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A abrir…
Rui Marques

Cada vida conta. Conta porque é única, porque é sagrada e porque alberga em 
si uma dignidade absoluta. Ninguém é dispensável e todos – todos mesmo! – 
devem ser tidos em conta. Na verdade, John Donne tinha razão quando dizia 
que “a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do género 
humano. E por isso não perguntem: Por quem os sinos dobram; eles dobram 
por ti”. A força de uma humanidade de milhares de milhões de indivíduos, co-
meça no reconhecimento do valor intrínseco de cada Pessoa e do que nos traz 
de único. O templo que cada um é, a obra de arte que se vai tornando, deve ser 
infinitamente respeitada, na vez e na voz que tem.

Cada vida conta. Conta muito do que é a natureza humana, com as suas luzes 
e as suas sombras, mas sempre conta. A nossa vida é também (sobretudo?) uma 
narrativa. Nasce sob a forma de história do futuro, cheia de esperanças e de so-
nhos, pontuada também por medos aqui e além, e, depois de cada curva, ganha 
corpo como história contada. Ligam-se os pontos que estão para trás de nós 
e percebe-se melhor. Procurando encontrar sentido em todos os momentos, 
ligamos por palavras cada emoção, cada memória, cada episódio e contamos 
histórias. Vamo-nos contando e recontando e, assim, desenhamos quem so-
mos. Ou, pelo menos, quem achamos que somos. 

Cada vida conta. Conta para mudar o mundo e para fazer de outras vidas, 
melhores vidas. E se, como Gandhi dizia, “a minha vida é a minha mensagem”, 
o que fazemos com a nossa vida, conta muitíssimo para construir o destino 
sonhado. Por isso, somos portadores de sementes e senhores de enxadas para 
fazer a diferença. 

As vinte cinco histórias de vida Ubuntu que aqui apresentamos são extraor-
dinárias vidas que contam, desde logo pela sua relevância e riqueza única das 
pessoas que as partilham. São vidas que se contam, em palavras e imagens, num 
gesto de generosidade e gratuitidade. São vidas que mudam o mundo à sua 
volta e com as quais podemos contar.  Por tudo isto, a nossa gratidão. 
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Madalena Silva  
Perdoar fez-me um bem  
que não tem preço

Chamo-me Madalena. Nasci em Lisboa em 1985. Sou portuguesa de ascen-
dência cabo-verdiana. 
Sempre vivi em Cascais. A minha primeira casa distava uns 100 metros do 
mar. Aliás, esta é uma boa metáfora para a forma como eu, nos meus primeiros 
anos de vida, ia lidando com o que me acontecia e com as minhas memórias. 
Era como as ondas do mar: por vezes agitadas e grandes, por vezes mais calmas 
e baixinhas. Às vezes a levar-me de arrasto, outras vezes a fazer-me sentir em 
(aparente) total controlo.
Até determinada altura da minha vida, eu não pensava muito no que me acon-
tecia. Não sei se evitava conscientemente fazê-lo ou se, simplesmente, não de-
dicava tempo a isso.
Sou a mais nova de quatro irmãos. Os meus pais eram empregados de um 
empreendimento com várias valências e nós vivíamos num pequeno anexo que 
o patrão deles nos cedeu até pouco tempo depois do meu terceiro aniversário. 
Com o regresso de um dos meus irmãos, que esteve um tempo em Angola, o 
espaço tornou-se muito pequeno para todos. Mais uma vez, com a ajuda do 
patrão dos meus pais, mudámos para uma casa pré-fabricada situada no bairro 
da Torre, também em Cascais.
Lembro-me apenas vagamente de algumas pessoas e situações dessa altura, 
nomeadamente do facto da nossa casa não ter luz nem saneamento básico, das 
lâmpadas a petróleo, de gostar muito de gatos e cães ao ponto de querer ser 
médica ou veterinária e de ser muito amada pelos meus pais. 
Por falta de espaço, ou por excesso de tempo livre, passávamos muito tempo 
entre irmãos. Criámos uma cumplicidade característica em todas as combina-
ções possíveis de dois a dois. Com um dos meus irmãos aconteciam coisas que 
mantínhamos como um segredo. Eu tinha cinco anos e não tinha consciência 
do significado de tudo aquilo. Só sabia que não era confortável e que tínhamos 
de manter em segredo. Só mais tarde, na puberdade, quando comecei a ter 
umas noções mais claras sobre intimidade e sexualidade, é que consegui perce-
ber que era abusada sexualmente pelo meu irmão.
E, se eu pensar bem, houve sempre uma certa aura de conflito quanto à ima-
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gem que tinha das minhas pessoas de referência.
A minha mãe, por exemplo, que passou por muitas dificuldades para nunca fal-
tar comida na mesa aos filhos quando o meu pai ficou desempregado, era uma 
figura que eu admirava profundamente, mas que oscilava na minha memória 
entre ser a supermulher (salvadora e pilar de toda a família) e ser vítima. Nas 
situações de maior dúvida e dificuldade, o meu pai refugiava-se no álcool e, 
por vezes, as coisas entre ele e a minha mãe acabavam da pior maneira. Isto era 
doloroso e muito confuso para mim.
Quando eu tinha quase dez anos, o meu irmão morreu, de forma trágica: afo-
gado na mesma praia que me serviu de primeira casa. Foi uma perda muito 
grande, na altura. Eu não o conseguia ver como alguém que me tinha feito 
mal. Via-o como um compincha, como um cúmplice. E apesar de poder pon-
tualmente desconfiar que o que se passou era algo de errado, a perda foi real e 
abalou toda a família.
A minha mãe ficou muito fragilizada. Eu era muito apegada a ela e sentia-me 
triste e muito só. Esta foi, para mim, uma altura de grande questionamento: 
começaram a surgir muitas dúvidas na minha cabeça, para as quais não con-
seguia encontrar resposta e a tristeza era, progressivamente, mais profunda. 
Trazia um desespero que não era esperado para uma menina tão novinha. Aos 
onze anos, achei que o melhor seria pôr fim à minha vida. Então, tomei uma 
quantidade bastante elevada de comprimidos. Acabei por ficar internada dez 
dias no hospital. 
Felizmente, conseguiram salvar-me a vida e, quando sai do hospital, encami-
nharam-me para apoio psicológico. A minha psicóloga é, até hoje, uma das 
pessoas mais importantes da minha vida, porque soube agarrar-me no mo-
mento certo. Ainda hoje brinco e chamo-a de minha madrinha. 
E, mais uma vez, esta foi uma fase de altos e baixos como as ondas do mar, de 
fases alternadas e muito diferentes. Se, por um lado, estava a fazer progressos 
com a minha psicóloga e refugiando-me em atividades lúdicas, como o futebol 
(desporto em que fui federada), as férias desportivas do meu bairro ou o clube 
do ambiente na minha escola; por outro lado, numa espécie de vida paralela, 
consumia álcool e drogas leves e ia praticando pequenos furtos em lojas.
Acho que valia tudo, naquele processo difícil e demorado de lidar com o que 
sentia!
Após ter reprovado duas vezes, aos 16 anos, decidi ir trabalhar como emprega-
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da de andares e numa pizaria, enquanto também estudava à noite.
Nessa altura, eu era uma adolescente que tinha dado os primeiros passos da 
construção da sua personalidade, num ambiente inseguro, de abuso e violên-
cia doméstica. A minha autoconfiança era incipiente e a minha autoestima 
era baixa. Os modelos relacionais que eu tinha, privilegiavam ligações de de-
pendência e de uma certa manipulação... e acabei por repeti-los nas minhas 
próprias relações. E assim, perto da maioridade, envolvi-me com uma pessoa 
violenta e fui vítima de violência nessa relação. Aos dezoito anos, tive o meu 
filho – que é o mais importante que tenho na minha vida!
Preocupada com o nosso futuro, agora que era responsável por aquele ser lindo 
e pequenino, agarrei a oportunidade de frequentar um curso de Técnica de 
Apoio à Comunidade. Este curso permitia-me completar o 9º ano de escolari-
dade e de otimizar as minhas oportunidades de arranjar um emprego. 
E as coisas pareciam começar a ganhar um certo rumo. Na verdade, quase 
em simultâneo, comecei a fazer voluntariado numa associação que trabalhava, 
através do Hip-Hop, questões de igualdade de género, violência de género, vio-
lência entre bairros, entre outras. Comecei a cantar e tive a incrível oportunida-
de de me cruzar com muitos dos que foram meus ídolos na adolescência. Esta 
foi uma experiência muito importante para mim: podia ajudar outras pessoas 
que tinham passado por experiências semelhantes à minha e, ao mesmo tempo, 
desenvolvia-me e aumentava a minha autoestima. 
Posteriormente, comecei a questionar, com um grupo informal de jovens, o que 
poderia fazer em relação à desocupação e ao consumo de estupefacientes no 
meu bairro. As nossas preocupações eram também as preocupações da Câmara 
Municipal e de outras entidades do concelho, o que resultou na apresentação 
de uma candidatura de um projeto, no âmbito do Programa Escolhas. Fui a 
primeira dinamizadora comunitária do projeto. 
Neste âmbito e tendo em conta o meu desempenho, fui desafiada pelo coor-
denador do projeto a tirar uma licenciatura. Dizia-me que eu “tinha cara de 
socióloga”, coisa que nunca me tinha passado pela cabeça. Se terminar o 9º ano 
já tinha sido difícil, frequentar e terminar o 12.º ano não foi muito mais fácil.  
Na minha primeira tentativa -  um curso de Auxiliar de Ação Educativa –  vi-
-me obrigada a desistir a meio, uma vez que passei a viver sozinha com o meu 
filho e tinha que trabalhar para assegurar todas as despesas. Mas, mais tarde, 
inscrevi-me num curso de rececionista de hotel. O alemão era muito difícil 
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para mim e por isso chumbei duas vezes à disciplina. Só consegui terminar o 
curso quando tive a oportunidade de o substituir por francês. Et voilá! 
Tinha achado piada ao desafio do meu coordenador e fui atrás, curiosa, a ver 
no que ia dar! Consegui entrar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. 
Concluí a licenciatura em Sociologia e comecei a fazer Mestrado em Família e 
Género, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
Acredito plenamente que as palavras que mais me caracterizam são o perdão 
e a resiliência. Levei muito tempo a perceber como poderia perdoar as pessoas 
que me fizeram mal ou que estiveram em falta comigo. Concluí que é um ca-
minho que nos liberta e que, quando aprendemos, dificilmente o esquecemos. 
Acredito que me faz um bem de valor incalculável e acredito que o perdão é 
capaz de neutralizar todo o mal, todo o veneno que o sentimento de ódio pode 
causar a quem o sente. Aprendi, por experiência própria e da pior maneira, que 
o ódio nos consome, nos impede, nos mata e, por isso, consegui perdoar o meu 
irmão, o pai do meu filho e o meu pai (por não ter desempenhado o papel que 
eu projetava nele).
Amo muito o meu pai, não por ele ter mudado, mas porque aprendi a valorizar 
o que ele teve para me dar:  amor, cultura, sabedoria, educação, empatia, uma 
panóplia de músicas que nunca mais acaba e que preenchem milhares de situa-
ções no meu andar, no meu viver, no meu falar. 
Amo muito a minha mãe, mulher guerreira, que nunca me abandonou. 
Amo o meu filho, mais do que tudo.
Amo a minha irmã que não me nega uma palavra quando mais preciso e que 
foi o melhor exemplo de resiliência que tive no meu percurso. 
Hoje em dia, trabalho com crianças em acolhimento - profissão que almejava 
desde há muito tempo, por me identificar com muitas das problemáticas com 
que essas crianças se deparam nas suas vidas - e tenho um outro trabalho, em 
regime part-time, onde também trabalho na minha área de paixão, como dina-
mizadora de um projeto de rastreio, prevenção e acompanhamento de doenças 
sexualmente transmissíveis.  
Hoje, aceito o meu percurso e observo as ondas da vida e enfrento-as, mais 
consciente e mais forte.
Amo viver! Amo a minha família, amo animais, a natureza e todas as pessoas 
amigas que fazem da minha vida algo interessante para mais tarde vir a recor-
dar.
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Jonatan Benethi  
“São todos terroristas!”

