a chegada de bens 
de primeira necessidade às 1,5 milhões de pessoas 
residentes em Gaza.
A acção contra a frota humanitária despoletou um pou-
co por todo o mundo manifestações de revolta e indig-
nação, contra a barbárie e o banditismo perpetrado por 
Israel na madrugada do dia 31 de Maio, e pelo cativeiro 
em que foram colocados cerca de 600 passageiros.
O massacre está neste momento a ser investigado, 
não através de uma comissão imparcial como exigia 
a resolução da ONU, mas sim pelas mãos do mesmo 
governo que deu ordem de execução a civis.
Esta acção terrorista, não foi no entanto sufi ciente para 
demover outras iniciativas de apoio ao povo palestinia-
no, num momento em que a pressão internacional exi-
ge que seja retirado na totalidade o bloqueio a Gaza.

GUETO
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vemos que eles estão com raiva de alguma coisa.

A chamarem-vos macacos?
Muitas vezes chegam aqui bêbedos. Bêbedos já a 
atrofi ar bué. 
Estamos encostados no prédio e fi cam a falar no al-
tifalante “corram pretos, corram pretos”.
E há muitos aí que consomem drogas pesadas. 
Consomem heroína, cocaína.

Vocês acham que se fosse num bairro bonito, 
fi no, de tugas, lá de Cascais essa merda nunca 
acontecia?
Nada acontecia. 

Ou seja porque é um bairro de pretos pobres é 
que eles estão a atrofi ar com essa merda?
Se tivéssemos dinheiro fossemos ricos não faziam 
isso. Éramos tratados com respeito na sociedade. 
Discutem em casa com as mulheres e depois vêem 
aqui descontar. Muitas vezes vêem aqui com raiva. 
Vemos nos olhos deles que eles estão com raiva.

Com raiva?
A casa cheia de sangue tipo que é uma casa de tor-
tura.
Eles entram a matar.
Os gajos entram mesmo com violência.

E vocês acham que a sociedade está de que 
lado?
A sociedade? A sociedade está do lado dos bófi as. 
Está do lado dos bófi as.

Porquê?
Porque eles não sabem o que se passa cá dentro. 
Eles sé vêem uma parte não vêem outra.
Eles pensam que os vândalos são que são os do 
bairro.

E porquê que acham que eles só sabem esse 
lado? Quem é que transmite esse lado?
Está aqui tudo na rua. Todas as pessoas podem ver. 
Está tudo na cara das pessoas.
Só não vê quem não quer.
Pessoas daqui mesmo, mais velhas, vêem logo.

Mesmo os mais velhos aqui reconhecem que eles 
é que vêem a fazer merda?

Quanto é que era a tua renda antes?
A minha renda antes era 40 e agora está em 200 
euros.

E a casa vale isso?
Sem condições. A casa não vale nada disso. Não 
tem condições. Elevador não há.
Prédios todos estragados. Não organizam reuniões, 
nem nada. É tudo degradado mesmo.
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Vocês eram quantos?
Éramos 17. Três fi caram detidos. 

E quantos foram agredidos lá?
Todos. Todos foram agredidos. Entre 17 estava lá 
uma miúda que estava com o olho inchado e cabe-
ça partida. 

Eles agrediram-vos desde a carrinha até lá?
Desde a carrinha até à esquadra a levar pontapés, 
cacetada. Assim não dá!
As pessoas que estavam em casa a dormir entra-
ram, arrebentaram a porta, levaram e bateram tam-
bém. Pessoas que nem estavam na rua, estavam 
a dormir em casa. Nem na janela saíram.
Eles estavam a disparar balas reais.
Dentro do prédio tem 3 furos. 
Eles estavam a dis- parar balas reais para a 
janela.

Balas mesmo?
Balas reais.
Chumbo mesmo.Os gajos apanhavam 
os cartuchos do chão para não haver 
provas.Mas não apanharam umas 
quantas, deixaram no chão.

Os gajos disparam e escondiam os 
cartuchos depois?
Os gajos disparavam balas reais e 
depois apanhavam os cartuchos para 
não haverem provas.

E vocês ainda conseguiram recolher uns quan-
tos?
Uns quantos.

Qual é a queixa que os gajos formaram contra 
vocês? Vocês vieram quando? Hoje, ontem?
Ficámos lá um dia. Viemos ontem.

Foram presentes a tribunal e os gajos disseram o quê?
Ficamos com apresentações e a queixa deles é 
agressão, nós é que agredimos eles, organização 
de motim e injúria, enquanto eles é que nos vieram 
logo a chamar nomes.

Eles é que chegaram a agredir?
Esses agentes aqui da Trafaria param o carro e fa-
zem-nos assim. Mandam-nos para o caralho e vão-
se embora que é para ver se agente se mete com 
eles.

Vocês estão a dizer então que ontem eles estive-
ram cá mesmo a provocar-vos?
Sim senhor. Ontem pararam, fi caram a dar-nos com 
a lanterna dentro da cara para respondermos, nin-
guém respondeu, entraram no bairro, vieram deram 
boa noite, fi caram a olhar para nós a tentar intimidar 
para ver se lhes respondíamos, mas desmarcámos 
para outro lado.

O que é que vocês acham, que eles queriam 
mais confusão?
Eles queriam confusão sim senhora! Era confusão 
que eles queriam. Eles pararam aqui nós fomos logo 
para outro lado.

Evitaram?
Claro, evitamos. Evitamos mesmo. 

Eles é que vieram procurar. 

E vocês acham que eles vão con-
tinuar a provocar-vos?
Sempre! 

E como é que vocês vão 
responder?
Se continuar assim nós 
também não gostamos de 
levar porrada.

Quando agredirem vo-
cês, os vossos pais, os 

vossos irmãos, os vossos 
idosos?

Vamos ter que reagir.
Agora vai ser fodido!

Todos os polícias que bateram na 
nossa família, porque aqui tem pessoas 

trabalhadoras, tem pessoas honestas, que acordam 
todos os dias de manhã para trabalhar. Agora está 
fodido aqui. Aqui agora é matar ou morrer. Que se 
foda! Matar ou morrer! Aqui ninguém já vai respeitar 
ninguém. Meterem-nos de lado da sociedade. Es-
tão-nos a fazer uma merda. Estão-nos a fazer uma 
merda. E isso não se faz. Isso não se faz!
Eu tinha 3 colegas meus, trabalhadores honestos 
mesmo, que estavam aí a trabalhar mandaram eles 
saírem do carro e deram-lhes porrada. E têm quei-
xa disso. Podem ir averiguar que têm queixa disso 
mesmo.

E porque é que acham que eles fazem essa merda?
É racismo. É racismo. 
Muitas vezes é problema dentro de casa, com a família 
e eles vêem descontar aqui. Porque muitas vezes eles 
vêem aqui param o carro, vemos na cara deles e nós 
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Black Movement

“Na América, a liberdade e o poder estão inextrica-
velmente ligados. Não se pode ser livre sem se ter 
poder e não se pode deter poder sem a liberdade 
de dispor de si próprio” Martin Luther King. 
Numa defesa clara da necessidade de autodeter-
minação dos afro-americanos, e longe de promo-
ver uma ideia separatista, Martin frisa que um ser 
humano desprovido de poder sobre si próprio é um 
ser humano desprovido de liberdade. 
Se este princípio é cada vez mais claro, por exem-
plo na luta das questões de género, no caso das 
questões de racismo continua a suscitar grandes 
desacordos. 
Convidados a estar presentes numa tertúlia para 
falar sobre a situação dos jovens afro-descenden-
tes em Portugal não pudemos deixar de notar, a 
debilidade e timidez do debate em torno do racismo 
neste país. Mais uma vez tivemos um contacto pri-
vilegiado com aquilo que consideramos ser os res-
tos da mentalidade colonialista e racista de muitos 
portugueses. 
Pretendendo ser uma atitude contra o racismo, as 
críticas a um movimento afro-descendente auto-
pensado, como sendo uma forma de racismo inver-
tido, revelam-se numa atitude paternalista e profun-
damente ignorante que visa submeter a perspectiva 
anti-racista dos afro-descendentes às perspectivas 
dos portugueses. O mesmo será dizer que a luta 
pelos direitos de alguém é defi nida por quem bene-
fi cia dessa falta de direitos, e que o mesmo estará 
apto a renunciar pacifi camente da sua situação pri-
vilegiada para uma sociedade igualitária. 
Antes sequer de nos ouvir, já nos estavam a ser 
apontadas três limitações: o sectarismo do movi-
mento Black, o obsoleto das suas ideias e o ênfa-
se na raça em detrimento da classe. Estas críticas 
são recorrentes em quase todos os contactos que 
temos com outros movimentos e, além de porem 
a claro a grande prepotência ideológica de muita 
gente bem intencionada, revelam também até que 
ponto a sua necessidade de defi nir o que é a liber-
dade de comunidades por si historicamente oprimi-
das, se converte numa incapacidade de ouvir as 
perspectivas dessas mesmas  comunidades. A sua 
ignorância em relação a este movimento só mostra 
o quanto o desprezaram a ponto de ignorar quão 
ligado estava a outros movimentos, a profundidade 
da sua análise transversal entre a raça, classe e gé-
nero (como era o caso dos Black Panthers) e o seu 
enorme contributo para os direitos civis de tod@s, e 
não só d@s negr@s. Se a Revolução Francesa e a 
Revolução Russa de  1889 e 1917 respectivamen-

