
1. Um casal: Muitas histórias 

Muitas histórias cabem dentro de uma vida, sobretudo quando os momentos mais difíceis e 
inesperados são atiradospara um canto como sobras inúteis poruma convicçãoque 
embrulhada num sorrisose faz frase: “Para ser feliz uma pessoa necessita apenas de ser 
honesta e manter a dignidade.” 

Tiago*nasceu na Ilha de Santiago em Cabo Verde há 59 anos. Se fosse amanhã passear pela 
Sunset Boulevard, em Los Angeles, teria certamente várias centenas de fãs a pedirem um 
autógrafo e a perguntarem como foi trabalhar com Brad Pitt. O sorriso sereno, olhar meigo e 
até os pontos negros na face lembram Morgan Freeman. É um homem tranquilo. Apesar de 
não ser actor, Tiago já representou vários papéis. Tem uma vida preenchida de múltiplas 
histórias, desafios e “personagens”. As suas mãos já dirigiram cargueiros no Atlântico e 
viaturas industriais pesadas um pouco por todo o país. Actualmente está desempregado, vive 
na Buraca com a companheira Susana*, uma guineense ainda mais sorridente e extrovertida, 
com 11 filhos a viverem a 5 mil quilómetros de distância em Biombo terra-natal. “Vimos à AMI 
não é pela ajuda mas pela amizade”, diz. O rendimento social de inserção de ambos já dá para 
o aluguer da casa. Nem sempre foi assim. 

Quando recorreram pela primeira vez ao apoio da AMI, em 2004, a situação era bem mais 
complicada. Desejavam roupa e ocasionalmente alimentos. Eram um casal mistério que aos 
poucos se foi abrindo ao apoio social da Fundação. O desemprego de ambos foi adiando o 
pagamento da renda. O senhorio perdeu a paciência. Chegou mesmo a retirar as portas e 
janelas do quarto. Esperando que o frio de Dezembro o ajudasse na expulsão. Conseguiu. “Era 
uma pessoa muito violenta”, recorda Tiago. 

Quando pisou o chão de Lisboa em 1968 estava longe de imaginar as rasteiras que a vida lhe 
tinha reservado. Tirou o Curso da Marinha Mercante. Fez-se ao mar. O horizonte lembrava 
Cabo Verde. Sobravam saudades de Santiago, mas o trabalho, esse, não faltava na capital. Mão 
no leme de cargueiros de pesca oceano dentro. Estava em casa ver terra durante dias dilatados 
em semanas, transformados em meses. Seguiu-se curso de manobrador de viaturas industriais 
pesadas. Trabalhou para algumas das mais importantes empresas de construção civil. “Era 
capaz de manobrar qualquer máquina. Gruas altíssimas”, recorda. A vida parecia 
encaminhada, segura e estável.Tinha um apartamento na Estrada da Luz, em Lisboa. Conheceu 
então a mulher da sua vida, Susana. Já lá vão 20 anos. Amigos e companheiros desde então. 
“Só nos separamos depois da morte”, diz. “Entendemo-nos bem. Raramente discutimos, 
apesar de termos olhares diferentes sobre as coisas. É natural”. 

Quando a vida parece equilibrada, surge uma rasteira. Tiago decide comprar uma casa à 
confiança e acaba burlado. “Perdi 2450 contos”.   

“ A vida dá muitas voltas. É importante mantermos sempre a nossa dignidade. Esta é feita pela 
nossa cultura. Até um analfabeto tem cultura, tem a língua que recebeu dos seus 
antepassados”, afirma. 

O desemprego empurrou-o para a AMI. Regressamos então a 2004. Vieram ambos à procura 
de roupa e ocasionalmente alimentos. Em “Bruce, o Todo-poderoso”, Morgan Freeman é Deus 



disfarçado de empregado de limpezas. Na vida real, Tiago já teve vários empregos. No entanto, 
nunca sabemos quem temos à nossa frente. 

*Nome fictício 



2. Desemprego jovem 

Com porte atlético, olhar cabisbaixo, João* entra no Gabinete de Inserção Profissional da AMI 
à procura emprego. Abandonou o 2º ano do Curso de Geografia na Universidade Lusófona por 
não ter dinheiro para pagar as propinas. “Quero trabalhar para poder completar os meus 
estudos”, diz. 

Vive com a mãe, sobrinha e a prima em Chelas, num bairro “que não é tão problemático como 
muitos dizem. Tenho muitos amigos e nunca tive chatices com ninguém”, afirma. Optou por 
Geografia, como o irmão mais velho que terminado o curso rumou para a Guiné-Bissau, 
seguindo as pisadas do pai. 