A minha história começa muito antes do meu nascimento. Começa na Polónia 
dos anos 30 com a intolerância do fascismo. Ou talvez, com o exílio dos judeus 
que fugiram para a Península Ibérica onde não ser cristão era sinónimo de 
crime. 
Sou descendente dos judeus que fugiram à opressão e encontraram a paz numa 
Europa livre. Nasci em 1992 no país vizinho: Espanha. Vivi uma infância pri-
vilegiada, extremamente feliz e cheia de amor, em contínua ligação com a na-
tureza, com os animais e com o mundo.
Nunca tive muito claro o que significava ser judeu. Lembro-me perfeitamente 
quando a professora perguntou quem é que não podia participar na celebração 
do Natal da escola e eu levantei a mão. Quando me perguntaram porquê, só 
soube responder: porque sou judeu. Quando eu perguntava ao meu pai porque 
é que éramos judeus (se não tínhamos religião?), ele costumava responder: ser 
judeu é uma nacionalidade.
E foi assim que cresci, com a minha identidade judaica misturada com um sen-
timento de nacionalismo, para com uma nação com a qual eu não tinha ligação 
nenhuma: o Estado de Israel.
A minha identidade nacional foi construída, como todas as identidades nacio-
nais, em oposição a um inimigo. Ainda era muito novo quando soube quem era 
o nosso: os palestinianos. “São todos terroristas!” - costumava ouvir dos adultos 
nos encontros da Comunidade Judaica de Madrid.
Passei os primeiros anos de vida entre encontros na Comunidade Judaica e a 
minha vida “normal” na escola. Gostava tanto de festejar o Hanukah que nem 
me importava com o facto de não termos jantar de Natal. Desenvolvi uma 
dualidade que me acompanha ainda hoje. Pouca gente percebe o que é isso de 
ser judeu quando não se é religioso. Eu também demorei a perceber.
Mas continuando: a minha infância feliz foi interrompida pelo exílio volun-
tário da minha mãe que, quando eu tinha doze anos, decidiu recomeçar a sua 
vida longe de nós, nos Estados Unidos da América. Um divórcio bastante trau-
mático fez-me passar de miúdo com interesse pela vida, bom estudante e feliz, 
a adolescente distante e triste.
Aos treze anos comecei a perder o interesse pelos estudos e a deixar de me 
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perguntar quem era. Também deixámos de festejar o Hanukah. 
O meu pai tinha ficado sozinho com três filhos adolescentes e, nessa altu-
ra, como tinha dois trabalhos, passava pouco tempo em casa. Sem uma figu-
ra de cuidado presente, a minha vida começou a perder o rumo e o sentido. 
 
Ainda me lembro daquela professora de Música, chamada Patrícia, que me 
mandou sair da sua aula por não estar atento. “Rapaz, encontra uma motivação 
na tua vida”, disse-me, com um tom depreciativo que ainda não saiu da minha 
mente.
Saí da sala de aula e comecei a chorar. Tinha 16 anos e, como chumbei dois 
anos, fazia parte de uma turma com miúdos de 14 anos. Nessa altura, pensava 
que nunca iria conseguir “ser alguém”. No mais profundo de mim, eu queria es-
tudar, queria ir para a faculdade. Tinha em mente estudar Psicologia, mas não 
me via com as forças para o conseguir. A minha autoestima estava totalmente 
fragilizada.
Graças ao apoio incondicional do meu pai e às grandes amigas que tive, aos 
vinte anos voltei a dedicar-me aos estudos e consegui acabar o 12º ano. Final-
mente tinha condições para entrar na universidade. 
Tentei entrar no curso de Psicologia, como tinha sonhado, mas não consegui 
ter uma nota suficientemente elevada nos exames nacionais para ingressar na 
minha primeira opção. Uma vez que já tinha perdido dois anos, e não podia 
perder mais, ponderei candidatar-me a outra licenciatura. Isto se queria seguir 
as regras do sistema!
Estava a confrontar-me com todas estas dúvidas quando, nesse mesmo ano, 
me surgiu uma oportunidade inesperada. A minha irmã tinha arranjado um 
namorado australiano e foi viver para a Austrália com ele. Ela era supervisora 
num restaurante e fez-me uma proposta que mudaria a minha vida para sem-
pre: “Porquê é que não vens para cá, trabalhas comigo, aprendes inglês e depois voltas 
para estudar?”
Aquela ideia, para muitas pessoas, era só ridícula. Eu tinha conseguido sair do 
buraco e agora estava a pensar em viajar? Ia desperdiçar o que tinha consegui-
do? Só podia ser parvo!
Apesar das opiniões contrárias, decidi partir. Fui com medo, com inseguranças 
e sem falar inglês, mas com a vontade e os sonhos que tinham ficado perdidos 
na minha infância. 



18 19

Quando cheguei à Austrália, comecei logo a trabalhar no mesmo restaurante 
da minha irmã. Foi um caminho difícil. Limpava cozinhas e casas de banho e 
não percebia nada do que os outros trabalhadores, meus colegas, me pediam. 
Mas, aos poucos, fui ganhando segurança, sentindo-me mais à vontade e acre-
ditando mais em mim. Depois de um ano de trabalho, decidi que era altura de 
viajar novamente. Sentia muita vontade de explorar o mundo. Tinha poupado 
dinheiro suficiente, pus a mochila às costas e fiz-me ao caminho.
O meu primeiro destino foi a Nova Zelândia. Tinha 21 anos, estava sozinho 
do outro lado do mundo, sem sentir que pertencia àquele lugar e sem qualquer 
tipo de suporte de família ou amigos, a viver a minha própria aventura. Sentia-
-me totalmente livre. Lembrei-me muitas vezes daquele adolescente triste, que 
não acreditava em si mesmo, e, de alguma forma, a força da natureza deu-me 
a motivação que, naquela aula de música,  a minha professora Patrícia, naquele 
dia do passado, me aconselhou a encontrar.
Essa motivação fez-me continuar com as viagens. Com elas, aprendi as melho-
res lições de vida. 
Numa das minhas aventuras, perdi-me numa floresta. A dada altura, vi dois 
homens que se aproximavam de mim com um pau na mão. Fiquei assustado. 
Senti medo. Mas, no meio daquela ansiedade, dei por mim a decidir sorrir e 
reparei, surpreendido, que eles sorriram de volta! E quando isso aconteceu, 
tudo se acalmou e ficou mais simples. Acabámos por partilhar uma refeição e 
manter uma conversa. Na verdade, ninguém percebia nada de nada porque não 
falávamos a mesma língua nem nenhuma outra língua comum, mas foi uma 
das melhores conversas que já tive. Aprendi que o sorriso quebra barreiras e 
aproxima as pessoas. 
Hoje aplico essa lição no meu dia-a-dia, em cada encontro.
Antes de voltar a casa, decidi gastar os últimos frutos do meu trabalho na 
Austrália, numa viagem ao Nepal. Passei um mês a caminhar nos Himalaias. E 
um mês nas montanhas mais altas do mundo, permitiu-me fazer também uma 
viagem ao interior de mim mesmo - esse lugar que, por vezes, fica mais longe 
de nós do que qualquer outro destino. Voltei a ligar-me com a minha essência. 
Aprendi que, quando caminhamos no meio natural, sem barulhos, sem liga-
ções ao wi-fi, nos ligamos com o que verdadeiramente somos e que, recuperar 
a nossa essência, é essencial para uma vida de serviço ao outro.
De volta a Espanha, demorei algum tempo para processar tudo o que tinha vi-
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venciado. Olhando em retrospetiva, se até então a minha vida estava como que 
congelada e eu andava à deriva, sem saber ao certo o que procurava ou mesmo 
se procurava alguma coisa, a partir daí entrei numa fase de experiências que 
promoveram o meu constante questionamento.
Aos vinte e cinco anos mudei-me para Portugal e tirei o desejado curso em 
Psicologia, enquanto trabalhava na área da restauração.
Participei na 5.ª edição da Academia de Líderes Ubuntu. Esta experiência 
fez-me refletir sobre o meu papel no mundo e fez-me abrir os olhos e tomar 
consciência do papel que os outros têm nas nossas vidas.
Quanto mais reflito, mais tenho consciência do impacto das viagens e da Aca-
demia na minha vida.
As questões levantadas por estas experiências, deram-me ainda outra perspe-
tiva sobre o lugar que ocupo; sobre como a minha classe social me tem per-
mitido ter altas aspirações na vida; sobre como a cor da minha pele nunca foi 
um obstáculo para arranjar trabalho ou habitação; sobre como o facto de ser 
homem me pode ter permitido viajar sozinho sem preocupações. Lembrei-me 
daqueles dois homens na floresta - teria sorrido com calma e segurança se eu 
fosse uma mulher?
Ainda a lidar com este questionamento, em 2018, deram-me a oportunidade 
de replicar a Academia de Líderes Ubuntu, com refugiados na ilha de Lesbos, 
na Grécia. Sempre tive presente a imagem do meu bisavô a fugir da guerra e 
sentia uma empatia enorme, desde criança, para com os judeus que fugiram à 
intolerância. E, de repente, lá estava eu, um homem livre com todos os privilé-
gios sociais do mundo, a partilhar os meus dias com miúdos que estavam pre-
sos num campo de refugiados, a quem os sonhos estavam a ser roubados. Não 
é que achasse que ia encontrar todas as respostas, mas a verdade é que deixei 
esta ilha grega ainda com mais questões na cabeça. 
E com elas, e a par do tanto que pude descobrir durante as minhas viagens, 
senti que aprendi muitas coisas sobre mim mesmo e sobre o mundo. A prin-
cipal é, reitero, que todos somos únicos e preciosos nas nossas diferenças e que 
as emoções unem aquilo que as categorias sociais e os fanatismos religiosos e 
nacionais separam. 
Nessa reflexão, e a partir da experiência concreta de ver e saber de tantas vidas 
presas em Lesbos, recuperei um pensamento que acompanhou toda a minha 
infância: afinal o que significa, para mim, ser judeu? 
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Relembraram-me da necessidade de haver um inimigo para a construção das 
identidades nacionais. Foi então que voltei a pôr a mochila nas costas, com 
um destino que desde criança pairava na minha cabeça: a Palestina. Há alguns 
anos viajava livre e redimia-me da minha tristeza enquanto contemplava mon-
tanhas. Agora estudava, podia trabalhar, tinha sucesso. Cumpria, sem ter bem 
consciência disso, os sonhos de liberdade do meu bisavô e de todos os judeus 
que hoje gritam: Nunca mais!
Foram precisos poucos dias de viagem para perceber que o estereótipo do povo 
palestiniano que, em criança, me descreviam na Comunidade Judaica, não po-
dia estar mais errado! O povo palestiniano é caloroso, amável, sensível. Todas 
as generalizações são perigosas e esta não é exceção. Ao contrário do que me 
contaram, os palestinianos não são terroristas. São, tão só e apenas, seres huma-
nos com aspirações a uma vida digna.
Acho que escondia, de todos com quem me cruzava, o verdadeiro motivo da 
minha viagem. Penso que tinha medo de não ser bem-recebido ou mesmo de 
ser maltratado. Contudo, a minha atitude mudou quando conheci Wael, um 
homem palestiniano que tinha sido preso várias vezes por participar em ações 
de resistência não violenta. Ao conversar com ele, senti uma enorme confiança 
e proximidade. Vi nele o carinho do meu pai, a humildade de um ser humano 
cuja missão é conseguir viver em liberdade. Decidi então contar-lhe qual era 
o motivo que me tinha levado até lá. Contei-lhe que era judeu – estava muito 
ansioso e sem saber como é que ele iria reagir. Wael respondeu-me sem usar 
palavras, com aquele sorriso que quebra barreiras e com um olhar de profundo 
agradecimento por eu ter confiado nele e lhe ter contado. Finalmente, disse-
-me: Don’t worry, habibi1.
Wael foi o primeiro de muitos palestinianos que me abraçaram mesmo saben-
do que sou judeu. 
Um outro episódio que merece referência passou-se quando voltei a Telavive, 
vindo da Palestina. Os militares pararam o autocarro onde eu viajava e pedi-
ram-me os documentos. Ao ler o meu apelido, o soldado pronunciou estas 
palavras: “Jonatan, tu és judeu, não voltes à Palestina porque querem matar-nos e 
odeiam-nos”. Lembrei-me de Wael, no seu abraço caloroso, e sorri com tristeza. 
Agradeci ao soldado, incapaz de lhe dizer algo mais, sem conseguir explicar-lhe 

1 Tradução: Não te preocupes, caro amigo!
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a verdade que ali tinha vivido naqueles dias e levaria para o resto da minha vida.
Por isso, levo a história da minha família. A minha família emigrou para Israel 
em 1948. O meu pai viveu lá, com muito orgulho por pertencer a um Estado 
criado pelos jovens que se redimiam da injustiça e com muito medo de ser 
morto pelos palestinianos terroristas. 
Diz Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, que quando queremos desu-
manizar um povo devemos começar a contar a história pelo que aconteceu em 
segundo lugar. Na minha opinião, isto acontece com esta história. Começamos 
a história pela guerra que os árabes declararam ao pequeno Estado, sobrepon-
do-a à ideologia sionista que declarou o território onde habitava há séculos o 
povo palestiniano, como lar legítimo e exclusivo dos judeus. E então, a narrati-
va daquele soldado que me aconselhou não voltar lá tornou-se a única verdade, 
repetida durante anos e anos. 
Hoje, aos 28 anos, depois de ter cumprido os meus sonhos de viajar e estudar, 
tenho uma resposta para aquela criança que se perguntava: “o quê significa ser 
judeu?”.
Ser judeu significa ter a consciência da facilidade e da leviandade com a qual 
somos categorizados, diferenciados e, consequentemente, desumanizados. Sig-
nifica que o direito à dignidade e à realização de sonhos pode ser-nos retirado, 
em favor dos privilégios de outros. Os que fugiram à barbárie aprenderam que 
nunca mais deve haver espaço para a opressão, e que nunca mais é para todos os 
seres humanos, povo palestiniano incluído.
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Mariana Sá Couto 
Ninguém tem uma história única