te,  continuam a ser defendidas como faróis desta 
democracia, porque estão as ideias de Malcolm X, 
ou dos Panthers obsoletas quando são bem mais 
contemporâneas e a sua luta não está acabada. 
Quando Martin Luther King está a dar voltas nas 
campas com a forma como o capitalismo integrou 
o seu sonho no sonho americano.  
Muita gente prefere lembrar-se do discurso “I have 
a Dream” de Martin Luther King, descontextualizan-
do-o e entendo-o não como um ideal de chegada, 
mas como o próprio processo de luta. Assim, para 
uns é preferível que as nossas crianças caminhem 
de mãos dadas pelos montes da Geórgia, ainda 
que umas estejam bem calçadas e outras descal-
ças. Ainda que umas tenham que comer dos restos 
do lanche das outras. Ainda que umas tenham que 
voltar para casa a pé e sozinhas porque os seus 
pais estão a trabalhar na casa das outras, cujos 
pais as acompanham no passeio. É preferível isso 
a que essas crianças adquiram a plena consciên-
cia de que não têm ainda condições para caminhar 
juntas de igual para igual nos tais montes, e per-
guntar-se porquê.  Que se questionem se querem 
realmente caminhar juntas nestas condições des-
vantajosas ou, se pelo contrário querem reivindicar 
os seus próprios sapatos, o seu lanche e o tempo 
dos seus pais. 
Não falamos da igualdade como uma oportunida-
de de aceder ao mesmo que tem o nosso opres-
sor pois isso nada tem de transformador, mas sim 
como a condição irrevogável de determinar o seu 
próprio destino (que passa pela possibilidade de 
rejeitar a “integração” e continuação deste regime), 
em vez do projecto de cidadania(s) a longo prazo 
que substitui a capacidade de idealizar, reivindicar 
e lutar  pela efectiva igualdade por uma integração 
individual. Integração onde vários fi ltros jurídicos e 
sociais criam condições de acesso a uma espécie 
de “negr@s mais aptos”. Negr@s que serão elen-
cados como  os casos de sucesso da comunidade 
e o exemplo do sucesso de políticas de integração 
e posteriormente cooptados desprovendo a comu-
nidade do seu principal recurso actual que são @s 
irm@s com capacidade de iniciativa. 
Da mesma forma vários movimentos sociais ou 
grupos políticos tentam captar esses/as irm@s no 
sentido de doutriná-los e transformá-los em mega-
fones das suas ideias na comunidade. 
De um ou de outro jeito trata-se dum processo de 
cima/baixo fora/dentro que só tem instrumentalizado 
esses/as irm@s utilizando-os como multiplicadores 
do quadro jurídico e institucional, num caso, ou das 
ideias contra esse mesmo quadro, no outro. Ambas 
as situações, ainda que tragam consigo um discurso 
de melhoria das condições sociais, não as trás edifi -
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cadas sobre os nossos interesses e necessidades. 
Trata-se dum processo que se certifi ca que a nossa 
luta seja pacífi ca e pacifi cada na relação com os 
demais movimentos cívicos ou organizações em 
nome dum interesse maior que nos ultrapassa. Um 
processo que contribuiu para que muitos de nós, na 
nossa acção pseudo-transformadora, deixe de se 
focar na nossa experiência e consciência colectiva 
para se passar a focar nas medidas políticas fi nan-
ciadas por uns e contestadas por outros. Contribuiu 
para deixarmos de ser amplifi cadores das nossas 
angústias e exigências para sermos seus silencia-
dores, pois em vez de fazermos o nosso grito de 
protesto para fora, fazemos agora o grito de ordem 
para dentro. Como o cão fi el ao seu dono que ladra 
com fome mas depois de satisfeito arruma-se na 
sua casota e vem cá para fora sob chamamento do 
seu dono mostrar as acrobacias de que é capaz ao 
vizinho. Assim é caso para afi rmar que as nossas 
comunidades não têm voz, porque nós em vez de a 
dar estamos a retirá-la. Mais, ainda que alguns e al-
gumas tenham retirado daqui dividendos políticos, 
profi ssionais e fi nanceiros (que embora tão tímidos 
foram sufi cientes para nos vislumbrar), poucos 
são os resultados concretos dessa “liderança” nas 
condições sociais, económicas e políticas dos afro-
descendentes e de muitos imigrantes negros. 
A nossa liderança goza então dum grande reco-
nhecimento de cima/fora, e de nenhum reconhe-
cimento da base/de dentro. Por nós falamos, cujo 
grande empolamento foi mais dado pela reacção 
dos jornais e de organizações exteriores do que 
propriamente pela reacção da nossa comunidade 
às nossas actividades. 
Malcolm X chamar-nos-ia House ou Domestic Nig-
gas. Talvez estejamos apenas confusos e iludidos 
com a nossa condição de copeiros e mokambas. 
Felizes por estar a servir à mesa dos nossos sinhôs 
e sinhas, partilhando da sua intimidade e protegi-
dos das chuvas torrenciais ou do calor ardente por 
baixo do qual os Field Niggas caminham de grilhe-
tas nos pés à mercê das chicotadas dum capataz. 
Orgulhosos por saber falar a sua língua e poder 
comer da mesma comida ainda que depois deles. 
Radiantes por poder caminhar livremente pela sua 
casa, ouvindo as notas do seu piano vestindo uns 
trapos mais apresentáveis do que aqueles Field Ni-
ggas que lá ao fundo arrancam algodão ou café  ao 
som dum gospel de tenebrosas lágrimas de san-
gue e suor. Satisfeitos que algures as nossas ca-
mas sejam algo mais confortáveis que a palha das 
senzalas. É uma metáfora dura mas ilustrativa pois 
cabe-nos perceber se os direitos reconhecidos no 
artigo 13º da Constituição já estão efectivamente 
ao nosso alcance. Se a Lei da Nacionalidade e a 

Lei da Imigração reconheceram todos os jovens cá 
nascidos e regularizaram todos os imigrantes. Se a 
Declaração dos Direitos Humanos teve capacidade 
de deter os assassinatos arbitrários dos jovens ne-
gros nos nossos bairros ou a detenção de irm@s 
nos Centros de detenção de Imigrantes. Se o fi m 
do colonialismo ditou o fi m da exploração do Norte 
pelo Sul que mina as estruturas de África impedin-
do-a de se desenvolver. 
Não há dúvida que somos muito bons/boas a me-
diar a integração dos Imigrantes ou a inclusão dos 
seus descendentes mas quantos olham para lá 
desse prisma e questionam esse quadro de normas 
que está a seleccionar seres humanos e a enviar 
os outros para as sucatas da sociedade. Quantos 
põem este regime em causa e procuram formas de 
luta alternativas ou complementares àquelas com 
as quais fomos doutrinados nas associações e mo-
vimentos a que pertencemos. Poucos. Não temos 
uma agenda própria. Andamos ao sabor de agen-
das alheias. 
Posto isto cabe-nos reconhecer que não temos 
uma luta sistematizada e implementada mas sim 
um conjunto de acções soltas que têm promovido 
sim indivíduos ou grupos que se têm identifi cado, 
ou sido identifi cados como líderes comunitários, 
num caso ou revolucionários, noutro. 
Luta, digna desse nome, só pode ser feita a partir 
da escuta activa e envolvimento das nossas comu-
nidades no pensamento do processo. No diagnósti-
co e busca de solução com a sua luta enquadrados 
num espectro político. 
Um grande desafi o da luta afro-descendente e, 
portanto, da Plataforma Gueto, é servir-mo-nos das 
nossas ferramentas pessoais para organizar as 
pessoas para o pensamento das suas questões. 
Não é, de forma alguma pensar pelas pessoas e 
chegar à comunidade com as ideias feitas e/ou os 
projectos aprovados. 
Outro grande desafi o é perceber as particularida-
des históricas, psicológicas, sociológicas, culturais 
das comunidades e agir a partir da sua aceitação 
e não da sua negação. A negação do impacto do 
colonialismo só continua a fortalecer este neo-co-
lonialismo que todos os dias força a deslocação de 
milhões de irm@s para os centros urbanos onde 
nos encontramos presos a seu aberto. As grandes 
correntes ideológicas vigentes não foram pensadas 
para e nem com negr@s, nem tão pouco as gran-
des medidas de intervenção social.   
É nesse sentido que só podemos defender um 
movimento negro, que por agora, e sabe-se lá até 
quando, só poderá ser saudável se se preservar 
livre e autónomo nas ideias e acção. E isso é preci-
samente o contrário do sectarismo. A nossa cons-
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que nós é que agredimos a polícia, nós é que come-
çamos, não foi, foram eles é que começaram, nem 
uma boa noite deram chegaram logo a bater e a chu-
tar a grelha e quando nós reagimos começaram a 
dar tiros a sério. Tenho o pé furado de tiros que eles 
deram. Há pessoas com mais de 5 tiros de borracha 
no corpo, pessoas com tiros na perna, na barriga, 
no braço, em todo o lado. Chegaram aqui mesmo à 
má fi la. Começaram a bater mesmo. E não tiveram 
razão para nada. Isso deve ser alguém que anda aí 
a fazer queixas, a dizer que nós andamos a fazer 
distúrbios mas é mentira. Só estávamos numa co-
memoração, numa festa de anos. Dentro do prédio, 
o prédio está todo furado. Tem balas mesmo reais. 
Temos cartuxos guardados. Temos tudo guardado. 
Temos balas, temos provas ali guardadas que é 
para eles verem que eles estavam a disparar balas 
mesmo a sério, não eram balas de borracha.

E porquê que os gajos entraram nas vossas casas?
Não sei. Só sei que reuniram-se, não sei o que é que 
estavam a combinar e arrebentaram as portas sem 
motivo nenhum, a festa era na rua, a festa não era 
em nenhuma casa. Não tinham motivo. Houve uma 
colega deles que chamou um amigo nosso para an-
dar à porrada. O guarda a chamar ele mesmo, a di-
zer “ah, vamos andar à porrada” e eles juntaram-se 
todos no meu colega e começaram a bater-lhe. Foi 
aí que veio a mãe do jovem e começaram a bater 
na mãe de um rapaz [...] Chegaram aqui mesmo à 
balda, a bater em toda a gente.

Tu foste para a esquadra? Porque é que te levaram?
Levaram-me. Começaram-me a dar porrada e dis-
seram-me que eu é que organizei o motim.

Os gajos agrediram-te, agarraram-te e levaram-te?
Sim. Dentro da carrinha a darem-me pontapés. Te-
nho aqui uma marca. Tenho a cabeça partida aqui. 
E tenho amigos meus que fi caram piores do que eu. 
Em péssimo estado. Vá ver a cabeça e está lá uns 3 
ou 4 buracos mesmo.

Foi com quê?
Com cassetete, com balas, tudo na cabeça. Casse-
tete de ferro. Mesmo.

Balas de borracha como?
De perto. Mesmo. De perto! Assim a darem-nos no 
pé, na cara mesmo. Idosos e crianças levaram com 
gás pimenta. Com o cassetete na cabeça. 
Havia crianças a passar mal aí por causa do gás. E 
na esquadra estavam a fazer racismo.
O pior foi mesmo os nossos pais, as nossas famí-
lias, as nossas mulheres, as nossas crianças todas 

serem intoxicados dentro de casa. Os bófi as vieram 
mesmo com gás pimenta, crianças no colo, mulhe-
res com crianças no colo, e eles a darem tiros, a me-
terem toda a gente no chão, a darem coronhada. E 
isso não é humano. Estamos aqui a par da socieda-
de, os vizinhos que estão aqui do lado nem deviam 
estar aqui porque eles não entendem a nossa ma-
neira de viver, a nossa cultura. E a gente hoje já não 
pode conviver na rua, a rua é pública, somos livres. 
Dizem que é a falar que se entende mas não é bem 
assim violência paga-se com violência, amor paga-
se com amor. E isso aqui é guerra mesmo. É guerra. 
Eu não fi quei contente de ver a minha mãe no chão 
a levar porrada dos bófi as e estou-me a cagar. Então 
abuso, abuso de poder, não! Somos todos homens.
Não foi em Angola que nos mataram, não é no Mon-
te que nos vão matar.
Pretos do caralho vão todos para vossa terra. Isso 
é racismo!

Disse aqui o bófi a?
Disse lá dentro da esquadra quando estávamos to-
dos dentro da esquadra. “Não foi em Angola que nos 
mataram, não é no Monte que nos vão matar. Pretos 
do caralho vaiam todos para vossa terra.”
E ainda houve outro agente que perguntou a outro 
agente se era para matar o cão de um rapaz que 
mora ali. O cão estava preso na porta e o cão tem 
documentos, tem tudo, está legal, e o outro estava a 
perguntar mesmo se era para matar o cão.

Tem chip, tem seguro.

E o quê que disseram na esquadra?
Preto do caralho, vaiam para a vossa terra. A mim 
não me mataram em Angola não são os pretos do 
Monte que me vão matar. Vocês pretos pensam que 
mandam no bairro. O bairro não é vosso. Quando 
nós dissermos para irem para casa, têm que ir para 
casa. E isso não é assim. Só porque somos pretos 
nós temos que fazer tudo o que eles querem? Isso é 
racismo. Isso é puro racismo. A darem-nos chapada. 
“Pretos do caralho, pá! Estão a brincar ou quê?” E 
ainda um senhor guarda chegou dentro da sala e 
disse, “sabem qual é a diferença entre nós? Vocês 
são pretos e eu sou branco.” 