Na verdade, a sua vocação puxa-o para o Marketing ou, melhor ainda, para Comunicação 
Social. “O que eu gostaria mesmo era ser jornalista de investigação ou repórter de guerra”, diz. 
“Optei por Geografia porque era o curso com as propinas mais baratas”. 

Os pais nasceram na Guiné-Bissau e Cabo Verde. João não conhece África. Do estrangeiro, 
recorda apenas Espanha onde participou num torneio intercidades de futebol que dificilmente 
esquecerá. 

O desporto-rei foi a primeira paixão. Ainda guarda no quarto alguns recortes de jornais de 
quando foi eleito o melhor júnior do Campeonato de Honra. Tinha 18 anos. O médio-direito do 
Olivais Sul chegou mesmo a conquistar o lugar na selecção da Cidade de Lisboa. Rumou para 
Getafe, nos arredores de Madrid. O torneio correu bem. “Passada a fase de grupos, chegámos 
até aos quartos de final. Só perdemos contra uma cidade alemã: Hamburgo. Eram muito 
fortes”, recorda. 

No entanto, o treinador alemão gostou da exibição de Tiago. Quis levá-lo para Hamburgo. Sem 
“manager” e com receio de deixar tudo e partir para um país com idioma completamente 
desconhecido, Tiago hesitou, colocou o pedido em “stand by”. Necessitava de pensar bem. 
Regressa a Lisboa para decidir com calma, sem pressões. Espera da Alemanha um segundo 
contacto que nunca chegou a concretizar-se. 

“A minha mãe sempre me falou nos estudos como o futuro”. Completa então o 12º ano. 
Abandona o futebol. Abraça a Geografia. Sonha com Marketing ou Jornalismo.  

Tiago procura emprego. Um call-center, uma loja, um café pouco importa. “O que eu quero 
mesmo é trabalhar para completar os estudos”. 

*Nome fictício 

 

 

 



4. Mãe Coragem 

Cristina*, 55 anos, é uma lutadora. Personifica a mãe coragem. Tem três filhos estudantes e 
um marido desempregado. Luta para manter a família unida, a casa em ordem, a economia 
doméstica controlada. “Os meus filhos são a minha força”, diz. Os tempos da classe média-alta 
parecem-lhe agora distantes. Memórias de um início de vida feliz. Adaptou-se a uma nova 
realidade, sem excessos, nem luxos, com novas prioridades. Um regresso ao essencial, tendo 
os filhos como o centro da sua vida e a força motriz que empurra para a frente sem nunca 
desistir de um futuro melhor para a família que construiu. 

Geria uma galeria de arte em Lisboa com o marido. Ambos empresários de sucesso. 
“Chegámos a ter 14 funcionários”, recorda. Paralelamente, vários trabalhos na área do 
restauro reforçavam uma vida ocupada, feliz, recheada de amigos e reconhecimento social. A 
doença de um dos filhos empurrou-a para dentro de casa. Após consultar vários médicos e 
especialistas chegou finalmente o diagnóstico: síndrome de Asperger. Uma perturbação 
comportamental de base genética que se manifesta sobretudo na interacção social. Calcula-se 
que em Portugal existam 40 mil portadores desta doença. O filho tornou-se o centro de todas 
as atenções e cuidados. “É um ser especial, extraordinário”, diz. Escreve com ambas as mãos, 
da direita para a esquerda se necessário. “Capta tudo” afirma com um entusiasmo inabalável 
de mãe e um sorriso maquilhado de orgulho.  

Paralelamente à doença do filho, os negócios foram perdendo dinamismo, clientes, dimensão 
numa curva descendente imparável. A galeria de arte encerrou. Os trabalhos de restauro 
desapareceram. A renda da casa tornou-se incomportável. “Tivemos mesmo de mudar de 
apartamento e refazer a nossa vida”. O marido ficou desempregado. Isabel encontrou na Santa 
Casa da Misericórdia, trabalho como Ajudante de Lar. O rendimento familiar encolheu de 
forma drástica, mas Cristina não perdeu a garra. “Não posso desistir”. 

“Para mim a AMI é uma luz”, afirma. Recorreu à AMI num momento difícil da vida. Obteve 
apoio jurídico para uma questão que ainda hoje lhe tira o sono. Três facturas de fornecimento 
de água. Os valores são astronómicos. Ficaram por pagar. “Detesto dívidas. Gostaria de 
resolver esta situação”, afirma. A  AMI colocou uma advogada a mediar o caso.  

“O futuro pertence agora aos meus filhos”, afirma. O que mais deseja neste momento é vê-los 
bem encaminhados, independentes, capazes de construírem a sua própria história. Têm 21, 14 
e 31 anos. Procuram emprego. 
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