Quando, na Academia de Líderes Ubuntu, nos desafiaram a partilhar a nossa 
história de vida, rejeitei essa hipótese perentoriamente porque não via na mi-
nha vida nada de inspirador. Tinha ouvido algumas outras histórias em Con-
ferências Vidas Ubuntu anteriores e reconhecia, na sua maioria, um caráter 
pesado de superação de alguma dificuldade e, para mim, a minha vida nunca 
teve nenhuma dificuldade. Fiz um esforço por pensar em momentos difíceis 
aos quais me pudesse agarrar para sentir que pertencia a esta família de pessoas 
resilientes. Remexi na minha infância, na minha adolescência, em todas as me-
mórias que tinha, mas francamente nenhuma grande dificuldade me ocorreu. 
E ainda hoje nada, felizmente, me ocorre. Por isso a história que aqui partilho 
é uma simples história de uma vida aparentemente sem percalços, que não 
pretende ser muito inspiradora, mas que procura, pelo menos, chegar àqueles 
que com ela se identifiquem. 
De facto, tenho a bênção de poder dizer que sempre tive uma vida muito feliz. 
Cresci numa família de quatro pessoas apenas, mas que, no fundo, era uma 
família muito maior. Com avós presentes, tios chegados e muitos primos dos 
dois lados, sentia-me pertencente a uma família grande que nunca teve pro-
blemas em demonstrar afeto e onde eu sabia que pertencia e era amada. Era 
cúmplice dos meus pais e da minha irmã; era querida para os meus avós, tios e 
tios-avós. Os meus primos eram, mais do que isso, meus amigos e alguns, quase 
irmãos. Cresci a ser estimada e valorizada por tudo o que de bem fazia. O es-
petáculo de ballet era pretexto para toda uma reportagem fotográfica pelo meu 
avô; o texto que escrevia para a aula de português era partilhado com orgulho 
por toda a família; e todos os meus sucessos eram valorizados. 
Sou cristã e por isso cresci também no seio de uma outra família – a comuni-
dade da minha Igreja que é mais um porto seguro na minha vida. Um grupo 
querido de pessoas que me viu nascer, crescer e que comigo partilha a mesma 
fé e os mesmos valores. Sempre me senti, por tudo isto, pertencente. Perten-
cente a uma família que me ama; a uma escola que me valorizou; aos diferentes 
grupos de amigos que me acarinham ao longo dos anos; a uma paróquia que 
é um sustento. Sempre soube bem quais eram os meus lugares e tinha neles a 
maior segurança. 
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As minhas referências enquanto cresci eram diversas pessoas formadas e bem-
-sucedidas. Vim de uma família de licenciados: com um pai advogado; mãe 
bancária; avô e tios médicos. E por tudo isto o meu caminho parecia estar 
traçado.
A escritora nigeriana Chimamanda Adichie fala de um perigo a que ela chama 
“the danger of a single story” – o perigo da história única - e refere-se ao perigo 
dos estereótipos na opinião que formulamos e na história que criamos sobre 
alguém que não conhecemos. A história única que temos, por exemplo, da po-
breza que nos faz crer que os pobres são apenas pobres e não mais do que isso; 
ou dos refugiados que passam a ser apenas pessoas excluídas e discriminadas. E 
o problema da história única não é que não seja em parte verdadeira, mas é que 
é incompleta, porque não nos permite ver além dessas pessoas e pensar para 
elas outros caminhos que não aqueles que acreditamos que elas devem seguir: 
para os pobres o caminho da pobreza; para os refugiados o da infelicidade. 
Uma single story é um caminho que criamos para certas pessoas ou grupos de 
pessoas como se não tivessem alternativa. 
E para mim o meu caminho estava traçado. Eu via em mim uma single story 
que deveria procurar seguir. Devia tirar um bom curso e arranjar um bom tra-
balho numa grande empresa. Por isso, aos 18 anos, escolhi seguir Economia, 
sem ter, no entanto, nenhuma especial afeição pela área – mas era, enfim, uma 
área reconhecida que me podia abrir caminhos bem-sucedidos e, julgava eu, 
ser também suficientemente difícil para poder fazer jus às minhas capacida-
des. Mantive-me, por isso, no caminho traçado pela minha própria single story. 
Era boa aluna, fazia parte de uma organização internacional de estudantes de 
Economia e via os meus amigos a irem para as grandes consultoras e para os 
grandes bancos. E sempre achei que esse teria também que ser o meu caminho.
No entanto, não há para ninguém uma single story, uma história única – e eu 
não era exceção. Porque eu não era só uma menina privilegiada, só uma boa 
aluna, ou só alguém com ambição. Era mais do que isso e por isso outros cami-
nhos se foram abrindo na minha vida.
Em sucessivos exercícios de discernimento e autoconhecimento fui perceben-
do que deixava de ver satisfação no rumo da história única que tinha desenha-
do para mim. Como sou cristã, tive também sempre a preocupação de perceber 
qual seria a vontade de Deus para a minha vida e onde é que eu deveria estar; 
onde é que deveria servir. Nessa altura o que tinha e vivia deixou de ser sufi-
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ciente. Comecei a procurar outras respostas. Foi então que se deu a primeira 
curva deste caminho – um desvio que não estava previsto.
Integrei um grupo que veio a redefinir as minhas ambições: o GAS’África. Um 
grupo de ação social que prepara e envia voluntários para missões humanitárias 
em África. Tive a sorte de, nesse ano, poder partir em missão para Cabo Ver-
de, onde trabalhei para o desenvolvimento comunitário em dois bairros. Foi o 
primeiro contacto com uma realidade tão diferente, tão difícil, mas, para mim, 
tão desafiante e encantadora. Saí pela primeira vez do meu contexto e tomei 
contacto com a realidade e com pessoas que, sendo à partida tão diferentes de 
mim, me passaram a dizer tanto e a ser-me tão queridas. 
Ouvi dizerem nesta altura que, quando entramos numa sala com pessoas des-
conhecidas, procuramos rapidamente aquelas com quem, à partida, mais nos 
identificamos: ora porque se vestem como nós; ora porque andaram na mesma 
escola, … Essa pessoa lançou o seguinte desafio: quando estiverem nessa situa-
ção, avancem e sentem-se ao lado da pessoa mais diferente que encontrarem, 
porque essa pessoa não vos vai apenas abrir outras portas, mas vai mostrar-vos 
portas onde vocês, sozinhos, não passavam sequer do corredor. 
Levei esse desafio a peito e desde que parti em missão que procuro sentar-me 
ao lado de pessoas tão diferentes de mim quanto possível e assim abrir hori-
zontes e sair da minha bolha.
Mas essa missão terminou e no meu regresso, tão difícil, passei de querer sen-
tar-me ao lado de quem era diferente de mim, para começar a rejeitar sen-
tar-me ao lado de quem era como eu. E foi aqui que se deu a segunda curva 
do meu caminho. Tinha uma single story de quem eu era, história essa que eu 
queria agora rejeitar e, por isso, rejeitar também quem comigo dela partilhava. 
Agora, transformada por esta vivência, olhava para trás no caminho e via uma 
história de facilitismo e de coisas leves. Procurava agora uma vida com mais 
sentido e mais profunda no despojamento e no serviço aos outros. 
Quis rejeitar a história que parecia à partida estar delineada e, assim, pus tudo 
em causa. Passei, por isso, metade do meu curso a querer desistir dele. De re-
pente queria ser psicóloga, porque achava que assim podia ter mais contacto 
com contextos difíceis dos quais eu tinha agora uma enorme vontade de me 
aproximar. Depois quis ser assistente social. Pensei também em ser enfermeira 
para poder estar e cuidar das pessoas. Queria tudo menos estar onde estava – 
rodeada dos meus colegas que partilhavam aquelas que uma vez tinham sido as 
minhas ambições, mas que agora rejeitava. 
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A menina que tinha crescido segura num sentido de pertença inabalável, não 
sabia agora aonde pertencia e quem queria afinal ser. 
Foi um período de enormes questões e de grande inquietação. Parecia até que 
me sentia mal pelas oportunidades que me tinham sido dadas e pela facilidade 
com que sempre tinha vivido. 
Rejeitava o meu curso; alterava hábitos e comportamentos sociais muito pró-
prios do contexto que sempre me rodeou e evitava seriamente o contacto com 
quem os mantinha. Fazia um esforço por ser forçosamente disruptiva no meu 
meio e ser notada pela diferença na forma de estar e na forma de ser. Queria 
diferenciar-me porque via os outros com uma história única que havia um dia 
sido a minha e que agora já nada me dizia. 
Estava por isso perdida num mundo que era agora muito maior do que o que 
eu achava, sem encontrar sentido nas minhas escolhas, a questionar até as rela-
ções que mantinha e sem saber para onde ir. Estava em modo José Régio: “não 
sei por onde vou; não sei para onde vou; sei que não vou por aí”1.
Em tudo isto compreendida e apoiada pela minha família, fui procurando res-
postas noutras experiências, noutros contextos. Entre retiros espirituais e mis-
sões humanitárias, fui contactando com pessoas diferentes que me mostravam 
vidas diferentes - vidas que também eu podia seguir.
Foi nesse contexto que parti, em julho de 2017, para Timor-Leste. Não me vou 
alongar neste relato porque essa seria toda uma outra história, mas foi nesta 
experiência que pude trabalhar de perto com a cooperação internacional e com 
as Organizações Não Governamentais no terreno. 
Vim, decidida de que o trabalho social não era só uma utopia e que era aí que 
eu devia definitivamente estar. E foi aí que dei a mais recente curva no meu 
caminho - uma autêntica inversão de marcha.
Regressei de Timor com o curso por terminar. Com muito esforço, terminei-o 
(penso que de certa forma para também poder dar provas de resiliência e su-
peração a mim mesma). E assim foi. Terminada a licenciatura, deixei o canudo 
de lado e ingressei na área social, onde estou hoje. E sei que estou bem. Sei que 
estou onde devia estar.
Hoje, e também graças à Academia de Líderes Ubuntu, estou no processo de 
voltar a aceitar a forma como eu vejo os contextos e as pessoas que sempre 

1 Referência ao “Cântico Negro”, de José Régio
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me rodearam. A Academia mostrou-me, através da vida dos participantes, que 
ninguém – ninguém! - tem uma história única. Quando vemos alguém a ser 
chamado a partilhar a sua história, nem podemos sequer querer ter a pretensão 
de adivinhar qual vai ser. Aqui, vimos que cada uma destas pessoas é muito 
mais do que o sítio de onde veio ou o contexto em que cresceu.
Por isso, hoje, olho com gratidão para tudo quanto me foi dado e percebo que 
sou quem sou e tenho capacidades para fazer o que faço graças a todas as opor-
tunidades que, felizmente, tive na vida.
Mas esta história não é nem pode ser só minha. É sobre todos os que me ajuda-
ram a crescer e em quem tenho grandes referências. Contei-vos a single story da 
minha família, mas também vos contei que ninguém tem uma história única… 
Porque o meu avô que era médico (lembram-se?) não era só médico, mas era 
reconhecido e admirado pela sua bondade e generosidade por todos aqueles 
com quem se cruzava. A minha mãe não é só bancária, mas sempre esteve en-
volvida em muitas causas sociais. O meu pai também não é só advogado, mas 
está envolvido no trabalho de uma instituição social. A minha irmã, jurista, não 
estudou apenas Direito, mas esteve a viver nos Açores, em missão. Estes que 
representavam em parte a história de que eu me queria diferenciar guardaram 
neles, o tempo todo, o rumo que acabei por tomar. A minha resposta esteve 
sempre neles – ainda que eu, pelo perigo da história única, não a visse. 
Termino citando alguém que ouvi diferenciar o significado de “ser” e “ter”: nós 
não somos o que temos, mas somos a relação que temos com o que temos. Por 
isso, seja de onde for que partimos, não é o que temos ou o que nos falta que 
nos define – mas antes a relação que mantemos com essa condição e, acima de 
tudo, a finalidade que lhe queremos dar.
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Ivan Quissenguele 
Recomeços1

 

Quero um dia entender com clareza a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos e a sua aplicabilidade em todas as nações, particularmente o artigo n. º1:
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 
de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de frater-
nidade.” 
Às vezes, sinto-me um extraterrestre, originário de um planeta onde estes di-
reitos nunca foram reais. Mas não!  A verdade é que nasci em 1991, no muni-
cípio de Negage, uma pequena cidade que faz parte da província do Uíge, no 
norte de Angola. Contaram-me da política tirana e opressiva vigente na época 
do meu nascimento. Tenho oito irmão dos quais sou o penúltimo. O meu pai 
Figueiredo e a minha mãe Feliciana, hoje aposentados, eram ambos professo-
res que estavam tentando reconstruir as suas vidas durante um pequeno cessar 
fogo proposto pela UNITA e o MPLA, duas partes adversárias que mantive-
ram o país numa guerrilha sangrenta por mais de 30 anos, causando milhares 
de mortes, mutilações e transformando todo país em cinzas.
Em 1992, devido ao incumprimento do acordo de cessar fogo por uma das 
partes do conflito, muitas cidades foram atacadas, incluindo a minha. Esta si-
tuação forçou muitas famílias a deixarem as suas casas. Durante várias noites e 
dias, no meio de bombas, balas e minas presentes em todo o lado, tivemos que 
percorrer dezenas de quilómetros até encontrar um abrigo seguro.
Numa mata abandonada por vários anos, encontrámos o nosso porto seguro. 
Durante oito anos vivemos lá - uma época a que apelidamos de cativeiro - pois 
apesar de estarmos privados da liberdade devido ao medo de sermos presos, 
atacados ou mortos, havia ainda os desafios da natureza selvagem, tais como 
cobras venenosas e animais ferozes. Os primeiros meses no esconderijo foram 
bastante difíceis, porque tínhamos deixado todos meios de subsistência na ci-
dade e as plantações feitas só dariam frutos depois de vários meses ou anos. 
Os meus pais e irmãos mais crescidos tiveram que pescar e caçar, colher frutos 
silvestres e deslocar-se para aldeias vizinhas e fazer pequenas trocas de bens a 
fim de conseguirem alguns mantimentos.