Isso foi em esquadra?
Na Trafaria. E eu posso identifi car todos.

E eles agrediram-vos muito lá?
Sim senhor. A esquadra estava só sangue. Sangue 
para todo lado. E nem se preocuparam connosco.
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e esses gajos tendo o Paulo Portas como primeiro mi-
nistro é que estavam bem. Porque ele é racista como 
eles. Diz que o governo não coiso...mas não é capaz 
de dizer que já que estão a mudar as penas para porem 
penas para os racistas para veres quantos polícias iam 
condenados com penas claras para os racistas.  Fazem 
racismo puro, porque na América e quê há isso. Abres 
a boca para chamar alguém de preto ou isto e aquilo 
estas a expressar todo o racismo que tens em ti.  Qual é 
a coisa de estares a chamar “preto fi lho da puta vai para 
a tua terra”

Sentes que a violência está a crescer?
Mais pela parte da polícia porque eles tapam a cara para 
fazer isso. Eles apanham miúdos e são capazes de ba-
ter e largam aí na esquina todos inchados e nem fazem 
nada. Nem autuam nem nada. Dão é porrada. Eles que-
rem é bater. Querem é bater porque sentem isso. São 
jovens que nem têm cara para levar uma chapada mas 
juntam com o bastão e a farda já fazem logo a coisa. 
Porque qualquer cidadão que 5 polícias vão contra eles 
não faz nada. E depois se tens o azar de sentir mais a 
coisa e acertares em cheio na boca dum ou na cana do 
nariz e rebentares a cana do nariz a um eles acabam 
contigo e vais para o hospital em coma e eles dizem que 
tu é que deste o primeiro soco. Mas se calhar tinhas le-
vado 20 pauladas antes. Tás a ver. Isso é que é mau. 
Às vezes até batem às pessoas com os documentos na 
mão. Isso já me aconteceu a mim. O senhor guarda dis-
se “olhe, dê-me os seus documentos”. E eu disse que 
lhe dava os documentos. Mas ao tirar os documentos 
da carteira ele começou-me a agarrar. Eu perguntei-lhe 
“então porquê que me está a agarrar? Eu vou-lhe dar os 
documentos”. eu dei-lhe os documentos para a mão e ai 
é que se juntaram todos em mim, já com os documentos 
na mão. Achas isso possível? Isso é uma pessoa que 
tem alguma coisa na cabeça? Ou é droga a mais. Na 
cabeça. O quê que dizes. Isso é droga a mais na cabe-
ça. Se vão todos ao copo vais ver que começam a ver o 
quê que eles consomem. Porque eles todos consomem. 
Claro que não são todos.  Como aqui também dizem só 
há bandidos mas não são todos bandidos. Quando vão 
à Quinta da Princesa dizem que todos mandam pedras. 
Como fi zeram aí a revistar os senhores e as senhoras 
que vão trabalhar de manhã. Isso não é nada porque as-
sim estão a meter todos bichos. Mas eu aqui não estou 
a dizer que todos os polícias são assim. Porque também 
se não tivéssemos polícia o que é que era feito do nosso 
mundo não é?  Mas eles dentro deles sabem mesmo 
que há isso porque às vezes vês mesmo na cara de 
outros que não estão de acordo com o que os colegas 
fazem. Havia de haver se calhar era...uns quantos que 
abrissem a boca para dizer que acontece isso, se calhar 
eles matam mesmo esses colegas ou batem nos cole-
gas. Xingam mesmo os colegas. Eu não sei. Não sei. 

GUETO

Entrevista a jovens e idosos violentamente agre-
didos pela policia no Asilo 28 de Maio, Monte da 
Caparica, Almada, Margem Sul no passado dia 28 
de Junho. 

A máxima de que nos momentos de crise cresce tam-
bém a repressão nos mais pobres e desprotegidos 
por este sistema judicial injusto esta em alta em Por-
tukkkal. Nos últimos meses multiplicaram-se as situa-
ções de agressão ou intimidação policial por todos os 
bairros. Uma semana depois da agressão a dois ir-
mãos da plataforma Gueto na Amadora, foi a vez das 
crianças, jovens e idosos sentirem “o braço, as per-
nas e o ferro da LEI” no bairro do Asilo 28 de Maio no 
Monte da Caparica com um episódio absolutamente 
deplorável mas ilustrativo de quão racista é a polícia. 

Os média, mais uma vez, trataram este caso como 
uma resposta da polícia à violência provocada pela 
comunidade. O “Diário de Policia” escreveu mais 
uns daqueles artigos de fi cção encomendados à 
Valentina Marcelino, desta feita sobre o aumento de 
polícias agredidos. Mas aqui no bairro o aumento da 
presença de polícias tem correspondido ao aumento 
de violência sobre a comunidade e sobre aqueles 
que denunciam e lutam contra esta violência. E o 
saldo este negativo para o nosso saldo. 

Dado o péssimo trabalho da média, que se preocupou 
em maquiar a situação e vender a versão ofi cial e men-
tirosa deste dia fomos ouvir irmãos e irmãs, jovens e ido-
sos sobre a sua versão e entendimento desta situação.   

Jovens irmãos agredidos
Tudo começou com uma festa de anos, estávamos a 
comemorar aqui com um nosso colega, amigo nos-
so que fez anos estávamos aqui na rua todos a ouvir 
música e a comer carne assada e isso, e de repente 
eles chegaram aí, nem perguntaram nada começaram 
a chutar a grelha. Foram directo para um jovem que 
é meu colega, tem mais ou menos a minha idade, e 
depois começaram a bater em toda a gente. A mãe de 
quem estava cá em baixo veio cá em baixo para socor-
rer o seu fi lho porque os polícias estavam a bater mes-
mo e acabaram por bater numa senhora com sessenta 
e tal anos de idade. A bater mesmo, mas a bater a sério 
como se estivessem a bater num homem de 150 kg. A 
bater a sério mesmo. Foi aí que a nós vimos que eles 
estavam a fazer algo de errado e não podíamos deixar 
a mulher ali naquela situação. A mulher e os nossos 
amigos que estavam todos a serem espancados pela 
polícia. A serem espancados violentamente. E como 
viram no jornal, sangue no chão, isto e aquilo.
Outra coisa que queria dizer é uma grande parte dos 
jornais contaram uma grande mentira pois disseram 
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ciência vem enriquecer as perspectivas de luta de 
outros movimentos e não enfraquecê-la. Mas só o 
pode fazer se for realmente livre para se amadu-
recer na sua especifi cidade e particularidade. E é 
nesse amadurecimento que forjamos a nossa rela-
ção com a generalidade, com a globalidade. Com 
os outros movimentos. Qualquer coisa menos que 
isso será um pai a ensinar um fi lho, um marido a 
ordenar uma mulher ou um patrão a dirigir um ope-
rário. Qualquer coisa menos que isso leva a que 
continuemos a ser açoitad@s pelos novos capata-
zes à ordem dos novos slave owners. A ser “educa-
dos” para nos aceitarmos como selvagens caren-
tes de civilização, a ser assistidos pela caridade da 
missão “evangelizadora” da mesma instituição que 
legitimou e abençoou a partida à descoberta de no-
vos mundos. Qualquer coisa menos que isso é o 
passado. Qualquer coisa menos que isso é nada.

GUETO

A prisão da exclusão 

As prisões portuguesas são espelhos perfeitos para 
se ver a realidade da exclusão social em Portugal. 
Neste momento sou recluso de um dos piores esta-
belecimentos prisionais do pais. O estabelecimento 
prisional de Lisboa. Todos os presos que já estive-
ram noutros EP’s, afi rmam que o EPL e o pior EP do 
pais, pelo menos de há uns 4 anos para Ca, apesar 
localizado na capital. A semelhança de muitos outros 
EPs, a esmagadora maioria de reclusos estão pre-
sos por pratica de crimes de roubo, furto e peque-
no trafi co e são provenientes de meios socialmente 
desfavorecidos. Os jovens constituem a maioria, 
os negros também. Em dois anos de reclusão, não 
conheci nenhum grande trafi cante, nenhum grande 
empresário, político ou banqueiro presos. No EP da 
judiciária encontrei dois portugueses com alto esta-
tuto, um deles, um deles e o professor da universi-
dade independente , Rui Verde, que não cumpriu um 
ano de prisão. Rui Verde saiu por excesso de prisão 
preventiva, segundo ouvi, em 2007. Portanto, sei por 
experiência própria que as cadeias em Portugal são 
feitas – e digo por ordem decrescente de números 
de presos: africanos e descendentes de africanos, 
portugueses de classe baixa, incluindo ciganos e 
estrangeiros de outros países do mundo. Essa e a 
realidade pelo menos na área da grande Lisboa. 
No EPL encontra-se de tudo: pessoas a cumprir 10 
meses de prisão por multas de 150 euros, o que jus-
tifi cou ate uma ida das autoridades portuguesas a 
franca para buscar uma das pessoas. O preso em 
questão disponibilizou-se a pagar o triplo da divida 
se fosse necessário so para continuar com a sua 
vida em franca, mas o Estado fez-lhe assim cumprir 
ainda sete meses de prisão. Casos ridículos abun-
dam no EPL. Há jovens a cumprir penas de cinco, 
oito, dez nãos de prisão por roubos e furtos de te-
lemóveis e outros objectos de valor reduzido. São 
muitos os que não cometeram nenhum crime, mas 
pagam pela sua cor de pele, pela sua etnia e classe 
com penas de oito anos e mais. Um fi lho de africa-
nos roubou um casaco quando tinha 16 anos. Foi 
apanhado pela policia no mesmo dia e foi obrigado 
a devolver o casaco ao dono.  Ao fi m de um tem-
po foi viver para Inglaterra. Regressa a Portugal 13 
anos depois e é confrontado com esse roubo. Vai ao 
julgamento e é condenado a 2 anos e seis meses 
de prisão. Põe o recurso e é negado. Cumpriu três 
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anos e nove meses, vi-o a sair em 2008. Parece irre-
al, aconteceu, mesmo e os meios de comunicação 
social portuguesa não se interessam por casos com 
estes. A prisão é um poço onde são depositados os 
lixos da sociedade. Vêem-se pessoas a morrer por 
falha de cuidados médicos, doenças a avastarem-
se. A juventude a a ser afogada, anulada,  aniquilada 
e a vida a ser desposada de tudo que a faz sentido. 
Muitos jovens negros com problemas mentais gra-
ves que não deviam estar presos, mas sim num sitio 
próprio com acompanhamento psicológico e psiqui-
átrico adequado, porém são tratados como pessoas 
normais. Toxicodependentes são ainda mais empur-
rados para toxicodependência e a marginalidade. 
Os juízes sociopatas que condenam essas pessoas 
ironicamente as chamam de criminosos quando eles 
praticam um crime muito maior. O crime de destruir 
vidas de pessoas que nasceram na sarjeta, esses 
juízes que deveriam estar presos.  Um jovem de29 
anos tem graves perturbações mentais  psíquicas 
que requerem acompanhamento permanente. Foi 
condenado a 4 anos de prisão por ter roubado um 
telemóvel. Ainda está a cumprir a pena na Ala B do 
EPL. Qualquer pessoa que olha para ele vê que ele 
é uma pessoa que não é sã, que não tem consciên-
cia do que faz, mas o juiz que o julgou não viu isso, 
os psicólogos e psiquiatras do EPL também não vi-
ram. A única coisa que interessa é que ele roubou 
um telemóvel e tem de  ser punido.  A seguir dos 
tribunais não há melhor sitio para saber o que é o 
racismo institucionalizado do que nas prisões por-
tuguesas. As pessoas têm tratamento diferenciado 
consoante a etnia e o estrato social a que perten-
cem. É um facto indesmentível que quem está deste 
lado das grades conhece muito bem. Um exemplo 
disso no EPL, é que na ala em que me encontro, 
que é a Ala dos condenados, entre os presos com 
doenças mentais, apenas os negros são  deixados 
abandonados à sua sorte. Uma vez ou outra vão ao 
psicólogo e ao psiquiatra que frequentemente lhes 
da medicação imprópria para o problema que tem. 
Os doentes brancos vão para outros sítios. 
Muitos jovens que nunca tiveram oportunidade de 
singrar são empurrados para o crime. O EPL tem 
uma oferta de trabalho e de escola muito limitada, 
não existem programas de incentivos ao estudo e a 
formação profi ssional. A maior parte dos jovens não 
têm ocupação, o que é um convite para o crime, ao 
vício e a toxicodependência.  O que falta ao Estado 

é por directamente pistolas nas mãos dos jovens e 
mandá-los roubar. Acresce ainda que os guardas 
prisionais não tem formação escolar e humana ade-
quada para lidar com os presos, tem uma mente 
autoritária, particularmente Salazarista, o que não é 
de estranhar, tal como os policias, os juízes, os go-
vernantes deste país. A directora da prisão do EPL é 
inacessível, nunca dá a cara. 
É visível que não interessa ao Estado integrar na so-
ciedade portuguesa, jovens de meios desfavoreci-
dos. Quem pagaria pelos crimes que os ricos come-
tem? Tem que haver alguém que leve com o baralho 
a fi m de manter o sistema judicial a funcionar em 
pleno. Para isso convence-se o povo que os crimes 
que tem de ser combatidos por serem mais graves 
os carjacking outros roubos, furtos, etc. cria-se uma 
onda de insegurança pela maquinaria prostituta da 
media, enchem-se as prisões e assim o Sócrates 
pode continuar impune a comandar o país das ma-
ravilhas. Quando alguém diz que a justiça em Portu-
gal só para os pobres e fracos, merece o maior res-
peito porque diz uma das maiores verdades sobre 
este país. 
O Estado português nunca apostou seriamente na 
prevenção que é a parte mais importante. Nos bair-
ros de barracas muitos dos quais que passaram a 
ser denominados de bairros sociais, depois de de-
molir as barracas, a prevenção da delinquência ju-
venil e da criminalidade é de zero. E não se pode 
prevenir nenhuma delas sem evitar a pobreza e a 
marginalidade. Indo à raiz da questão pergunta-se: 
onde estão os programas, os projectos, ou pelo me-
nos um esboço a sério e sistemático de ideias feito 
pelo estado para integrar os imigrantes e os seus 
descendentes? Onde estão politicas educativas e 
escolares aplicáveis, passiveis de serem genera-
lizadas, que tenham em conta as especifi cidades 
culturais étnicas das crianças e jovens dos bairros? 
Quem é que o Estado pôs a fazer um trabalho am-
plo de proximidade com as crianças e jovens, com 
respectivas famílias, com o objectivo de encaminhá-
los na sociedade? Em quê que o Estado se mos-
trou que se preocupa com o futuro desses jovens? 
O quê que o Estado fez até hoje para dar condições 
decentes de vida aos fi lhos daqueles que ajudaram 
e ainda ajudam a construir casas, estradas, pontes, 
estádios de futebol, estações de metros e comboios; 
daquelas que tomam conta dos velhos deste país, 
que limpam escadas  e todo género de porcarias?  
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eles não têm a consciência dum ser humano que 
sabe... eles pensam “ya a lei está-me a proteger, eu 
sou da segurança pública”...

Tu achas que eles tratam as pessoas como o 
quê?Como bichos. Como bichos mesmo. Não é as 
pessoas. É os pretos. É os pretos como eles dizem. 
... que eles não estão a falar como pessoas . os cães 
que eles têm em casa tratam melhor...

Já foste maltratado alguma vez por um polícia?
N vezes. N vezes. Ainda ontem saí para a noite, o 
pessoal estava a dizer que aquilo ali na Quinta estava 
mau mas pronto, tenho que ir para casa dormir. A noite 
tem que acabar né? Tenho que regressar a casa. Às 
seis da manhã cheguei disseram-me “se vocês forem 
lá para baixo não nos responsabilizamos  se levarem 
um tiro, uma bala perdida”. Então nós esperámos...

Já entraste em confl ito com a polícia pela revolta 
que sentes em relação ao desrespeito que têm?
Em revolta como assim? a mandar pedradas e fazer 
isso? Queimar...

Não. Se entraste em conflito com a polícia porque te 
sentes revoltado pela forma como te desrespeitam?
Já entrei em confl ito com eles mas assim sozinho, ver-
balmente. Eles me pararem no trânsito e serem racis-
tas para mim e eu expressar aquilo que sinto, e eles 
não conseguirem aceitar a verdade que é aquilo que é. 
Enquanto outros colegas sentem mesmo que é verda-
de, outros são mesmo racistas. Porque não são todos 
que são racistas. Cada um é como cada qual. 

Sim. Mas agora aqui o que aconteceu especificamen-
te para originar esta confusão? Este aparato todo?
Não estás a perceber! Eles são racistas. É racismo meu. 
O racismo é que fez isto acontecer. Porque eles se 
vão ali e dizem ao pessoal “toda a gente tira tudo o 
que tem nos bolsos, é uma revista” , toda a gente tira 
tudo o que tem nos bolsos e é uma revista.  
Porque que não quer ser revistado foge deles. Mas 
eles como são racistas saem do carro e chamam 
pretos e fi lhos da puta. Claro, qualquer pessoa reage 
e tem que se expressar também. Se eles chamam 
fi lhos da puta porque que não podem ouvir que são 
fi lhos da puta também?  Não é? A mim cada vez que 
me chamam preto ou bandido respondo “também és 
bandido”. Só pela conversa fi camos nisso. Eu sou 
bandido ele é bandido. Eu sou fi lho da puta ele é 
cinco vezes fi lho da puta. Porque a minha mãe é fa-
lecida ... e eu digo-lhe mesmo na cara porque se ele 
está a abrir a boca para me dizer isso  já não entra 
o respeito da polícia. Já não vou ver pela farda. Vou 
ver pela pessoa que está debaixo da farda.  Porque 
ele é um merdas também. Tás a ver. Aí é que tá. Aí é 

que gera o problema todo...aí as coisas são transpa-
rentes como a água. Claro como a água.
Há coisas que são vistas claramente. Os jornais 
também é que vão meter água. Eles foram chama-
dos porque houve tiros entre os moradores. Isso 
é mentira. Eles metem essa história porque foram 
para lá deram pauladas, depois o pessoal se calhar 
também deu umas pedradas, se calhar tirou os paus 
para lhes dar umas pauladas também e depois ti-
veram que usar os tiros de borracha. E então eles 
mesmo é que andam aos tiros. Então eles andavam 
aos tiros à noite ali atrás dos prédios e diziam uns 
para os outros “epá somos nós, somos nós”. Não 
havia ninguém a dar tiros. Eram eles que andavam 
ali a dar tiros. Certinho e direitinho. Os rapazes só 
mandaram pedras e não sei quê. Depois houve uma 
hora que foram para casa. Segundo o que ouvi dizer 
hoje às duas os rapazes já estavam todos em casa. 

Bateram em alguém?
Bateram na miúda, no menino, bateram o outro à 
porta de casa. Entraram no prédio foram bater o ra-
paz à porta de casa e o rapaz a gritar pelo pai. Quan-
do o ouviram a gritar pelo pai fugiram...

Como é que tu vês as crianças nisto tudo?
Isso diz-me tu. Imagina uma criança a dormir e a ouvir 
tiros de baixo da janela. Eles dizem que os bandidos 
fazem. Eles é que são os bandidos porque metem os 
putos a crescer revoltados já a crescer assim . no sono 
um puto acorda com 3 ou 4 tiros seguidos. Isso é alguma 
coisa? Isto não é nada. Quando ninguém deu tiro a eles 
ninguém fez nada disso a eles.  Eles querem é queimar 
a zona porque... a Quinta da princesa é uma zona como 
Cascais, Estoril, é como o Algarve como qualquer parte 
do mundo. São pessoas, seres humanos que lá vivem 
e que sabem respeitar. E quando são desrespeitadas 
também não são obrigadas a respeitar e mais nada. E 
isso é como em qualquer parte do mundo. E é assim... 
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Quinta da Princesa: mais polícia mais violência

Como disse um rapper da Margem Sul “Mais polícia é 
mais problemas na rua, não solução/ mais polícia é mais 
violência  na rua, mais corrupção. Em entrevista um jo-
vem da Quinta da Princesa conta como a polícia foi o gru-
po mais violento do seu bairro e como a sua indignação 
os levou a querer resistir em nome dos seus direitos. 
Depois da polícia agredir os e as jovens da Quinta 
da Princesa física e psicologicamente com balas de 
9mm, bastonadas, frase racistas como “pretos de 
merda”, “ratos de esgoto” ou “merdas”, as autorida-
des e a comunicação (sua aliada), insistiram na ver-
são da acção “pacifi cadora” da polícia. Estes e estas 
jovens pensam de forma diferente e sentem-se ví-
timas duma violência institucional constante mate-
rializada no uso excessivo da força e num profundo 
racismo e desrespeito pelos seus direitos.  

A violência que despoletou na noite de 24 para 25 de 
Agosto passado foi afi nal um acto de resistência à vio-
lência policial injustifi cada  que tinham sofrido ali, mo-
mentos antes, e não o contrário conforme tentaram 
fazer crer vários jornalistas. Esses mesmos jornalistas 
que nessa noite ignoraram o contacto feito pelos jo-
vens para denunciar a agressão de que foram alvo, 
mas que no dia seguinte estavam lá a auxiliar a acção 
policial. Esses mesmos jornalistas que diariamente 
violentam-nos com a sua propaganda manipuladora 
e estigmatizante que incute aos portugueses um ódio 
étnico correlacionando de forma infundada jovens de 
bairros e crime. Que fecha os olhos ao abuso de po-
der e racismo dos polícias mas que apelida de violên-
cia e cilada qualquer acto de resistência e apelo aos 
direitos por parte dos jovens destes bairros.

O aparato policial, digno dum cenário de guerra, a 
que já nos estamos a habituar nos nossos bairros, foi 
o acto mais violento de todos. Uma acção que nada 
teve de pacifi cadora, e que apenas visou cimentar 
o terrorismo de estado que tem sido desenvolvido 
contra os e as jovens pobres, de minorias étnicas.
Quisemos registar a versão destes irmãos e irmãs 
em luta, e a entrevista que se segue mostra a frus-
tração e indignação que é sentida face a uma vio-
lência que todos escondem, a violência de estado.  
Dum estado que viola os Direitos Humanos.
 ...Eles são racistas, são abusados, não valem nada. Por-
que eles quando vão ali não vão para fazer cumprir a lei 
nem nada. Eles vão para abusar tás a ver. Eles vão mes-
mo para serem racistas, para chamarem nomes para 
xingarem e o caraças, mesmo para judiarem. Eles vão lá 
mesmo para sentirem prazer a judiar dos pretos. 