1 Esta História de Vida está escrita em português original de Angola
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Tivemos que abrir mão de tudo o que não era importante para a nossa sobre-
vivência, inclusive da educação. Os meus pais sempre deram um jeito, a fim de 
nunca faltar uma refeição por dia, mas tenho a lembrança viva do olhar de de-
sespero e de angústia da minha querida mãe, na tentativa de mover montanhas 
para alimentar os seus pequeninos. Oito anos depois deste longo caminho, no 
ano de 2000, com a ocupação da cidade pelas forças do governo, decidimos 
voltar para casa. Encontramos tudo em escombros, tivemos que nos ajeitar 
numa pequena cubata feita com restos de chapa de zinco e tivemos o apoio 
do Programa Mundial de Alimentação (PAM). Lembro-me nitidamente das 
pancadas que levei na tentativa de conseguir a colher de sopa com maior quan-
tidade de legumes. Mas nem tudo foi um drama. Nos anos seguintes, já pude 
ir à escola, a liberdade de ser criança trouxe-nos a criatividade. É verdade que 
não tínhamos brinquedos clássicos, mas só precisávamos de latas vazias para 
fazermos os nossos próprios brinquedos. E o nosso parque infantil? Isso não 
era problema porque, desde que não pisássemos uma mina abandonada, o par-
que tinha o tamanho dos campos por onde corríamos livremente.
Após o cativeiro, tivemos de recomeçar. Os meus pais conseguiram resgatar os 
seus postos de trabalho como professores e a vida voltou a sorrir-nos apesar do 
ambiente de terror que ainda nos rodeava. 
Tudo que vivemos durante a infância tem sempre uma influência, seja ela posi-
tiva ou negativa no nosso futuro. Eu acredito que as minhas vivências têm tido 
resultados positivos. Com base nas características do meio envolvente, tive que 
tomar algumas decisões importantes e que me ajudaram a escapar da delin-
quência, das drogas e do alcoolismo – vícios bastante comuns entre os jovens 
que passaram o mesmo que eu e que têm destruído as suas vidas.
Mergulhado num espirito de revolta por todos estes males que aconteciam em 
casa, na rua e até mesmo nas escolas e igrejas, procurei asilo na aprendizagem 
contínua, identificando pessoas adultas que me serviram de modelos, como a 
minha irmã Miloca, o meu cunhado Luís e o Vandunem, que sempre tiveram 
uma forma mágica de me orientar. 
Considero que sou extrovertido e de fácil integração social, mas confesso que, 
para mim, estabelecer amizades verdadeiras e íntimas requer um elevado nível 
de compromisso, respeito e confiança. É preciso tempo.
 Um dos grandes amigos que destaco é o Pedro, responsável pelas coisas mais 
doidas que fiz durante a infância e a adolescência. Complementávamo-nos 
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muito, ele muito introvertido e focado e eu muito extrovertido e social. Nin-
guém conseguia ficar indiferente aos dois amigos. A sabedoria do Pedro, que o 
fazia ter sempre presente qual caminho a não seguir, influenciou-me também 
e deu-me foco e determinação pelos estudos. Em 2011, terminei o secundário 
com excelência. Preso durante uns tempos na incerteza do meu futuro, após 
concluir o ensino secundário, vi-me revitalizado pela alegria de poder dar mais 
um passo importante para a minha vida académica. Um projeto de financia-
mento da Universidade de Belas estava a selecionar estudantes carenciados 
para apoiar na sua formação em Portugal. A minha irmã Cecília conseguiu 
inscrever-me para participar nos exames de apuramento e eu potencializei a 
minha energia e, durante dias e noites, busquei os documentos necessários para 
poder usufruir daquela bolsa.
A minha santa protetora, Liduina Meneguzzi, concedeu-me o seu milagre e 
acabei sendo um dos poucos escolhidos para a formação em Portugal. Estava 
em êxtase! Mas este entusiasmo rapidamente deu lugar a alguma preocupação, 
quando percebi que não se tratava propriamente de uma bolsa tradicional. Na 
verdade, tratava-se de um acordo feito entre os estudantes selecionados e a 
Universidade de Belas: a universidade financiava os custos de formação du-
rante os três anos da licenciatura e, após a conclusão, os estudantes tinham de 
pagar um valor correspondente a 25.000 dólares.
Mas eu estava focado no meu objetivo e decidi avançar. Já de malas feitas para 
a viagem, tive o conhecimento de que estava à espera de um filho. Pasmo e 
impotente com a notícia, após refletir, decidi manter a minha decisão de seguir 
para Portugal. Acreditei que fazia todo sentido dar seguimento a formação, 
mas não me alienei da responsabilidade. Junto com os meus familiares, pro-
curei uma solução e uma forma de continuar a apoiar a mãe do meu filho e o 
meu filho.
Nunca tinha sentido tamanha ansiedade! Naquela noite do dia 31 de julho 
para 1 de agosto de 2012, as horas pareciam mais longas, a temperatura elevou-
-se e cada movimento que perturbasse o silêncio da minha ansiedade parecia 
fazer que o meu coração explodisse, fazendo-me temer que me iam roubar a 
minha viagem para a sonhada Europa. 
No entanto, no dia 01 de agosto de 2012, às 20 horas e 30 minutos, estava a 
respirar o ar do país do Futebol, do Fado e de Fátima. Confesso que foi um 
pouco assustador ver tudo tão organizado, desde a urbanização da cidade, os 
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meios de transportes e o pior é que não tinha poeira, lama e nem papéis a voar 
por todo lado.... Seriam as saudades de Angola?
Partimos do Aeroporto Humberto Delgado, fomos levados para uma antiga 
zona industrial chamada CUF, no Barreiro. Eu e mais outro colega de viagem 
fomos alojados numa pequena casa onde já moravam mais de 19 jovens. Dis-
seram-nos que era uma residência temporária, mas poucos dias depois perce-
bemos que era o local definitivo.
As condições na casa onde fomos alojados não eram boas. Tínhamos pro-
blemas de energia elétrica, de abastecimento de água e de rede de internet. 
Eramos entre 4 a 6 jovens por quarto. Antes do início das aulas, até parecia 
divertido fazer barulho e ficar acordado a noite toda, mas com o começo das 
aulas, tornou-se impossível suportar os gritos a noite toda! Não havia regras 
de conduta e estávamos entregues à nossa sorte. Para além da luta travada no 
apartamento, eu tinha uma outra, que era partilhada por mais de 500 estudan-
tes. Conseguir os primeiros lugares no refeitório não era fácil e a quantidade de 
arroz dependia muito do humor das cozinheiras!
Poucos meses depois das aulas terem começado, a direção do projeto começou 
a ter sérios problemas financeiros. Isto teve um grande impacto na qualidade 
da alimentação e, com o nível de precariedade a elevar-se, o Governo Angolano 
teve de intervir, obrigando ao retorno de todos os estudantes para Angola. Foi 
um golpe sem igual, pois os nossos sonhos estavam caindo por terra! A direção 
do projeto disponibilizou bilhetes de avião para todos estudantes que quises-
sem voltar, mas os rebeldes, como eu, não tinham o regresso como opção! Cor-
taram-nos as refeições e estávamos a ser procurados e forçados a voltar. Perante 
este dilema, eu e outros colegas fugimos durante a noite para uma zona perto 
da Universidade. Tendo tomado esta decisão de risco, estávamos tomados pelo 
medo da direção do projeto poder cancelar a nossa inscrição na Universidade. 
Graças a Deus, o projeto já não tinha autoridade nem poder sobre as nossas 
inscrições. Destaco particularmente a empatia do IPS-Setúbal pela situação 
dos estudantes do projeto “Coração Tropical”. A direção da escola foi bastante 
hospitaleira e flexível. Fora do projeto, tivemos que trilhar uma árdua etapa de 
escassez, mas também de muita fraternidade e resiliência. Perante os golpes 
duros que a vida nos foi dando, percebi a grandeza dos corações dos jovens que 
comigo lutaram. O Adilson, o Albano, o Francisco, o Derson, o Anderson e o 
Luís foram peças fundamentais para a minha permanência em Portugal. Todos 
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movidos pela esperança, lutámos com determinação perante as dificuldades. 
A falta de recursos financeiros condicionou bastante o meu aproveitamento 
escolar. Não é simpático assistir a longas aulas de Engenharia sem nada no 
estômago! Por cada negativa, o meu coração sangrava porque sabia do impacto 
que isto teria nas finanças da minha família. Os meus irmãos viram-se privados 
de alguns dos seus direitos porque, durante 4 anos, eu gastava 70% dos recursos 
financeiros da minha família. Sabendo do sacrifício que os meus pais estavam a 
fazer, eu não poderia confrontá-los com o facto das despesas serem superiores à 
mesada, nem contar-lhes a precariedade em que vivia. Mas a minha irmã Ce-
cília percebeu as minhas lutas e procurou apoios por todo lado até aparecer um 
senhor que me deu a mão. Esta ajuda surgiu mesmo quando eu mais precisava 
e, graças ao Doutor Vandunem comecei a reencontrar o equilíbrio. 
Tendo em conta as dificuldades que descrevi, encontrar um trabalho sempre 
foi uma prioridade durante estes longos anos de luta. Como eu tinha um visto 
de estudante, nenhuma empresa aceitava dar-me um trabalho. Numa das mil 
tentativas de candidatura que fiz, em 2017, uma consultora decidiu apostar em 
mim. Agarrei esta oportunidade com unhas e dentes e fui resolvendo alguns 
bloqueios da minha vida em Portugal, aprendendo e evoluindo sempre até 
conseguir um contrato de efetivo. 
Quando se luta pela sobrevivência, a vida parece que vai perdendo o sabor mas, 
quando a luz volta a bater à nossa porta, é importante potencializar a vida com 
significado e propósito. Hoje, vivo mergulhado num mar de paz e felicidade, 
porque a segurança da minha família, o amor da minha querida noiva Eva e a 
luz do meu filho Esmeraldo, trazem a magia aos meus dias.
Tenho um olhar de fé para com a Humanidade, olhar este que ganhou nitidez 
ao conhecer a Academia de Líderes Ubuntu. Este projeto tem dado vida ao 
meu otimismo relativamente à Humanidade e tem-me feito acreditar no po-
der transformador das histórias de vida, porque é um dos poucos recursos que 
temos para doar ao mundo: o nosso testemunho.
Ofereço esta pequena narrativa da minha vida a todos aqueles que acreditam 
no poder da paixão e da perseverança, porque foi com paixão na formação e 
perseverança na luta que consegui assumir a dor como parte da existência e ter 
coragem e honra para ousar vencer neste mundo tempestuoso.
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Ana Ramos 
O barco continuou a andar

Felizmente, a minha história é repleta de apoio, oportunidades, segurança e 
abundância. 
Uma história em que, desde o início, o porto foi tão seguro que permitiu que 
a curiosidade me guiasse porta fora para conhecer o mundo, com uma noção 
muito forte de que eu podia “fazer coisas” para resolver o que quer que me 
aparecesse pela frente.
As oportunidades e as pessoas que têm feito parte da minha vida permitiram 
que crescesse, construindo uma imagem de mim própria muito forte e sólida. 
Assinalo algumas referências e marcos da minha infância:
Passei os primeiros anos da minha infância com a avó Fina – uma mulher ins-
piradora. Dizia que, se tivesse estudado, teria sido engenheira! E era tão mais 
em tudo o que fazia. Fomos tudo o que podíamos ser entre o quintal e a feira. 
“O meu coração de ouro” - era como me apresentava aos vizinhos.
Tenho duas irmãs. Os melhores presentes que os meus pais me ofereceram. 
Quando nasceram lembro-me muito bem que ouvir: “Ana, agora és a irmã mais 
velha! Contamos contigo para cuidar das tuas manas! É uma grande responsabili-
dade” – que assumi de peito inchado de orgulho pela confiança. 
Frequentei um Infantário no Cerco do Porto (onde a minha mãe trabalhava) 
e visitei diariamente o Centro de Paralisia Cerebral do Porto. Desde sempre 
a ser educada entre diferentes, e cedo percebendo que somos tão iguais. Aqui 
conheci a Lili, uma menina com paralisia cerebral. Era a minha melhor amiga. 
Éramos inseparáveis!
Mais tarde, na Escola Primária, a minha colega de carteira era a Ângela: Uma 
menina bastante tímida, muito pobre e com muitas dificuldades de aprendi-
zagem. O meu pai conta que pedi todo o material escolar a dobrar… Eu tinha 
combinado com ela que o material seria seu, se ela fizesse comigo os trabalhos 
de casa no recreio. Aceitou, felizmente! E tivemos sucesso juntas até mudar-
mos de escola.
Tudo isto aconteceu, enquanto lidava mais ou menos alegremente com proble-
mas de crescimento, com um problema de pele que sempre me acompanhou 
e - adivinhem só! - ainda tive um dentista que me tirou o dente da frente cedo 
de mais e andei até aos 14 anos com um belo sistema de ventilação. Umas belas 
facadas na auto-imagem!
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Apesar desta ultima aventura, todas estas experiências fazem com que a mi-
nha imagem perante os outros seja muito consistente. Se lhes perguntassem 
quem é a Ana, certamente teriam respostas como: Fazer acontecer. Disponível. 
Altruísta, Crítica, Enérgica, Entusiasta.
Sei que sempre fui uma pessoa voltada para fora, muito atenta aos outros e às 
suas necessidades. Considero isso uma benção.
Chega a ser viciante estar disponível para os outros e ajudar, resolver… Para 
mim, um simples sorriso chega para me carregar as baterias! É-me muito di-
ficil não fazer nada para melhorar um bocadinho o dia-a-dia de alguém se 
souber que está ao meu alcance.
Sempre focada no controlo, na ação... em fazer coisas para corrigir o mundo! 
Como se só me sentisse bem ao facilitar a vida dos outros.
Em 2011, ainda eu não sabia, começava um ciclo de perdas…
Em 2011 deu-se o fim de um relacionamento de 8 anos que acabou comigo 
a ouvir um “Tu já não vales a pena!”. Este momento teve um impacto muito 
forte em mim. Para além da desilusão, trouxe-me a desconfiança. E um 
questionamento duro acerca do meu valor.
Meses mais tarde, deu-se a morte do Avô Ramos, seguida da morte da Avó 
Fina, duas grandes referências. Estas perdas, apesar de eu saber que foram 
fins de ciclo esperados, normais e tranquilos, fizeram-me sentir mais sozinha, 
menos protegida. E ver o impacto que tiveram na minha família nuclear, fez-
me sentir que tinha que os proteger e dar motivos de alegria e orgulho.
Em 2016, soubemos que o meu pai estava gravemente doente (situação com 
a qual ainda se confronta e que o acompanhará o resto da vida), e em 2018 
iniciou-se um longo processo de diagnóstico, desta feita, relativo à minha 
mãe... Cada uma destas notícias a acentuar todos os medos... E a tornar mais 
nítida uma sensação de incumprimento da minha parte. Como se eu, que ajudo 
toda a gente, nada pudesse fazer para salvar os meus.
Como podem imaginar, cada um destes acontecimentos ativava em mim 
o acelerador da ação. Eu tinha que, pelo menos, tentar corrigir a diferença 
entre o que estava a acontecer e o que eu e cada uma das pessoas envolvidas 
merecíamos. E bem que eu tentei materializar este meu esforço de diferentes 
formas. Durante estes mesmos anos:
Estive cerca de 2 anos e meio em Angola, num projeto comunitário que fiz 
acontecer praticamente sozinha. Lancei um livro. Consegui comprar a sonhada 
casinha à beira-mar. 
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Mas, devo confessar, estas pancadas foram fragilizando a minha força... e 
fizeram-me questionar tudo. Desde então, dou por mim muitas vezes a dizer 
que não tenho fé.
Em Junho de 2018, eu própria fui diagnosticada com cancro na mama. Fui 
operada para tirar o tumor, fui novamente operada para tirar os ganglios, fiz 
seis ciclos de quimioterapia, radioterapia, braquiterapia e esperam-me, aproxi-
madamente, 10 anos de hormonoterapia. Como tirei os gânglios, há um risco 
grande do meu braço esquerdo inchar e trazer complicações (chama-se linfe-
dema).
Muitos profissionais de saúde, ao longo deste processo, quero crer que com a 
melhor das intenções, semearam muitos medos em mim…

“Não pode nunca mais fazer exercício físico!”
“Livre-se de ser picada por um mosquito!”
“Não vai poder viver sozinha!”
“Todas as mulheres que passaram por isto que eu conheço foram abandonadas 
pelos maridos...”
“Não pode nunca mais ir à praia.”
“Não pode fazer viagens de avião.“
“Não vai poder ser mãe!”
“Esqueça lá os seus voluntariados.”

Quando perguntei “Nunca mais?“, ainda me responderam “Não lhe vão crescer 
os gânglios, pois não?“.
A Ana quebrou de medo. 
Com tantas limitações, estavam a roubar-me quase tudo que eu gostava 
e valorizava da vida. Perguntava-me: “Porquê passar por todo o sofrimento dos 
tratamentos se a meta era chegar a uma vida vazia?“.
Fui absolutamente tomada pelo medo, pela frustração. Sentia que não merecia.  
E, pela primeira vez na vida, não tinha força nem vontade de corrigir a situação. 
E... sem solução, não sabia mais quem era. Vi-me obrigada a largar as rédeas 
por falta de força. Já não me sentia capaz de ajudar, de resolver, de fazer nada 
para ME corrigir... Desenvolvi até uma certa repulsa pelo meu corpo, que me 
estava a impedir de fazer o tanto que eu achava que ainda tinha para fazer. Não 
me revia nesta nova Ana. Dentro de mim, desisti. 
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E quando eu abandonei o controlo e tirei as mãos do leme, surpreendi-me ao 
ver que o barco continuou a andar. Eu posso não saber para onde ainda, mas 
ele continua a andar…
Há algo de mágico em largar as rédeas, em aceitar que não controlamos e que 
podemos só “ser“, que o mundo continua a girar sem termos de o empurrar.
Fui salva pela amizade e pelo amor das pessoas à minha volta. A Academia de 
Líderes Ubuntu, para além da família que me deu, veio trazer-me nome para isto, 
para a aceitação, para esta espécie de fé no universo e nas pessoas... UBUNTU: 
Eu sou, porque vocês todos são, comigo. E temos em nós uma fonte infinita de 
vontade e contributo que não para de jorrar, mesmo que desaceleremos um 
pouco. Talvez jorre mais, principalmente quando desaceleramos um pouco.
Perguntam-me muitas vezes se senti que o cancro me transformou. E, depois 
de muito ter pensado, respondo que não. Não sou uma Ana diferente. Aliás, 
convivo exatamente com os mesmos medos. Só ganhei consciência de que não 
controlo nada, de que estar triste e ter medo faz parte e sei que tenho que 
cuidar de mim para poder continuar a cuidar dos outros... Diria até que está 
tudo igual... é só que, com esta nova consciência, sinto tudo diferente.
Já passou um ano desde o fim dos tratamentos. Um ano expectavelmente lento 
– se não parado! Mas a vida, surpreendeu-me, como sempre faz e pude dizer 
que não a alguns prometidos “nunca mais“.
Faço exercício físico regular.
Continuo a não gostar de mosquitos, mas convivo bem com eles.
Continuo a viver sozinha.
Vou à praia.
Viajo (mesmo que viagens de curta duração) de avião... e por terra, e por mar.
Envolvo-me com a mesma alma em projetos que me fazem sentido.
Renovo a certeza de que viver é maravilhoso. E, com e para os outros, ainda 
melhor.
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Bhoye Diallo 
Uma história de resiliência