E o que aconteceu no domingo?
Chamaram uma miúda de vaca, o rapaz apresen-
tou o documento da mota os polícias roubaram-lhe o 
capacete, e depois eles deram uma volta. Voltaram. 
Ele apresentou os documentos e pediu o capacete. 
Dois guardas estavam a falar com ele, o outro sobe 
a correr e deu-lhe uma paulada sem mais nem me-
nos. Depois começam à paulada a toda a gente. Mas 
isso é porquê? Porque como eles dizem que tem ali 
drogados e trafi cantes e ladrões e isso e aquilo é 
porque eles também são. São drogados, são trafi -
cantes, são ladrões. Eles fazem tudo também. Eles 
drogam-se e quando vão para ali vão drogados. Eles 
deviam pôr os policias todos a fazer o teste do copo 
e aí iam descobrir. Se calhar eles não fazem o teste 
do copo a eles...eles usam drogas porque às vezes 
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O Estado não dá nada substancial, nada que não 
seja demolir mecanicamente as barracas e substi-
tuí-las por prédios, sem ligar ao resto; nada que não 
seja por mais polícias nas ruas. O Estado português 
navega apenas na superfície  e quer manter a dis-
tância dos problemas socioeconómicos. Não previ-
ne, não evita, apenas fi nge que resolve o problema. 
Quando os desintegrados atingem dezasseis anos  
e começam a ser incómodos e são logo enlatados 
nas prisões. Então, fala-se de reinserção social só 
para não fi carem mal, tomam-nos por burros. Al-
guém me pode explicar através de que acto de má-
gica se pode reinserir o que nunca esteve inserido, 
reintegrar o que nunca esteve integrado? A taxa de 
reincidência nas prisões portuguesas e assustadora. 
Mas basta que façamos como o Paulo Portas para 
resolver o problema, culpemos os reincidentes por o 
serem e o Estado por não punir como deve ser, com 
mais anos de prisão e não se fala mais no assunto. 
Nós, africanos e fi lhos de africanos que vivem em 
Portugal não podemos pactuar com o modo como 
nos tratam neste pais  que tanto nos deve, que não 
nos exijam o cumprimento dos nossos deveres sem 
assegurarem primeiro o cumprimento dos nossos 
direitos. Que não nos falem em segurança, paz, har-
monia, democracia, leis e justiça se o Estado não 
nos trata na base da igualdade e dignidade. En-
quanto não virmos respeitada a totalidade dos nos-
sos direitos, não nos peçam para respeitar a lei, os 
tribunais, a farsa que chamam justiça, nem o estado 
que é o suporte da nossa opressão. A nossa obriga-
ção, que advêm antes de mais do respeito próprio, 
e virmos denunciar as estratégias que os detentores 
do poder usam para mascarar a exclusão a que nos 
submetem. 

NILTON 
JUNHO DE 09 EPL 

( ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE LISBOA) 

A triste vista do espectáculo policial da Bela Vista

Mais uma vez fi cou provado que os fi lhos entea-
dos são os culpados pelos desarranjos da casa. 
Ou seja, para os males da nação há sempre um 
culpado e este culpado não é o sistema que ali-
menta a desigualdade e a segregação social mas 
sim os pobres, os imigrantes, e as classes desfa-
vorecidas desta sociedade que sempre são trazi-
das para a televisão pelos piores motivos; mas, 
motivos que aparentemente deviam ser analisa-
dos de forma distanciada e fria, mas não foi o que 
aconteceu no bairro da Bela Vista. Em vez de um 
olhar particular e uma análise de um caso espe-
cífi co, o caso da Bela Vista tornou numa espécie 
de mal nacional pelo qual todo o Portugal passa e 
que merece ser combatido pela força da repres-
são policial. Outra coisa que fi cou tristemente pre-
sente neste caso foi o espectáculo policial da bru-
talidade e do encerramento de pessoas nas suas 
casas sem possibilidades de poderem circular 
tranquilamente na rua porque, de repente, o bairro 
tornou-se num local de ensaio da força. Ainda não 
se deram conta que este modelo de espectáculo 
repressivo só exalta os ânimos e gera ainda mais 
a violência e o terror em vez de impor a ordem. 
Outro lamento, e se calhar o mais triste de todos, 
foi a forma como mais uma vez “racializaram” e 
“etnicizaram” a explicação dos confl itos como se 
o mal de todos os problemas residisse no dilema 
da diferença “preto” (entenda-se negro) e “branco” 
e, consequentemente, na imigração. A comunica-
ção social precisa ainda de maior lucidez e bom 
senso para actualizar o tipo de discurso que vei-
culam para a sociedade porque hoje, mais do que 
nunca, está a ser provada que a ideia de “raça” 
não passa de uma fi cção, uma categoria ideológi-
ca criada e inventada pelo próprio racismo euro-
peu e ocidental. Por isso, fi cou bem claro que os 
discursos da comunicação social estão profunda-
mente colonizados por categorias e estereótipos 
utilizados para a classifi cação ou para a análise 
de determinadas situações sociais de confl itos. 
Um exemplo bem claro deste facto está na forma 
como insinuaram que a Bela Vista era um bairro 
exclusivamente de imigrantes (de diferentes “et-
nias”) quando na verdade veio ser comentado por 
um dos analistas na RTP que uma boa parte da 
população ali residente é portuguesa. Portugal 
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não pode esquecer que é um país de acolhimento 
mas também de saída da sua população que for-
ma uma grande diáspora espalhada pelo mundo. 
Hipocritamente esquecem-se que a exaltação do 
orgulho nacional português nas viagens dos “des-
cobrimentos” tem na sua base o próprio fenómeno 
da emigração. Outra questão que também fi cou 
bem forte nos discursos da comunicação social e 
na fi gura triste de alguns políticos da direita (que 
nunca vão ganhar as eleições neste país) está 
também na forma como a imigração foi utilizada 
como bode expiatório para justifi car os problemas 
e os males sociais da nação, como o desemprego, 
quando esquecem que os imigrantes que estão a 
receber o seu subsídio de desemprego estiveram 
a trabalhar e a contribuir para a riqueza do país. 
Portanto, mais uma vez fi cou tristemente celebra-
da a violência, o terror, o medo e alimentaram a 
discriminação, a segregação e a desigualdade; 
e pior: continuaram a formatar a ideia de bairros 
problemáticos quando, na verdade, ninguém pro-
cura identifi car e tentar solucionar os problemas 
sociais da pobreza que estão por detrás do drama 
humano de pessoas que se encontram completa-
mente presas a um destino de fracasso que lhes 
foi impostas pela segregação, pela discriminação 
e pela total ausência de perspectiva de uma vida 
diferente. 

ESTAÇÃO SUBTERRÂNEA DAS MARGENS, 
19 DE MAIO, 2009.

TOUPEIRA VAGABUNDA

Jaulas - Parte 2
O Legado de William Lynch

¨O que eu odeio é a ignorância, a pequena imagi-
nação, o olho que não vê mais de um palmo à sua 
frente. Tudo é possível e você é capaz... quem tu 
és é apenas limitado por aquilo que tu pensas que 
tu és¨. Dr Kimani Neushi 
¨Mete um escravo a matar um outro escravo¨. Pro-
vérbio sudanês
¨Liberta-te da escravidão mental, ninguém, a não 
ser nós próprios, pode desacorrentar a nossa men-
te...¨ Bob Marley in redemption songs  
¨Se te amarrarem o pensamento não precisarão de  
amarar-te os pés e as mãos¨. Provérbio africano 
¨Conhece o teu inimigo e conhece-te a ti mesmo, é 
a política¨. Sun Tzu 
¨O médico para aplicar o remédio efi caz que destrói 
uma doença, primeiro tem de saber qual é o tipo da 
doença e a  natureza dela.  só consegues resolver 
o teu problema se souberes qual é o teu problema¨  
LBC Minao Soldjah 
Irmãos e irmãs para perceber o presente, temos 
que perceber o passado. Há uma necessidade de 
re-africanizar os nossos espíritos, conhecer a nos-
sa própria historia, trabalhar na descolonização  
das nossas mentes. 
Durante a época da escravatura, ou seja o holo-
causto africano, havia um proprietário dos escra-
vos, nas Índias ocidentais, chamado William Lynch. 
O termo linchamento advém do seu nome Lynch. 
Lynch era mestre em manter os seus escravos na 
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I’m Just a Prisoner por UMI & Project 
Groundation
Realista é talvez a palavra que melhor defi ne a mais 
recente mixtape de Umi.
“P.O.W. We all prisoners of war,  i’m just the fi rst 
to admit it”
Soldado do Povo, Umi através da sua mixtape traz 
ao ouvinte todo o signifi cado da palavra Hip-Hop, 
juntando à música conteúdo sufi ciente para escrever 
um manual de sobrevivência, e com força sufi ciente 
para levantar qualquer soldado.
Sempre presente na ponta da caneta está o código 
de honra, de um lutador focado, na revolução, que 
não se deixa ir abaixo, e que se mantém resistente 
perante as adversidades.
Um código de honra que considera violentos todos 
aqueles que, no seu dia-a-dia se esquecem, aceitam e 
apoiam, os abusos cometidos por este sistema.
Umi traz até nós a humildade de um guerreiro que sabe 
reconhecer a sua fraqueza e luta todos os dias para ser 
uma pessoa mais forte, lutando contra si próprio se ne-
cessário, mas sempre a favor da sua comunidade.
Na faixa “I Ain’t Mad” Umi, agradeçe a todos aqueles 
que o tentaram mandar abaixo, por o terem tornado 
quem é, por lhe terem dado a visão que tem, por o 
terem tornado numa pessoa melhor. 
Mais do que uma mixtape, um exemplo de força e 
união.
“We are all prisoners, when we all realize that we will 
get free”

“Together the ants will conquer the elephant”

www.myspace.com/umisworld

GUETO

Souljah - Vida di Guetto, Vida Real

O título do álbum diz que a vida no guetto é real, e 
as dikas com que Souljah muniram este álbum estão 
apontadas directamente à consciência daqueles que 
o ouvirem. Duas chapadas de realidade em cima de 
uma sonoridade única e característica deste grupo.
Recorrendo a vários estilos, Souljah fazem com que 
o ouvinte dê consigo a refl ectir sobre a sua vida e a 
realidade que o rodeia, levando o ouvinte a sentir-se 
responsável pela mudança. Obrigando-o a refl ectir 
sobre o seu papel na sua comunidade, enquanto 
amig@, enquanto pai, enquanto fi lh@.
Num álbum em que o respeito por todos os próximos 
que respeitem o próximo está sempre presente, Sou-
ljah, conseguiram recorrendo apenas a factos reais, 
trazer a todos desde o mais novo até ao mais velho, 
um manual de valores que só poderia ser escrito por 
gente di sangue bom!
Relembrando os que já partiram, e com chapadas des-
tas - “Nhos fl am es é kuanto cabron, ki sa ta xibano pa 
meio toston”, “antes ku dinheiro nu ka tinha problema, 
um por todos todos por um a noz era asi k el era noz 
lema” - é impossível não sentir a consciência pesada 
cada vez que deixamos cenas fúteis como o dinheiro e 
a fama falarem mais alto que o resto, falarem mais alto 
ue a amizade e as semelhanças.