O meu nome é Bhoye Diallo. Nasci na Guiné Conacri em 2001.
Vivi ali, desde que nasci, com os meus pais e os meus dois irmãos mais novos. 
Durante a minha infância, tanto o meu pai como a minha mãe trabalhavam e 
eu e os meus irmãos íamos à escola. Tudo corria bem.
Não tenho muitas recordações concretas de momentos passados nesta fase da 
vida. Lembro-me apenas que, por vezes, o nosso pai nos levava perto do mar, 
que era calmo e os meninos podiam brincar. Ou dos momentos em que ficáva-
mos com ele a ver televisão e nos explicava o que estávamos a ver. Guardo na 
memória esta serenidade que ele nos fazia sentir e a curiosidade que aguçava 
em nós com as suas explicações.
Os meus pais, mas sobretudo o meu pai, sempre acreditaram em mim e sempre 
disseram que eu era uma pessoa capaz de realizar os meus sonhos. Fizeram-me 
acreditar em mim próprio e desenvolver confiança nas minhas capacidades. 
Mas tudo mudou quando fiquei sem o meu pai, tinha eu 13 anos. Tinha mor-
rido uma das pessoas que eu mais admirava na minha vida. Uma pessoa muito 
querida, lutadora e inspiradora para mim. Ele sempre quis que eu me tornasse 
uma grande pessoa que gostasse de estudar e de aprender. Dizia-me que a edu-
cação seria o meu maior trunfo para concretizar o seu sonho de tornar a Guiné 
Conacri um país melhor. E prometi a mim próprio, e a ele, que me ia esforçar 
para o concretizar.
Esta tragédia marcou-me profundamente. Quando perdi o meu pai, senti-me 
completamente desesperado. E sempre, mas especialmente nesta fase, a minha 
mãe foi uma pessoa fundamental para me fazer sentir mais seguro e confiante. 
Ela esteve sempre comigo e sempre teve as palavras certas para as dizer quando 
eu precisava de as ouvir: “Não te preocupes, meu filho! Estou aqui, contigo, para o 
que for preciso! Vamos estar sempre juntos!”
Naquela altura, na Guiné Conacri vivia-se um clima de elevada instabilidade. 
As manifestações populares contra o regime vigente eram diárias e a polícia 
resolvia a situação atirando a matar sobre as pessoas com armas de guerra. 
Lembro-me que um dia, a caminho da escola, por volta das 10 horas da manhã, 
comecei a ouvir as pessoas a gritar: “Vão todos para casa! Polícia! Polícia!”
Comecei a correr, cheio de medo, a tentar escolher os caminhos certos para não 
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me cruzar com a polícia. Eu sabia que eles matavam, sem perguntar nada.... Só 
cheguei a casa às 16h00. Durante 6 horas, andei a fugir enquanto a minha mãe 
rezava, preocupada, e sem saber se eu ia chegar a casa são e salvo.
Tendo em conta o contexto de guerra, a minha mãe não conseguia arranjar 
emprego e nós não podíamos ir à escola. Então, em 2016, a minha mãe decidiu 
abandonar o nosso país e ir para a Guiné Bissau, onde supostamente tudo era 
mais calmo e havia mais oportunidades, para que pudéssemos estudar.
Mas a Guiné Bissau também não trouxe à nossa família a estabilidade que 
procurávamos.  Naquela vila tão pequena, a minha mãe não tinha trabalho que 
permitisse sustentar a família e a minha avó, que era um suporte importante, 
ficou doente. 
Em agosto de 2017, a minha mãe sentou-se comigo e disse-me que teríamos 
de voltar para a Guiné Conacri. Senti-me a viver um pesadelo e percebi que 
todo o meu futuro estava em risco. Era evidente que o meu sonho, e que o so-
nho do meu pai, ficava ameaçado se eu voltasse à Guiné Conacri.
Nessa noite, não conseguia parar de pensar nas palavras da minha mãe e disse 
para mim mesmo: “Eu tenho duas opções:  posso continuar deitado na cama a so-
nhar, ou posso levantar-me e lutar para realizar o meu sonho”. 
E eu sabia que o meu sonho - de ser Presidente da Guiné Conacri para melho-
rar a situação do país onde nasci – merecia ser levado a sério.
Nessa noite, tomei uma decisão muito difícil: de sair do meu país, abando-
nando a minha família, sem dizer nada a ninguém. Tudo para conquistar a 
oportunidade de ter e de dar uma vida melhor a todos e para poder continuar 
a estudar para realizar o meu sonho. O plano era parar no primeiro país que 
me permitisse isso.
Fui de autocarro para o Senegal. Lá permaneci três meses, mas nada foi como 
eu esperava. Só me confrontei com mais dificuldades. Então continuei em di-
reção à Mauritânia. Aqui, só tinha a oportunidade de estudar na escola corâ-
nica – conhecimentos que eu já detinha – e isso não me ajudava a realizar o 
meu projeto.
Decidi continuar e atravessar o deserto do Sahara.
As viagens para migrantes atravessarem o deserto ocorrem em condições mui-
to duras e difíceis. Andei pelo deserto numa carrinha de caixa aberta, com mais 
de vinte pessoas sentadas umas em cima das outras. O espaço era muito pouco 
e a posição em que estávamos sentados era muito desconfortável, cansativa e 
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dolorosa. Todos comentavam histórias que tinham ouvido sobre aquelas tra-
vessias e todos sabíamos que, que se alguém caísse da camioneta, o motorista 
não pararia e ficaríamos entregues a nós mesmos, à fome, à sede e ao passar do 
tempo.
Em cada viagem, cada passageiro tinha direito a levar dez litros de água, o que 
é manifestamente pouco para uma viagem que pode durar entre três dias e um 
mês inteiro, sob o sol quente. No meio de todas estas adversidades, tínhamos 
que evitar o encontro com os Tuareg que, sem respeitar grandes regras, eram 
vistos como perigosos ladrões do deserto.
O sentimento predominante era o medo. A cada segundo me confrontava com 
a morte. Quilómetro a quilómetro, ao longo do caminho, se olhássemos con-
seguíamos ver esqueletos ou ossos isolados de pessoas que já tinham tentado a 
fazer aquela travessia e não tinham conseguido. Ainda hoje, quando me lembro 
disso, sinto-me extremamente pequenino.
Apesar do perigo, depois de atravessar a Guiné-Bissau, o Senegal, a Mauritâ-
nia e o deserto do Sahara, entrei em Marrocos. 
Eram diferentes e, no entanto, as dificuldades mantinham-se.  Os árabes com 
os quais me cruzei tiveram inúmeras atitudes racistas para comigo. A cada dia 
em que estive neste país, as crianças atiravam-me pedras e insultavam-me, só 
por causa da minha cor da pele. Faziam isso com todas as pessoas que tinham 
a pele negra.
Lembro-me de um dia em que fui a um restaurante em Tânger, Boukhalef. 
Estavam quatro jovens sentados a comer e eu sentei-me ao lado deles. Todos se 
levantaram e saíram do restaurante porque não queriam estar ao meu lado. Um 
deles até cuspiu na minha cara e as outras pessoas não disseram nada em mi-
nha defesa. Na verdade, eu estava sozinho e também não protestei, mas aquele 
comportamento magoou-me muito. E isto não acontecia só nos restaurantes. 
Mesmo na mesquita, que devia ser um local de manifestação de fé e de celebra-
ção da igualdade, as pessoas trocavam de lugar quando eu entrava para rezar.
Eu sempre fui um muçulmano praticante, mas nesta altura questionei a minha 
religiosidade. Houve alturas em que nem sequer tinha vontade de ir à mesquita 
só para não me confrontar com aqueles comportamentos. No entanto, depois 
de refletir, percebi que estava ali para orar a Deus não por eles, por isso não 
desisti.
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Com a Polícia marroquina, as coisas também não eram fáceis. Os refugia-
dos eram humilhados constantemente. Com regularidade destruíam o nosso 
acampamento, levavam as nossas provisões, queimavam todos os nossos per-
tences. Mal eles chegavam, nós tínhamos que fugir pois se nos apanhassem, 
tiravam-nos tudo (o telemóvel, o dinheiro...) e deixavam-nos na fronteira, a 
800 quilómetros de distância, sem forma de regressar a Tânger.
As dificuldades eram muitas e eu tinha que lutar pela minha sobrevivência, por 
isso limpava as ruas voluntariamente e acabava por viver da boa vontade das 
pessoas que me davam algum dinheiro por isso.
Mas o meu sonho continuava presente em mim e senti que tinha de continuar 
o meu caminho. Acabei por tentar atravessar o mar – de Tânger para a Espa-
nha - num barco de contrabandistas. Foi uma viagem muito difícil. Éramos 
quarenta e oito pessoas e um bebé num barco insuflável e nesta travessia per-
demos uma jovem de 15 anos por ter caído ao mar. Mais uma vez me via olhos 
nos olhos com a morte e com o medo. 
Mas felizmente, consegui chegar a Espanha. Com as experiências que vivi ao 
longo desta viagem – nomeadamente as histórias de discriminação e de neces-
sidade – eu queria escolher um país onde pudesse usufruir dos meus direitos 
como refugiado, mas, acima de tudo, como pessoa. Pesquisei na Internet e Por-
tugal aparecia como um dos países que melhor recebia os migrantes. Fiz tudo 
para conseguir chegar a Portugal, inclusivamente mentir quanto à minha idade 
(uma vez que eu ainda era menor) para não me impedirem de viajar.
Fui muito bem-recebido em Portugal. Sinto-me bem cuidado pelas pessoas 
que Deus pôs na minha vida e, finalmente, voltei a estudar (mesmo tendo que 
aprender do zero uma língua nova, já que, quando cheguei, não dizia uma pa-
lavra de português). 
Mal me foi possível, telefonei à minha mãe. Já não falava com ela há meses e 
ela achava que eu tinha morrido pelo caminho. É muito difícil e raro sobre-
viver sozinho a esta travessia. Quando me ouviu começou a chorar. Pedi-lhe 
desculpa por ter saído sem dizer nada e renovei a minha promessa: vou estudar! 
Era disse-me, como quando eu era criança, que eu era muito corajoso e que 
acreditava que eu ia conseguir... que tinha muito orgulho em mim.
A Academia de Líderes Ubuntu surgiu após a minha chegada a Portugal e foi 
muito importante para mim. Mudou completamente a minha vida e perspetiva 
sobre diversas coisas, ajudando-me a ter uma abordagem mais compreensiva, 
até sobre a minha própria vida.
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Se me perguntarem, hoje, sobre o que é a história do Bhoye Diallo, responderia 
que é uma história de resiliência. Hoje, sei isso, apesar de já ter tido esta lição, 
pelo exemplo e boca do meu pai, ainda em tenra idade:
Um dia, tinha acabado de chegar da escola e vi que o meu pai estava a plantar 
duas árvores.
Ele virou-se para mim e disse: “Bhoye, vamos fazer uma experiência? Vou plantar 
uma destas árvores dentro de casa e a outra no exterior. Na tua opinião, qual é que 
crescerá mais rápido?”.
Depois de um momento de reflexão, eu respondi: “Acho que será aquela que vai 
crescer dentro de casa. Evitará o vento forte e o sol quente. A vida dela será mais 
fácil”.
Surpreendentemente, meu pai apenas respondeu: “Isso é o que veremos…”.
O tempo passou e eu nunca mais me lembrei das árvores! Mas enquanto me 
esquecia da existência destas árvores, o meu pai continuava a cuidar delas aten-
tamente ao longo dos anos.
Três anos depois, houve um dia em que recordei este momento e pedi ao meu 
pai para ver o resultado.
Ele mostrou-me as duas árvores e perguntou: “Então, o que é que achas?  Qual 
é a maior?”
E eu respondi: “A maior é a que cresceu fora de casa, mas não percebo porquê! Ela 
enfrentou muito mais provações do que a outra!”
“Estás certo!” - respondeu-me. “E foram precisamente essas dificuldades que per-
mitiram que ela se tornasse tão forte e imponente. Achas que valeu a pena passar por 
tudo isso?
“Completamente!”  - exclamei. “É evidente como os ramos se erguem majestosa-
mente para o céu”.
Neste dia, o meu pai ensinou-me uma lição de vida que nunca esquecerei. Dis-
se-me: “Contigo passar-se-á exatamente o mesmo. Se tu optares por não fazer nada, 
começarás a murchar. O caminho da facilidade só te levará à mediocridade. Foram 
as dificuldades pelas quais esta árvore passou que a fizeram tão alta e bonita. Então, 
em todas vezes que tu sentires que estás a desesperar numa situação difícil, não te 
esqueças: sairás mais forte e maior…”.
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Marta Marques 
Reluzimos a partir das nossas fendas

Chamo-me Marta, tenho 21 anos, nasci e cresci em Lisboa, numa rua estreita 
junto ao Castelo de São Jorge. 
Uma das primeiras coisas que me define, é o facto de fazer parte de uma família 
imperfeita, mas que, aos meus olhos, tem toda a beleza do mundo.  Os meus 
pais, por quem sou perdidamente apaixonada, vão-me ensinando a descobrir 
esta estrada, às vezes de mão dada, outras empurrando para que o faça sozinha. 
Sou também a mais nova de quatro irmãos. Os mais velhos, a Inês e o António, 
que são meios irmãos, distam de mim quase uma década, e a Madalena que, 
apesar de não se conformar com isso, é só um ano mais velha que eu. 
A verdade é que tenho sido continuamente abençoada pelas oportunidades 
que vou tendo, quer pela minha educação, quer pelas experiências que já fui 
vivendo. 
Neste momento, estou a acabar a licenciatura em Psicologia, curso este que me 
fascina por poder perceber um bocadinho melhor a natureza humana e o nosso 
comportamento. Concilio o curso com a pintura e desenho, ainda amadores, 
que acabam por ser as fontes de onde vou beber alguma da energia e paz que, 
às vezes, me faltam. 
Antes de contar a minha história, gostava de fazer um parêntesis. Talvez não 
lhe devesse chamar assim, porque é uma das partes fundamentais destes anos 
de vida que fui vivendo. Em jeito de ode, deixo aqui uma nota de quão extraor-
dinários são os meus pais (ainda que nunca faça jus ao que são na verdade). São 
duas pessoas que, pelo seu exemplo de serviço e de proximidade, nos educaram, 
a mim e à Madalena, sempre com base na máxima “mais liberdade para mais 
responsabilidade”. Isto significa que não fazem o caminho por nós, mas estão 
sempre lá para agarrar quando caímos ou aplaudir quando nos levantamos. 
Ao mesmo tempo, foram-nos mostrando o mundo, levando-nos a lugares e a 
realidades muito diferentes daquela a que estamos habituadas.
Lá em casa, discute-se tudo à mesa de jantar: estamos sempre “um por todos, to-
dos por um”. Se há sítio em que sinto que vivo mais o Ubuntu é em casa porque, 
de facto, os meus problemas e as minhas alegrias não são só meus, mas sim de 
todos, e vice-versa. E claro que isto é fruto das experiências de vida dos nossos 
pais. Foram eles que começaram a despertar em mim, especialmente nestes 
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últimos tempos, uma lição que tem vindo a provar ter uma extrema relevância 
(pelo menos na minha vida): há tanta beleza na imperfeição! Há tanta beleza 
quando erramos e assumimos o erro; há tanta beleza quando o caminho parece 
estar errado e, sem saber como, acabamos numa paisagem que nunca tínhamos 
imaginado; há tanta beleza em saber que todos somos incompletos e que pro-
curamos todos alguma coisa; há tanta beleza num amor que é perfeitamente 
incompleto e que se completa por isso mesmo… 
E é engraçado porque, por alguma razão, sempre disse que a cultura japone-
sa me fascinava. Há pouco tempo descobri porquê (e é uma das coisas que a 
Academia de Líderes Ubuntu nos ensina): Kintsugi – ou Wabisabi – é a arte 
japonesa que traduz exatamente esta ideia de que há encanto e verdade no que 
é imperfeito – e que consiste em reconstruir a cerâmica partida com ouro.  
Quando pensava nesta ideia e, olhando em retrospetiva para a minha vida, 
pareceu-me incontornável falar de um dos capítulos da minha história com o 
qual sou desafiada diariamente.
Estava eu a entrar na temível idade da adolescência, andava numa escola que 
incentivava imenso o desporto (eu não era exceção): jogava voleibol, como to-
das as minhas amigas - vivia daquilo e para aquilo e depositava nisso sonhos 
e esperança relativamente ao futuro. A minha imagem e autoestima estavam 
intimamente ligadas com o quão bem jogava, as conquistas que tinha, as ami-
gas que tinha por fazer parte da equipa, o facto de ser capitã. Sentia os ventos 
a meu favor.
Contudo, a certa altura, comecei a deslocar os joelhos, uma, duas, três… incon-
táveis vezes. Até que, um dia, num daqueles jogos em que o pavilhão estava ao 
rubro e que estava a jogar no escalão acima do meu (com o peito inchado de 
orgulho), num só salto durante o aquecimento (o último antes do apito inicial) 
consegui deslocar os dois joelhos ao mesmo tempo. Daí, fui direta para o hos-
pital e começou um longo processo de tratamentos. 
Ao fim de um ano, acabei por ser operada primeiro a um dos joelhos e depois 
ao outro. As operações eram bastante complexas, o que significava uma recu-
peração longa e exigente, com o primeiro mês em cadeirinha de rodas e depois 
infindáveis meses de fisioterapia e piscina todos os dias, muitas horas por dia. 
Para além disso, nos primeiros tempos, não conseguia fazer nada sozinha por-
que tinha uma tala que ia do início da coxa até ao pé: não conseguia passar para 
a cadeirinha sozinha, não conseguia ir à casa de banho sozinha, não podia to-
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mar banho sozinha etc… A minha tão querida independência (que tanto pre-
zo), de repente, tornou-se numa total dependência. Lembro-me que das coisas 
que mais me custava era ter de pedir ajuda, ter de assumir que não era capaz 
sozinha. Muitas vezes arriscava, só para não ter de sentir que estava a falhar.
Na fisioterapia, encontrava espaço para me superar todos os dias e fazia do meu 
objetivo mostrar-me forte e atenta para quem passava aquelas horas comigo, 
todos os dias – descobri que era fácil tornar o dia dos outros melhores com ges-
tos simples. Cada joelho passou por mais uma operação ainda. No final deste 
processo, que durou cerca de três anos, voltei ao volley, que era o meu maior 
objetivo. Contudo, estava profundamente limitada quer no quotidiano, quer no 
desporto, porque não tinha quase músculo e tinha de proteger os meus joelhos 
e a equipa, as minhas amigas, tinham todas evoluído muito e eu não. Passei da 
capitã da equipa para nem ser convocada para os jogos. Naquela altura, o ter 
de lidar com esta minha imperfeição e com a rejeição contínua, jogo após jogo, 
foi duríssimo. Não conseguia perceber porque é que o meu esforço de fugir à 
minha condição não se podia reverter em resultados visíveis, pelo menos na-
queles que estaria à espera e que sabia que já tinha sido capaz de alcançar antes. 
A fórmula que eu estava habituada a usar, não estava mais a ter os resultados 
esperados.
O tempo foi passando. Nunca desisti, apesar de fazer tudo a um ritmo mais 
lento. A certa altura, comecei a deslocar o ombro direito. Uma, duas, três ve-
zes.... Voltei ao bloco, em 2018, para operar o ombro insistia em não ficar no 
lugar. Voltou a dependência completa, com a qual, ainda que mais velha, não 
sabia lidar completamente; voltaram os meses de fisioterapia... e, desta vez, ain-
da tive que lidar com o facto de não conseguir escrever nem pintar… Eu, que 
tinha encontrado aqui (e já não no desporto) forma de carregar baterias através 
desta expressão – mais uma vez era-me retirado, ainda que temporariamente, 
aquilo que me fazia sentir bem e onde sustentava parte da minha alegria! 
Mais ou menos ao mesmo tempo, comecei a deslocar o maxilar – tantas vezes 
que já perdi a conta. Depois de um longo processo de tratamentos e trata-
mentos, chego agora a 2020 com uma cirurgia marcada aos ossos da cara para 
reconstruir também mais esta articulação que não quer parar quieta. Sei que 
me espera mais um período duro de recuperação com o qual terei de lidar e de 
me reconstruir a partir dele. 
Finalmente, num certo dia do mesmo ano, quando regressava casa com a Ma-
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dalena, senti uma dor fortíssima do lado esquerdo do peito... Não me lembro 
de mais nada depois disso – apaguei durante algum tempo. Só acordei com os 
médicos do INEM e a minha família toda à minha volta. 
Ainda hoje não tenho respostas absolutas para as razões pelo qual aconteceram 
estes incidentes, nem se ou quando vai voltar a acontecer... caminho e avanço 
nesta incerteza.
Todas estas horas em consultas e tratamentos, os mil exames que fui fazendo, 
as idas às urgências, as paragens, a tolerância à dor, o poder do sorriso e da boa 
disposição no sofrimento, estão a ajudar-me a consolidar aquela lição que vos 
disse há pouco e que eu sei que vou precisar para a vida.
Todos os dias, quando a minha mente tem espaço para isso, cria um plano per-
feito. Um plano perfeito significa, para mim, que sou perfecionista até ao últi-
mo cabelo, um plano que é meticulosamente pensado e que, exploradas todas 
as alternativas, é escolhido por ser aquele que eu sei – ditadora de mim mesma! 
- que é o melhor para mim. Construo-o tirando as medidas às vidas dos que 
me rodeiam, escolhendo, de uma extensa check-list, aquilo que eu sei que me vai 
fazer feliz. E sou ingenuamente profissional a fazer planos perfeitos!
Mas a vida tem-me vindo a mostrar que não é feita de matemáticas de planos 
perfeitos. Muito menos que eu sou conhecedora do meu caminho: daquilo 
que é, efetivamente, melhor para mim. Continuo pouco habituada à falha e à 
imperfeição, às alternativas que não considero por me parecerem impossíveis 
de trazer felicidade. Aos meus olhos, seria louca se tivesse considerado um 
plano como o que aconteceu. Mas, aos meus olhos também, sei que tudo isso, 
podendo não ser necessário, tem um impacto profundamente transformador 
em mim enquanto pessoa. 
Tenho tentado experimentar e treinar este olhar mais benevolente e humil-
de, que encontra beleza naquilo que, aparentemente, parece imperfeito. Sei 
que planos perfeitos não existem e que apenas servem como alívio aparente 
ao sofrimento que a realidade promete e o qual pretendemos a todo o custo 
evitar. Por isso planeamos e projetamos o futuro ao detalhe - planeamos e 
replaneamos na ilusão de controlar alguma coisa. Sei disso porque tenho alte-
rado constantemente o meu plano. Tenho tentado encontrar beleza nas várias 
cicatrizes que tenho, no aparelho, nas dores, pintando-as de ouro. Mas, mais 
do que isso, tenho tentado ver e reconhecer esses fios de ouro nos erros que 
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faço - com os quais costumo ser intransigente - e com os erros dos outros com 
quem me cruzo. 
Para mim, Ubuntu é também isto: pintar de dourado aqueles que nos rodeiam. 
Quando nos pintamos de dourado, quando pedimos ajuda, quando assumimos 
que não somos perfeitos e que estamos a caminho, trazemos mais humanidade 
para perto de nós. Quando pintamos os outros, ajudamo-los a tirar uma más-
cara de perfeição que pesa e que constrange o crescimento. 
Sei que sou imperfeita. Tenho consciência que a minha vida não vai ser nada 
daquilo que eu insisto em planear. Sei que vou cair muito mais vezes e sei que 
me vou ter de pintar muito mais vezes de dourado para juntar pedaços parti-
dos. Mas também sei que, por cada risco que pintar, ficarei mais rica, mais feliz 
e mais completa porque, ironicamente (ou não), é isso que a imperfeição traz.
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António Lourenço 
O desconhecido que se tornou próximo

O meu nome é António Lourenço e acredito que a história da minha vida co-
meçou bem antes do dia 14 de outubro de 1994, dia em que nasci no Hospital 
de Santarém. No entanto, como essa parte é para mim ainda mistério, decidi 
falar-vos do que se tem passado desde esse dia e de todas as maravilhas que 
tenho podido testemunhar ao longo da minha vida.
Criado em Almeirim, terra de bom melão, boa sopa de pedra, mas acima de 
tudo, de boa gente, fui verdadeiramente um privilegiado. Cresci numa família 
cristã estável, onde o amor de Deus me era transmitido pelo amor entre a mi-
nha mãe e o meu pai, que sempre foram o pilar para o meu desenvolvimento 
e da minha irmã Beatriz, e um porto de abrigo para a família alargada e para 
tantos conhecidos e desconhecidos que foram cruzando os nossos caminhos. 
Ao lembrar-me da minha família, e como também somos quatro, gosto de re-
cordar a frase atribuída a Henry Ford, que afirmava que a sua família estava tão 
intimamente unida que teve a sensação de serem uma única pessoa formada 
por quatro partes. 
Nunca tive uma grande ideia relativamente ao que queria ser quando fosse 
grande. Apesar de não ser um aficionado da arte tauromáquica tão popular 
no Ribatejo, a primeira opção foi a de ser campino. Posteriormente fui sendo 
cativado pelos mundos da História e das Ciências. Se uma me mostrava de 
onde tínhamos vindo e tudo o que havíamos aprendido com os sucessos e os 
fracassos da Humanidade, a outra deixava-me vislumbrar o desconhecido e o 
tanto que ainda não sabemos sobre o nosso futuro comum. Simultaneamente, 
também a minha fé se ia consolidando e estabelecendo como trave mestra da 
minha existência, à medida que procurava ir crescendo em sabedoria, estatura 
e Graça e perceber qual era realmente o sentido da vida.
Com a chegada ao final do Ensino Secundário, e pelo contacto com colegas e 
alguma ou outra experiência de serviço, fui começando a perceber que na ver-
dade mais do que apaixonado por átomos, moléculas ou manuscritos com pó 
milenar, estava enamorado por pessoas. O que verdadeiramente me fascinava 
era este contacto pessoa a pessoa, a beleza da relação entre dois seres humanos 
traduzida pela palavra Ubuntu, que desconhecia à data. Conjugados todos es-
tes fatores e ultrapassados os desafios do acesso ao Ensino Superior, embora 
não excessivamente confiante, mas sempre confiado, a Medicina pareceu-me a 
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melhor aposta por ser um curso que me permitira conjugar uma base científica 
com uma forte componente humana e de serviço ao próximo, pelo menos no 
seu ideal. 
Lembro-me como se fosse hoje do primeiro dia em que entrei no edifício da 
minha faculdade, que foi casa durante seis longos anos. Ali vivi alegrias e tris-
tezas, sucessos e fracassos, conheci pessoas que me marcaram profundamente 
e que me provaram que é mesmo verdade a frase de Abel Salazar de que quem 
“só sabe de Medicina nem de Medicina sabe” e outra, tantas vezes repetida pelos 
colegas mais velhos, de que “este curso, tal como todos os outros, não se faz 
sozinho”. 
Se no início do curso, estava muito focado nos resultados académicos e era até 
bastante competitivo no que às notas dizia respeito, com o passar dos anos, fui 
percebendo que a verdadeira competição com que me deveria preocupar era 
a competição com o meu eu passado, rumo à melhor versão de mim mesmo, 
aquela em que fosse capaz de me dar mais aos outros e viver mais descentrado 
do meu “eu” e de coração mais aberto aos outros. Por isso, procurei comple-
mentar a formação que ia recebendo na faculdade, com várias atividades ex-
tracurriculares em que me ia envolvendo. Desde cursos, conferências, despor-
to, a grupos de oração e atividades missionárias, a agenda rapidamente ficava 
preenchida e, por vezes, era pouco o tempo que sobrava para a família e amigos. 
Através destas atividades, foi crescendo o gosto por me colocar ao serviço do 
outro e fui percebendo como se recebe sempre mais quando nos damos verda-
deiramente. Olhando para trás, vejo como teria sido pobre a minha formação 
enquanto médico (mas sobretudo enquanto cidadão e pessoa) sem tudo o que 
tive a graça de poder vivenciar durante estes anos.
Numa destas atividades missionárias, a Missão País, conheci a Ana, uma mu-
lher fascinante, que vou procurando aprender a amar a cada dia que passa. Com 
ela, vou aprendendo o que significa a palavra amor e crescendo na consciência 
de que amar é verdadeiramente uma decisão que somos chamados a tomar, em 
plena liberdade, aquela que só o amor pode dar. 
No entanto, nem tudo foi fácil durante estes tempos. Com o tempo, fui-me 
apercebendo que a Medicina, essa nobre conjugação de arte e ciência, se estava 
a desvirtuar e a transformar cada vez mais em negócio e que a pessoa, o ser 
humano, o doente, era relegado para um plano secundário. Comecei então a 
questionar se era capaz de remar contra a maré e se ser médico era mesmo a 
minha vocação. Perguntei vezes sem conta ao Amigo em quem mais confio se 
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isto era mesmo a Sua vontade e, consequentemente, aquilo que me iria sentir 
verdadeiramente realizado e feliz a fazer. 
O tempo foi passando e tardava em receber resposta ou, pelo menos, em en-
tendê-la. Mas, por não encontrar alternativa válida, e por conselho de quem 
sabiamente me ia acompanhando, fui perseverando, pensando que se tratava 
apenas de uma “fase” e que haveria de encontrar as respostas que buscava. 
Depois de várias experiências missionárias, em território nacional, percebi que 
era chamado a cruzar fronteiras, tanto geográficas como existenciais, e partici-
pei numa Missão de Verão em São Tomé, através do Projeto SABI, um projeto 
de voluntariado missionário associado à Paróquia de Nossa Senhora dos Na-
vegantes, em Lisboa, que envolveu um ano de formação que viria a culminar 
numa missão de Verão em Portugal ou no estrangeiro. 
Ao longo dessa Missão, descobri que os meus conceitos de “alegria” ou “tris-
teza”, “prosperidade” ou “pobreza”, “sucesso” ou “fracasso” eram desafiados por 
uma realidade completamente diferente daquela que conhecia. Em São Tomé, 
procurei viver “leve leve”, tanto no tempo e no espaço, como no coração e, foi 
neste país maravilhoso, que aprendi que devemos saber dançar com a vida e 
estar sempre prontos para o improviso. 
Por outro lado, viver com quatro importantes companheiras de caminho (a 
Rita, a Sofia, a Chica e a Sara) foi também uma oportunidade de experimentar 
a beleza da vida em comunidade e de como a unidade de corações sempre pre-
valece sobre a diversidade de personalidades.  
No final desta missão, voltei à faculdade e, após um período de estágio fora 
do país, concluí que era tempo de tomar uma decisão tão importante quanto 
difícil. Contrariamente ao que é habitual num estudante finalista do curso de 
Medicina, não me enterrei nos livros de preparação para o exame de acesso 
à especialidade. Decidi que queria que o meu último ano de curso fosse bem 
aproveitado e que o meu último grande verão fosse posto ao serviço de uma 
forma especial. Movido pelos testemunhos em papel e imagem que me iam 
chegando das pessoas migrantes e refugiadas que chegavam à Grécia e, saben-
do da necessidade de profissionais de saúde, percebi que poderia ser ali uma 
forma de colocar os meus conhecimentos em prática e porventura reencontrar 
sentido num curso e numa profissão a que tardava em me adaptar. Depois de 
algumas pesquisas e muitos emails trocados, acabei por encontrar a Medical 
Volunteers International, uma organização não governamental alemã que presta 
cuidados de saúde aos migrantes e refugiados nas cidades de Atenas e Tessa-
lónica e na ilha de Lesbos. 
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Durante o mês e meio que estive na Grécia a trabalhar como médico volun-
tário, conheci muitas pessoas novas e muitas histórias de vida impressionan-
tes. Aquilo que dantes era distante e desconhecido, tornou-se próximo. Toquei 
com as minhas mãos a dor e o sofrimento humano de uma forma que nunca 
antes havia tocado. Pensei que iria tratar alguém, mas acabei por ser eu a ser 
tratado da minha vaidade, egoísmo, indiferença e autorreferencialidade. Em-
bora a memória não me permita reter-lhes os nomes de cor, tenho ainda bem 
presentes os rostos daqueles que foram os meus primeiros doentes. 
Pouco do que havia estudado na faculdade me poderia ter preparado para aqui-
lo que viria a encontrar. Os relatos de violência física, sexual e psicológica, com 
recurso a métodos e estratégias que antes não poderia sequer imaginar (e que 
ainda hoje me arrepiam por saber que ainda são realidade em alguns locais do 
mundo) eram o prato do dia, tal como o era a sensação de impotência perante 
as trevas da Humanidade reveladas no mal infligido a estes irmãos e irmãs. 
No entanto, nos seus rostos via a resiliência da vida humana que nunca baixa os 
braços. Costumava partilhar que, na nossa clínica a dor, o sofrimento e a morte 
andavam de mãos dadas com a fé, a esperança e o amor. 
Na Grécia, aprendi Medicina, aprendi sobre humanidade, aprendi sobre vida. 
Cerca de dois meses depois de voltar da Grécia, viria a embarcar em nova mis-
são humanitária, desta vez para o Bangladesh, onde iria cuidar do povo rohin-
gya, uma minoria étnica fortemente perseguida pelas autoridades do Myanmar. 
No Bangladesh, revivi uma realidade com algumas semelhanças com a Grécia, 
em termos dos horrores infligidos a seres humanos, mas desta vez num país de 
acolhimento muito mais pobre e numa crise de refugiados de maiores dimen-
sões e com maior impacto mediático. 
Poucas vezes me senti tão esmagado pela dura realidade, como quando olhava 
o horizonte do campo que alberga perto de um milhão de refugiados. A língua, 
a raça e a cultura eram diferentes das que havia encontrado na Grécia, mas a 
Humanidade era a mesma. Aqui voltei a reforçar a convicção de que a Huma-
nidade que partilhamos é infinitamente maior e mais valiosa que as diferenças 
que possam existir. Entre nós, percebi que, em qualquer conflito, existem sem-
pre várias versões, mas que em nenhuma delas se pode considerar aceitável o 
sacrifício de vidas humanas indefesas. 
Após uma estadia de cerca de um mês no Bangladesh, foi tempo de voltar a 
Portugal. Neste momento em que escrevo a minha história, estou há já cerca de 