Sem dúvida um grande álbum!

www.myspace.com/souljahkovam

GUETO



18

Jornal

GuetO
Olhos Ouvidos & Vozes

Mov  Ment  art  vismo v Mv M &

Hip-Hop, mais que música.. Uma Arma!

A música desde as suas origens que pode ser ca-
tegorizada como a expressão humana através da 
junção de sons. É uma forma de libertar sensações 
transmitindo-as a quem as ouve.
Todavia com a evolução humana, a música tem servi-
do cada vez mais como um meio para transmitir além 
de sensações sonoras, mensagens. As origens dos 
estilos musicais estão directamente relacionados com 
o meio cultural / social no qual tiveram origem. 
Nas últimas décadas e graças a anos de luta por di-
reitos como a liberdade de expressão, é hoje possível 
usar a música como um meio de intervir, de expressar 
o descontentamento, de alertar a sociedade para os 
problemas que temos de enfrentar no dia-a-dia. 
A música de intervenção é portanto uma arma, e surge 
da necessidade directa das pessoas em conseguirem 
um emprego digno com igualdade de oportunidades, 
em terem direito à saúde e ao acesso a uma educa-
ção que ensine e consciencialize sem formatar.
O Hip-Hop surgiu enquadrado neste contexto, por 
volta da década de 60 em Nova Iorque. Inicialmen-
te não se podia falar de um movimento, e embora 
fosse comum assistir nas primeiras block party’s 
deste género musical a líricas interventivas que re-
corriam essencialmente ao Rap (Poesia das ruas) 
para abordar temas como a sexualidade, machis-
mo, violência, desigualdades sociais, o Hip-Hop era 
sobretudo encarado como uma forma de libertação 
das difi culdades do quotidiano.
Numa altura em que a violência era uma realidade 
em Nova Iorque, Afrika Bambaataa na altura líder de 
um gang renunciou às armas, e em vez de alimentar 
a competição entre gangs, criou o conceito de crew. 
Introduzindo assim aquela que seria a mudança que 
defi niu defi nitivamente este estilo como um movi-
mento de intervenção social.
A infl uência que o seu estatuto de líder lhe conferia 
permitiu-lhe mobilizar jovens e organizar battles entre 
crews e desta forma unifi car irmãos e irmãs, transfor-
mando a competição em algo saudável. Estas com-
petições evoluíram e daí resultaram quatro vertentes 
através das quais os jovens podiam não só mostrar o 
seu talento, mas também passar a sua mensagem – 
o Djing, o Mcing, o Breakdancing , e o Graffi ti.
À medida que o Hip-Hop foi ganhando notorieda-
de, houve um cada vez maior interesse da Indústria 
Musical Capitalista, que contribuiu em parte para a 
expansão desta cultura, mas também para a desca-
racterização da mesma. Quando as grandes edito-
ras se aperceberam do lucro que poderiam ter com 
o Hip-Hop, focaram-se em publicitá-lo em torno das 
coisas mais negativas e combatidas dentro do mo-

vimento. Esta publicidade centrava-se sobretudo na 
violência e em estilos de vida inatingíveis para mui-
tos dos jovens. 
Os lucros como sempre falaram mais alto, e a ganân-
cia das Editoras levou-as a aproveitarem-se de forma 
selvagem do fascínio dos jovens pelas armas (fruto do 
estilo de vida americano), mas também dos sonhos de 
muitos jovens que queriam simplesmente ultrapassar 
as difi culdades económicas e ter uma vida digna.
Os jovens que aderiam a este estilo musical faziam-
no com um conhecimento completamente errado 
das suas origens, criando uma geração de fans sem 
consciência real do que era e é o Hip-Hop. A neces-
sidade de afi rmação própria da idade e a apologia à 
violência que a TV e os outros media insistiam em 
fazer, funcionou como um rastilho que viria a rea-
cender e a gerar mais rivalidades. Desta forma as 
saudáveis batalhas entre crews que outrora uniam 
grupos rivais, passaram a ser a origem de confl itos 
que trouxeram de volta a violência às ruas.
Um movimento que teve uma origem não violenta e 
que luta precisamente contra a violência, foi distorci-
do pelos media e ainda hoje devido à ignorância de 
muitos é visto como tal. 
Os erros da indústria capitalista ao criar uma ima-
gem errada do Hip-Hop, hoje são a causa de muitos 
dos problemas que vemos na sociedade, sobretudo 
nas camadas mais jovens. Não podemos fi car de 
braços cruzados e deixá-los discriminar e culpar o 
Hip-Hop da violência que a ganância das Editoras e 
dos Media gerou e continua a alimentar.
A música de intervenção é uma arma não violenta, 
violenta é a forma como caracterizam de terroristas 
e extremistas e perseguem todos aqueles que mos-
tram o seu descontentamento através de palavras. 
Violenta é a forma como vivemos sem nunca saber 
o que é estar fora da crise, mas quando esta toca 
aos ricos, mais violência vem até nós para que os 
senhores continuem bem sentados nos seus carros 
de luxo e mansões, forçando cada vez mais o povo 
a contar cêntimos para conseguir meter uma refei-
ção aceitável à mesa.
Resta-nos a nós abraçar a cultura Hip-Hop e elevá-
la ao seu devido lugar, sem violência, com união, 
mas sempre sem aceitar que nos tirem e deturpem 
esta arma pacífi ca que temos para fazer circular o 
nosso descontentamento face à crescente opressão 
e desigualdade a que estamos sujeitos.
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linha, ou seja, passivos, obedientes e divididos, ao 
contrário dos outros proprietários que estavam a 
ter problemas com inúmeras fugas e revoltas dos 
escravos. Então pediram-lhe que revelasse o seu 
método de controlo sobre os escravos. William 
Lynch discursou perante seus seguidores dizendo 
que usa “o medo,a  desconfi ança e a inveja para 
controlar os seus propósitos, ou seja, aumentando 
as diferenças,  semeando, a desunião e a divisão. 
¨Garanto-vos que  a desconfi ança, a dúvida  é mais 
forte que confi ança, ¨. “A inveja é mais forte que o 
respeito e a admiração.”  
 “É necessário que os vossos escravos amem, con-
fi em, e respeitem apenas a nós, e que dependam 
sempre de nós. Os escravos negros depois de re-
ceberem essa doutrinação irão carregá-la até se 
tornarem em auto-geradores e auto-reabastecedo-
res por centenas ou milhares de anos. Não se es-
queçam meus senhores devem meter negros mais 
velhos contra os novos e os negros novos contra os 
negros mais velhos, os machos contra as fêmeas 
e as fêmeas contra os machos, os escravos mais 
escuros contra os escravos mais claros”. Já repara-
ram que as nossas mulheres não confi am em nós, 
nem nós nelas, é por isso que a nossa comunidade 
é cada vez mais composta por famílias encabeça-
das por mulheres. Será que o legado da doutrina 
de William Lynch já não infl uencia a nossa forma de 
pensar, de estar e de agir?
O Pan-africanista Frederick Douglas disse que 
quando ia ao mercado de escravos, onde estes  
estavam expostos como mercadoria para venda,  
escravos de plantações diferentes ou, às vezes, 
das mesmas plantações, começavam com o beef 
(atacar, satirizar, insultar, etc) entre eles. A discus-
são era  quem vivia numa plantação melhor e quem 
tinha o mais digno senhor dos escravos, de quem 
é que o mestre gostava mais, quem é que o mestre 
elogiava, quem fazia isto ou aquilo melhor do que 
outro, quem é que tinha a pele mais clara . Isso e 
irónico, escravos a lutarem entre si, quando deviam 
estar unidos num objectivo comum, uma vez que 
eram todos escravos. 
Digam-me qual é a diferença entre o beef dos es-
cravos no mercado e o confl ito entre os bairros?
Os irmãos  organizam-se mais para lutarem en-
tre si do que para combater este sistema que nos 
oprime. Irmãos a balearem irmãos, a esfaquearem 
irmãos e depois olhamos para o motivo e nem dá 
para acreditar. 

Irónico é  que estamos todos na mesma situação, 
segregados, aprisionados e violentados por este 
sistema cruel que  lucra economicamente e politi-
camente com essa guerra. Devem-se estar a rir da 
nossa guerra.  
Irmãos e irmãs nós não vamos a lado nenhum se 
não aprendermos a gostar da nossa pessoa, do 
nosso povo e da humanidade em geral . Os bairros 
têm de se unir,  e não estou a falar só dos guetos 
negros, mas sim todos os bairros pobres, ou seja 
os pobres tem de se unir. 

“A vitória é nossa porque a verdade está do nosso 
lado.” Malcolm X 
... “timenti Lion kA konta si propi storia, preza ta 
kontinua ta glorifi ca caçador”... 

GUETO
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Quando os livros já não servem para ensinar!

São oito horas da manhã, chove torrencialmente 
mas Kambo Safi ya já está preparada para mais uma 
longa caminhada até a escola. 
São 10 minutos de casa a paragem de camioneta, 
mais 20 minutos de percurso e mais 10 minutos a pé 
da última paragem até ao portão da escola. Se tudo 
correr bem ainda tem cerca de 15 minutos para brin-
car com as colegas antes da campainha tocar. 
Antes costumava viver perto da escola, numa casa 
que seus pais tinham construído quando vieram 
para o estrangeiro procurar um novo futuro para eles 
e as suas duas fi lhas.
Hoje uma nova casa concedida pelo Estado estran-
geiro, acabou por trocar completamente os horários 
da família., e o percurso de casa, escola e trabalho, 
tornou-se mais longo.
Kambo Safi ya, um nome que ainda causa alguma 
estranheza na sala de aula, está a estudar o nono 
ano de escolaridade e hoje, quarta-feira vai ter as 
disciplinas de português, geografi a e história.
Na mochila para além dos cadernos, lápis, canetas 
e borrachas, tem os livros escolares, comprados a 
muito custo pelos pais com a ajuda dos padrinhos.
Bem tratados, como se tivessem saído da livraria, os 
livros que carrega todos os dias para escola, pouco 
ou nada dizem sobre si, sobre os seus pais ou sobre 
o seu país.
O nome que seus pais deram-lhe à nascença, quase 
não é reconhecido na aula de português, a professo-
ra tem mesmo difi culdade em os pronunciar e enga-
na-se sempre quando tem de escrever. A matéria de 
hoje é sobre um grande poeta deste país estrangeiro 
e que também esteve no país de Kambo Safi ya.  
Ele fala à sua maneira sobre os antepassados e so-
bre a terra de Safi ya. Mas ela não se revê nessa es-
crita e prefere lembrar-se dos seus avós e das suas 
histórias, prefere-se lembrar-se desse livro ambulan-
te que conheceu quando era pequena, numa língua 
musical que aprendeu a até hoje fala em casa, mas 
que a professora não reconhece e proíbe de falar na 
sala de aula e mesmo no recreio. Ela diz que é para 
seu bem e que mais tarde ela irá perceber.
A campainha toca e logo em seguida vem a aula de 
geografi a. Como já estamos próximos do fi nal do ano, 
a matéria é sobre os países subdesenvolvidos entre 
os quais está incluído a terra de Kambo Safi ya. O 
trabalho é de grupo e o objectivo é recolher imagens 
sobre esses países subdesenvolvidos na Internet. As 
imagens não são muito diferentes, famílias esfome-
adas, guerras, corrupção, poluição e atrasado, mui-
to atrasado em comparação com o país estrangeiro 
onde Kambo Safi ya agora vive. 

Os colegas dizem, que o último país para onde que-
riam ir viver seria a terra de Kambo Safi ya, talvez 
para passarem umas férias ou na melhor das hipó-
teses fazer algum trabalho voluntário para ajudar 
aquela pobre gente.
Num intervalo de vinte minutos, Kambo Safi ya con-
versa, dança e faz uns arranjos no cabelo negro 
carapinha. Durante o convívio, cantam algumas mú-
sicas da terra, mas são rapidamente interrompidos 
por uma funcionária dizendo que a escola não é lu-
gar para esses comportamentos. 
Segue-se a aula de his1tória, e a professora prefere 
fazer um resumo dos “Des- en- cobrimentos” portu-
gueses da terra de Kambo Safi ya. Descoberta como 
se encontra uma batata enterrada, transformada em 
matéria para dar algum lucro e depois descoloniza-
da é tudo o que Kambo Safi ya descobre sobre si.
Kambo Safi ya não entende porque é que ninguém 
fala da grande família real da qual descende, da 
produção de ouro, ferro e especiarias, dos grandes 
construtores de que seus avós falavam nas histórias 
à noite em volta da fogueira.
A aula termina, e Kambo Safi ya regressa a casa 
com alguns colegas. Pelo caminho trocam algumas 
ideias de uma notícia de jornal sobre a violência nas 
escolas. Alunos ofendem e batem nos professores, 
funcionários e colegas, levam armas para a escola, 
pesquisam na internet como fabricar bombas, e des-
troem o material escolar.
Mas Kambo Safi ya, só pensa nos livros, caros, pe-
sados e bem tratados, cheios de (des)conhecimen-
to,  que carrega todos os dias para a escola e que 
pouco dizem sobre ela e que quando dizem só a 
humilham e ofendem. Lembra-se dos intervalos da 
escola onde sequer pode falar a sua língua que tam-
bém não é reconhecida.
Não será esta também uma forma de violência con-
tra si, contra a sua personalidade, contra a sua famí-
lia? Não será também um desprezo contra todos os 
ensinamentos que herdou dos seus antepassados?
Não é este comportamento uma forma de violência, 
declarada e aberta mas da qual ninguém fala, e pou-
cos conhecem?
A violência dentro do espaço escolar assume várias 
caras. Kambo Safi ya não nega a violência que  se 
fala nos jornais e televisão, mas não deixa de pensar 
na violência que lhe é atirada a cara todos os dias, 
nos livros que já deixaram de ensinar-lhe alguma 
coisa, mas que é obrigada a carregar todos os dias 
para escola, um espaço que sequer a reconhece 
como pessoa, individual, herdeira de outra cultura, 
mas recusada pelo país estrangeiro. 

KAMBO SAFIYA 
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A.D.N.  Antes e depois de nigga

mação e da crença que todos nós podemos mudar 
e melhorar o mundo e como ele disse “um homem 
que não luta por nada, tombará por qualquer coisa”  
“sem educação não vamos a lado algum” “a  educa-
ção é o nosso passaporte para o futuro” 
Para saber mais sobre  quem foi o irmão Malcolm 
X “ Hadji Malik Al Shabbaz”  vê  o fi lme, Malcolm X, 
realizado por Spike Lee e protagonizado por Denzel 
Washington ou podes ainda ler a sua autobiografi a 
ou o livro Habla Malcolm X, discursos, entrevistas y 
declaraciones. 

“Eles metem a tua mente dentro de um saco e le-
vam-no para onde quiserem” 
Malcolm X 

... “timenti Lion kA konta si propi storia, preza ta kon-
tinua ta glorifi ca caçador”...

GUETO

“Ministros da Noite”

Todos os anos é comemo-
rado pelos portugueses 
o início dos “descobri-
mentos”, ou seja, o início 
da expansão portuguesa 
como se isso fosse algo 
de que alguém se deva or-
gulhar, que se deva cele-
brar desta forma hipócrita 
e desumana, uma vez que 
a expansão é considerada 
gloriosa pelos seus cele-
brantes , sendo ela cheia 
de crimes de genocídio, 
desumanização dos ou-
tros povos, destruição de 

culturas, desvio do progresso natural da sociedade 
dos outros povos. Tráfi co de escravos, genocídio, 
destruição de culturas, destruição da história dos ou-
tros povos não é descobrimento, é encobrimento. 
Por esse motivo eu convido todos os que puderem a 
ler o livro “Ministros da noite”, o livro negro da expansão 
portuguesa e a tirarem as suas próprias conclusões. 
O livro “Ministros da noite” da autoria de Ana Bar-
radas não é um livro de juízos de valor da autora, 
mas sim extractos de escritos de personagens nos 
acontecimentos marcados por sangue e sofrimento 
de outros povos. Mostra também o ponto visto dos 
“conquistadores” sobre os outros povos e as outras 
culturas e também dos povos que viram as suas leis 
subjugadas face às dos “conquistadores”. Não são 
relatos feitos por pessoas fora do campo do aconte-
cimento mas sim escritos daqueles que participaram 
no crime e daqueles que foram vítimas do crime. 
Tais como marinheiros que acompanharam Vasco 
da Gama na Índia,  esclavagistas, colonos portugue-
ses em Angola, Moçambique, Guiné Bissau, Cabo 
verde, e outros sítios, durante o tráfi co negreiro. O 
livro mostra também relatos da atitude do regime sa-
lazarista nas colónias. O livro do meu ponto de vis-
ta não visa falar em nome da bandeira de nenhum 
partido, nem motivar o ódio racial dos descendentes 
das vítimas, mas sim trazer muito a gente à realida-
de do que foi a expansão portuguesa.  
Leiam o livro e concluam se foi descobrimento ou 
encobrimento,  e se foi algo que se deva glorifi car!
Desfrutem da leitura. 

... “timenti Lion kA konta si propi storia, preza ta kon-
tinua ta glorifi ca caçador”...  

GUETO
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BLACKS INCONTORNAVEIS

Biografi a de Malcolm X

“ É errado classifi car a revolta do  negro como um 
simples confl ito racial dos negros contra os brancos 
ou como um problema exclusivamente norte ameri-
cano, mas sim o que estamos a ver  é uma rebelião 
global dos oprimidos contra os opressores, dos ex-
plorados contra os exploradores”  Malcolm X  18 de 
Fevereiro de 1965
Irmão Malcolm, como era chamado pelos seus segui-
dores, e admiradores nasceu com o nome Malcolm 
Little a 19 de Maio de 1925 em Omaha, Nebraska, 
Estados Unidos da América. Mais tarde  adoptou a 
incógnita X declarando que Litlle era apelido  que 
herdara dos mestre de escravos e usou o X como 
nome do seu tribo perdido. 
Seu pai, Earl Litlle, era um membro da igreja baptista 
e  um seguidor das ideias Marcus Garvey e membro 
da Associação universal para o avanço dos negros, 
fundado por Marcus Garvey e a sua mãe era oriunda 
das índias orientais, da caribe de Granada. O pai foi 
assassinado por uma seita racista quando ele tinha 
apenas seis anos . A sua mãe Louise Norton Litlle era 
uma mulher ocupada com a família de oito crianças.  
Após o assassinato do marido, a sua mãe sofreu uma 
grande depressão emocional e foi conduzida a um 
sanatório e Malcolm e os seus irmãos foram distribuí-
dos para várias famílias adoptivas e orfanatos. 
Malcolm era muito inteligente e um aluno muito de-
dicado e chegou a graduar  na escola primária como  
o melhor da turma. Mas quando o seu professor, o 
favorito, lhe disse que advogado não era uma profi s-
são realista para um “nigger” (preto) ele abandonou 
a escola andando pelo  Boston, Massachusetts, fa-
zendo pequenos trabalhos. 
Também viajou por Nova York e Harlem onde an-
dou no crime. Em 1942 ganhou a vida como chulo e 
trafi cante e assaltante. Em 1946 foi preso, ele mais 
o seu amigo “Shorty” Jarvis.  Malcolm foi condena-
do a dez anos de prisão, e saiu em liberdade con-
dicional após cumprir seis anos de prisão. Usou o 
tempo na prisão para elevar a sua educação. Duran-
te esse tempo teve a visita do seu irmão Reginald, 
que discutira com ele sobre a religião muçulmana. O 
seu irmão é Membro de uma organização religiosa, 
ou seja, a Nação do Islão (NOI). Intrigado com as 
idéias do irmão começou a estudar os ensinamentos 
da Nação do Islão, liderada por Elijah Muhammad. 
Muhammad pregava a libertação e emancipação 
dos negros na América. 
Um ano depois de sair da prisão Malcolm foi nome-
ado como um dos ministros da Nação de Islão, e 
no princípio dos anos sessenta era o porta-voz mais 
conhecido  de Elijah Muhammad,  líder da nação do 

Islão. Manteve-se no celibato até se casar com Betty 
Shabbaz. Malcolm usou a sua tribuna falando em 
Harlem e em  comunidades negras  por toda a Amé-
rica e assim como em dezenas de universidades.  
Fez a sua campanha contra o racismo anti-negro 
em todas as suas formas, tanto como a discrimina-
ção que havia nas cidades do norte do país   assim 
como o sistema de segregação racial que havia nas 
cidades do sul, conhecida como Jim Crow,  sistema 
que negava o direito do voto à maioria dos negros e 
que mantinha segregada os centros de emprego, as 
escolas, o transporte, as instalações públicas, etc. 
Denunciou energeticamente o governo dos Estados 
Unidos e outros regimes imperialistas, descrevendo-
os como sanguessugas, que pelo lucro saqueiavam 
a África, a Ásia e a Ámerica Latina. 
Mais tarde, Malcolm ouviu rumores de que Elijah 
Muhammad andava a praticar abuso de poder e 
que fornicara várias adolescentes da organização. 
Decepcionado com o comportamento do Elijah 
Muhammad, este chamou-o na sua casa de inver-
no e o mesmo confi rmou descaradamente os seus 
actos. Elijah Muhammad após a conversa com Mal-
colm  silenciou-o por noventa dias usando a  decla-
ração do Malcom sobre o assassinato do presidente 
Kennedy.  (Malcolm disse que  quando abres a ca-
poeira para a galinha sair de manhã  ela regressará 
sempre à tarde, a América lançou tanta violência nas 
ruas que a violência está  a voltar para sua casa). 
Suspeita-se que foi silenciado por outras razões.  
Durante esse tempo Malcolm fez a peregrinação a 
Meca onde conviveu com pessoas de múltiplas et-
nias e culturas diferentes, o que infl uenciou comple-
tamente a sua perspectiva política. Quando voltou 
disse: em Meca, eu comi e convivi com homens de 
cabelos loiros e olhos azuis, os quais eu podia cha-
mar de irmãos. Voltou para a América com nova es-
perança no futuro. 
Depois de rejeitar a sua posição na Nação de Islão, e re-
negar Elijah Muhammad, a relação entre os dois tornou-
se impossível e a partir daí foi marcado para morrer. 
Após várias tentativas de assassinato, raramente an-
dava sem guarda-costas. A catorze de Fevereiro de 
1965, a casa onde Malcolm e a sua mulher Betty e 
suas quatro fi lhas viviam, sofreu um atentado  e por 
pouco escaparam sem lesões físicas. Uma semana 
depois os seus inimigos tiveram sucesso, o  irmão 
Malcolm foi assassinado em Manhattan, numa pa-
lestra  por três membros da Nação do Islão que dis-
param 15 tiros no seu peito à queima-roupa e mais 
tarde veio a saber-se que o FBI também já tinha pla-
no para meter uma bomba no carro do Malcolm. 
O irmão Malcolm foi grande ser humano, uma grande 
referência para o seu povo  e para todos os amantes 
da humanidade. Ele é o símbolo da nossa transfor-
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Telefaltadevisão

 A televisão é, sem dúvida, de entre os meios de co-
municação, aquele que mais massas move e infl u-
ência. Tanto o é que devemos pensar na televisão 
não só como um mero meio de comunicação, mas 
como uma poderosíssima arma que pode ser usada 
desastrosamente dependendo das mãos em que é 
posta, e, na maior parte das vezes, se não na sua 
maioria, é posta ao serviço do capitalismo.
 Em Portugal a televisão não se revela exceptuando 
raros casos, um espaço onde as minorias possam ter 
lugar ou tempo de antena que sirva para algo em seu 
favor, ainda que essas minorias façam parte da so-
ciedade portuguesa durante décadas. No caso dos 
negros podemos dividir a sua exposição na T.V em 
duas vertentes: a jornalística e a do entretenimento.
 No que diz respeito á vertente jornalística somos 
retratados de duas formas extremas: ou como o 
agressor; Os desacatos, crimes e tumultos fazem as 
delícias dos jornalistas que dedicam 30 minutos à 
exposição sensacionalista e hollywoodesca desses 
tumultos e 30 segundos falando leve levemente nas 
suas verdadeiras causas. Apressam-se a encontrar 
qualquer jovem inconsciente participante no aconte-
cimento para fazer as declarações banais que eles 
querem ouvir, que enquadram o jovem no estereó-
tipo que desejam fazer chegar ao grande público, 
encontrando assim o mau da fi ta para o fi lme a que 
chamam reportagem. Não esqueçamos que a televi-
são é uma força capitalista, assim sendo esta forma 
de jornalismo é ideal pois leva o medo ao público, 
e o medo vende muito bem, para não falar da força 
que dá aos partidos de direita e à extrema-direita.
 Outra das formas, dentro da vertente jornalística, 
como os negros são retratados é como vítima. O que 
acontece é que invadem um bairro, que apelidam de 
degradado ou social e mostram os seus habitantes 
como coitados, sem hipótese de viver noutro local, 
sem opções nem condições, como pessoas que ne-
cessitam caridade. É certo que existem problemas 
nestes bairros, mas existe também um forte senti-
mento de unidade entre os seus habitantes que não 
permite que ninguém seja coitado, como se todos 
fossem parte da mesma família. Um dos exemplos 
disso é que é difícil de encontrar um habitante des-
ses bairros mendigando na rua ou num lar de tercei-
ra idade. Coitado é quem faz esse tipo de reporta-
gem sentindo que fez o seu dever social mas chega 
a casa e nem conhece o vizinho do lado.
 Na vertente do entretenimento só vingam os negros 
que apresentem uma atitude que se enquadre nos 
padrões de comportamento típico dos brancos, isto 
é, se esse negro for um branco que tenha de ne-

gro apenas a parte física, seja um branco de raça 
negra. Vingam também no ramo do entretenimen-
to televisivo os negros que tenham um tom de pele 
que o grande público e os brancos que controlam 
o pequeno ecrã considerem aceitável, ou seja, um 
tom de pele que se pareça ao máximo com o seu, o 
mais claro possível. Isto porque os meios de comu-
nicação se encarregaram de mostrar os tons de pele 
escura como sendo desagradáveis, excepto quando 
o detentor desse tom de pele marca golos ou ganha 
medalhas olímpicas.
 A verdade é que a televisão cria padrões de bele-
za e o ideal de beleza que tem vindo a criar está 
longe de passar pelas características naturais de 
um negro. Este processo foi executado de tal forma 
que fez com que até alguns negros acreditassem 
na sua falta de beleza, o que resulta em desfrises 
e alisamentos de cabelo, adopção do vestuário típi-
co dos brancos e até tentativas de tornar as futuras 
gerações menos negras através da escolha de um 
parceiro branco. Obviamente estes negros deixaram 
que a lavagem cerebral do “branco é belo” triunfasse 
em suas mentes.
 Todos estes factos mostram a força da televisão, e 
mostram que esta serve os objectivos de um só gru-
po de pessoas excluindo interesses divergentes.
O estatuto dos negros na televisão portuguesa é re-
presentativo do estatuto dos negros na sociedade. 
Podemos assim concluir que o pequeno ecrã é só 
mais um dos sectores onde é proibido o sucesso a 
“pretos”.
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A ilusão da Alta de Lisboa

Boa aparência, boas escolas e creches para os meni-
nos do gueto, onde mal abrem são fechadas para no-
vas obras. Bons prédios sociais vistos de fora, obras fei-
tas a pressa e com materiais de baixa qualidade cujo os 
resultados acabam por ser danos materiais, infi ltrações 
e inundações. E quem irá pagar por esses danos ?
Ninguém assume a responsabilidade dessas más 
construções.
Para algumas pessoas foi uma mudança benéfi ca 
pois veio a melhorar as condições de habitação.
Um sítio onde as pessoas não têm privacidade, pois 
a polícia vigia-nos todos os dias para não sairmos do 
nosso espaço (gueto) para não perturbar o homem 
com poder fi nanceiro.
Será que podemos dizer que Alta de Lisboa é de to-
dos que nela moram?
É claro que não! Estas construções são só apenas 
para mostrar que eles (governo) realmente estão a fa-
zer alguma coisa. Mas na realidade não estão a fazer 
coisa nenhuma, o que de facto eles fazem, é aumen-
tar as despesas das famílias.
Por exemplo desde o realojamento que teve início em 
1999, a água, luz, renda e gás aumentaram 50% ou 
mais. Então digam para onde vai esse dinheiro todo?
Há famílias a pagar renda que não é compatível com 
as condições de habitação. Há muitas famílias que 
tinham condições muito melhores do que as que têm 
neste momento.
Como é que isso é possível?

As Crianças da Alta de Lisboa

As crianças não têm onde brincar, apenas espaços 
descampados onde não se faz pelo menos um par-
que para eles. Será que eles também não merecem 
atenção. Onde irão brincar? Nas estradas expostas 
ao perigo de serem atropelados? ao pé dos cafés 
onde vão ter uma educação de maus hábitos?
Ou então vão estar expostas a violência policial que 
sofrem todos os dias, só por estarem à porta dos 
seus prédios?

Violência Policial e Estatal 

Somos vigiados 24 horas como se fossemos cri-
minosos, nem prisioneiros são tão vigiados como 
o povo dos guetos. Não querem que ocupemos os 
espaços públicos (parques, ruas etc.) por razões de 
publicidade para venda de apartamentos. Somos 
oprimidos por sermos de bairros sociais, e pelo nos-
so vestuário, e isto é uma discriminação total.

Na Alta de Lisboa os ricos e os pobres estão separa-
dos por uma distância mínima de metros no entanto 
uma distância de milhas em condições económicas 
e sociais.
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Durante as campanhas eleitorais assistimos 
a manifestações claramente racistas e xenó-
fobas por parte de alguns partidos políticos. 
À entrada de alguns bairros ou em sítios que 
dão acesso aos bairros havia cartazes com 
frases assim: Porque é que os criminosos 
tem mais direitos que os policias.
Os cartazes foram colocados em sítios es-
tratégicos, para manipular a cabeça do cida-
dão comum e a opinião pública em relação 
aos bairros pobres. 
As frases dos cartazes tinham uma clara in-
tenção de acusar as pessoas que vivem nos 
bairros pobres de serem criminosos. Senão 
porque é que esses cartazes não foram colo-
cados em outros sítios do país?
A história é sempre a mesma em Portugal, a 
corda rebenta sempre para o lado mais fra-
co. Porque é que nos cartazes não havia fra-
ses do tipo: aqui é o depósito de mão-de-obra 
barata e escrava, e aqui há muitas pessoas 
que não tem acesso a saúde e habitação.
Mas os kkkriminosos são aqueles que roubam 
ao estado milhões em submarinos e univer-
sidades, e utilizam a imunidade parlamentar 
para não serem julgados no banco dos réus.
Se muitos dos criminosos que se encontram 
na prisão tivessem imunidade parlamentar, 
não se encontravam presos e não carrega-
vam o rótulo de criminosos.

GUETO

Criminosos.. Os Verdadeiros Criminosos  e 
Os Cúmplices

A comunicação social ilude e manipula a socieda-
de levando o Zé a acreditar que o crime espreita a 
cada esquina. A mesma comunicação social leva-
nos a rotular de forma cruel e ignorante alguém 
que vende droga ou rouba como um criminoso vio-
lento, quando em muitas das vezes estas acções 
surgem como último recurso para garantir uma re-
feição digna à sua família. 
Todos os dias somos roubados em milhares e mi-
lhões por políticos e empresários, todos os dias 
temos de pagar mais impostos para cobrir crimes,  
fraudes e desvios dos poderosos. Mais um exem-
plo disso é o resultado de 60 anos de abusos ocor-
ridos sobre jovens na Irlanda.
Recentemente, foi trazido a público um registo de 
maus tratos, abusos e violações a que foram sujei-
tas entre 15 a 30 mil crianças, nas mãos de mais 
de 800 funcionários entre eles padres, bispos, frei-
ras, tudo isto dentro de instituições da Igreja Católi-
ca. Tudo isto com total conhecimento, conivência e 
encobrimento de alguns superiores católicos. Tudo 
isto confi rmado por mais de 2000 vítimas interro-
gadas, juntamente com inúmeras provas que sur-
giram ao longo de uma década de investigações.
Até ao momento os funcionários da igreja envol-
vidos no escândalo têm conseguido manter-se no 
anonimato, embora seja grande a pressão pública 
para que estes sejam expostos e levados aos tri-
bunais, para serem julgados de acordo com as leis 
estatais.
As indemnizações às vítimas têm sido assegura-
das pelo estado(contribuintes), tendo a igreja cató-
lica assumido apenas um décimo do valor total.
Será este o exemplo de um sistema judicial justo 
e coerente? Será este o exemplo a dar por quem 
nos tenta incutir valores morais? Serão estas ati-
tudes coerentes  quando vindas da parte de quem 
mais luta pela negação de direitos básicos a Pes-
soas, apenas por serem homossexuais? Será esta 
promiscuidade compatível com quem se insurge 
contra o uso de contraceptivos?
Todos os dias ligamos a Tv, lemos o Jornal e ouvi-
mos a rádio, ainda assim estes crimes hediondos 
e de proporções que chegam a ser impensáveis 
continuam a passar-nos despercebidos, e na nos-
sa ignorância nem sequer perdemos tempo a pen-
sar porquê.
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