56 57

um ano e meio a trabalhar como médico em território nacional. Se é verdade 
que na Grécia e no Bangladesh testemunhei a dor e o sofrimento como nunca 
antes testemunhara, também é verdade que eles não se esgotam nos campos 
de refugiados. Onde existe vida humana, existe alegria e júbilo, mas também 
tristeza e dor. Cada uma com as suas condicionantes particulares, mas todas 
dignas de respeito e acolhimento, como se fossem únicas, porque o são. Por 
essa mesma razão, sempre lutei contra a tentação de desvalorizar o que por cá 
se faz de bem pela Humanidade. A vida da D. Margarida ou do Sr. José não 
são menos valiosas que as vidas do Shafik ou do Muhammad. 
Voltar a Portugal ajudou-me a tomar consciência de que não sou só chamado 
a diferentes missões, mas que a minha própria vida é uma missão, que trans-
cende largamente o campo profissional e se estende a todas as áreas da minha 
vida. Compreendi mais profundamente que a Humanidade que sofre e chora 
não tem cor, etnia, raça ou religião e que somos seres em relação e que é nessa 
relação que se revela a nossa Humanidade.
Na Academia de Líderes Ubuntu, aprendi que é pela porta do autoconheci-
mento que nos tornamos mais autoconfiantes e conscientes dos nossos pontos 
fortes e fragilidades. Por sua vez, isso torna-nos mais resilientes, e mais capaci-
tados para ultrapassar as dificuldades e obstáculos que a vida nos vai colocando. 
Por outro lado, essas mesmas dificuldades abrem-nos à empatia para com o ou-
tro e as suas próprias dificuldades e fragilidades. Como resultado, cresce assim 
em nós a vontade de estar ao serviço e de procurar fazer o bem que gostaríamos 
que nos fosse feito. 
Gostaria de terminar dizendo que acredito quando nos cruzamos com alguém, 
é o amor que se cruza connosco. A nós resta-nos a liberdade de lhes abrir, ou 
melhor ainda, escancarar a porta do nosso coração ou de permanecermos fe-
chados em nós mesmos e no nosso comodismo e egoísmo. 
Estou convicto por isso de que o que distingue Malala, Madre Teresa, Man-
dela, Martin Luther King, Gandhi, Desmond Tutu e tantos outros que vivem 
o espírito Ubuntu não se resume apenas aos seus nobres feitos e conquistas, 
mas precisamente a essa capacidade de rasgar o coração ao outro, deixar que ele 
entre e saia, em vidas que inspiram e expiram amor, aquele que nos torna um. 
Talvez viver uma vida inspiradora possa ser mesmo isto, “inspirar amor” e dei-
xar que ele possa ser exalado e inspirado por outros. Basta respirar, portanto. 
Vamos a isso?
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Andrelina Semedo 
Viva a Vida, viva o amor

O meu nome é Andrelina Semedo. Conhecida por muitos por Andy. Sou filha 
das ilhas de Cabo Verde, situadas no meio do Oceano Atlântico: ilhas de amor, 
de simplicidade, de dança, de música, de mar, de conversação, de gentes de 
sorriso fácil... numa palavra:  de morabeza!
E começo a minha história por aqui: por vos apresentar o sítio de onde vim e 
pela descrição da minha infância – altura da qual guardo, sei hoje, as minhas 
melhores recordações. 
Nasci na cidade da Praia, ilha de Santiago, no ano 1987, onde passei os meus 
primeiros anos de vida e onde aprendi valores importantes e que ainda hoje me 
orientam. Com a minha avó, mãe, tios e tias percebi a importância da hones-
tidade, do caracter, do amor ao próximo, da empatia, de saber ouvir e de saber 
aproveitar o tempo e as pessoas que amamos.
Tive uma infância cheia de alegria e conhecimento. Apesar de morar numa 
localidade que não tinha água canalizada nem luz elétrica, tudo me parecia 
possível! 
O sol punha-se mesmo em frente de nossa casa - que espetáculo da natureza! 
Neste contexto, vivi os mais inesquecíveis momentos e sensações: banhos de 
chuva, pés descalços na lama, beber leite fresco das cabras logo pela manhã... 
Quando, no final da tarde, o sol se punha e a lua chegava para embelezar a nos-
sa noite, a brisa noturna e o cantar dos grilos formavam o cenário perfeito para 
ouvir as histórias que alimentavam a nossa imaginação. A minha avó e uma tia 
mais velha contavam-nos histórias de feiticeiras enquanto dançávamos ao som 
do batuque. Não sabiam ler nem escrever, mas renovavam a cada história o in-
centivo para, não esquecendo as nossas origens, agarrarmos as oportunidades!
Com esta ideia muito presente, foi numa localidade chamada de Chaminé que 
fiz os meus estudos primários. Depois deste período, mudámos para cidade da 
Praia, onde fiz os meus estudos secundários.
Depois de ter concluído os estudos secundários fui trabalhar para poder entrar 
na faculdade, atendendo ao facto de ter nascido numa família humilde e de a 
minha mãe não dispor de meios financeiros para pagar a minha faculdade.
O primeiro ano de faculdade foi muito difícil. Eu trabalhava em turnos e, às 
vezes, fazia o período da noite. Quando isso acontecia, eu ia direta do trabalho 
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para as aulas, sem ter dormido, e eu sentia que não era capaz de manter a mi-
nha concentração e de memorizar o que os professores diziam. Tinha muito 
sono, apesar da minha vontade de aprender. 
Para além do trabalho e da faculdade, sempre estive ligada ao desporto. Prati-
cava andebol e, apesar de pequenina e magrinha, eu estava em boa forma física! 
Por isso, quando surgiu a possibilidade de me candidatar para fazer parte da 
Guarda Municipal, não hesitei. Reuni os documentos necessários, preparei-me 
para os testes psicotécnicos e físicos... e consegui! Fui uma das pouquíssimas 
mulheres que conseguia entrar para a Guarda Municipal!
Abandonei o curso de Direito (que ainda não concluí por diversos motivos) e 
dediquei-me a este novo projeto.
Estava tudo a dar certo na minha vida, quando um dia senti, durante o banho, 
um papo no peito. Não ignorei este sinal. Assustada, procurei fazer exames no 
imediato. Em Cabo Verde, os médicos disseram que eram alterações normais 
associadas às oscilações hormonais das mulheres, mas eu sempre conheci mui-
to bem o meu corpo e aquilo era estranho! Associava ao esforço que eu estava 
a fazer ao trabalhar e estudar ao mesmo tempo – estava a exigir muito do meu 
corpo! – mas não me parecia só isso. Então viajei para Portugal para fazer mais 
exames e ter outra opinião.
Foi-me diagnosticado um cancro de mama, em estágio avançado. Receber esta 
notícia foi muito doloroso e começaram a surgir na minha cabeça e no meu 
coração diversas inquietações: quanto tempo de vida terei? Será que vou aguentar 
os tratamentos? Será que vou sobreviver aos tratamentos? Como será que vou lidar 
com tudo isto? O que sentirei?
Os médicos eram claros: quimioterapia, cirurgia, radioterapia e depois hormo-
noterapia. 
Por isso, foi muito rápido que tudo começou e que me vi a braços com uma das 
fases mais temidas: quimioterapia.
As primeiras reações foram terríveis – acho que conseguem imaginar o impac-
to de todos os efeitos secundários numa menina de 40 Kg. Lutava em várias 
frentes: dores físicas muito intensas, dores emocionais inexplicáveis, o sofri-
mento dos meus familiares...  enquanto o meu corpo lutava para suportar as 
dores, eu tentava perceber todo aquele processo!
As mudanças no meu corpo e na minha imagem foram muitas. A perda do 
cabelo foi um dos momentos mais tristes: sentia-me impotente perante aquele 
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movimento. Ele ia caindo aos poucos sem eu poder fazer nada para o impedir. 
E não foi só o cabelo. Depois caíram as sobrancelhas, e depois caíram as mi-
nhas unhas. 
Quando fiz a cirurgia para tirar a mama, senti um vazio enorme que nem con-
sigo explicar por palavras. Mesmo tendo feito a reconstrução mamária, nem 
sequer preciso de me ver ao espelho ou tocar as cicatrizes para sentir um vazio 
profundo e inexplicável. Não é complexo de inferioridade, nem vergonha... é 
a sensação de que algo me foi retirado, de que me falta alguma coisa. É como 
se a minha mente não tivesse ainda conseguido assimilar todo o processo de 
transformação do meu corpo.  
Foi um período muito exigente que pediu de mim uma adaptação diária a esta 
nova realidade e uma nova construção de pensamento. 
E as pessoas que me rodeavam também estavam sujeitas a estas exigências 
e não escaparam às consequências deste processo. Contudo, percebi que não 
podia depender exclusivamente da força que vinha de fora para me reconstruir, 
tinha que contar com a minha própria força. Na verdade, muitos se comovem, 
mas poucos percebem. Por isso, percebi nesta fase, que temos sempre de nos 
amar, porque o nosso amor próprio é a nossa maior arma nos momentos de 
fragilidade.
Com o início de hormonoterapia para ajudar a consolidar os tratamentos, vol-
tou uma certa normalidade à minha vida.
Mas passados dois anos, o cancro voltou. Em exames de monitorização, dete-
tou-se que o cancro estava novamente ativo e tinha regressado em força, muito 
mais agressivo do que o primeiro, tendo-se já espalhado para os ossos. Estava 
com cancro de mama metastático.
Recomecei tratamentos. Estes fizeram efeito nos primeiros anos, mas foram 
progressivamente perdendo o seu poder nesta batalha. Já não tinham impacto 
nem faziam regredir o cancro e tive que alterar a medicação para combater, 
entre outras coisas, as dores que tinha.
Durante estes seis anos em que vivo com cancro, senti e experimentei de tudo 
um pouco mas, acima de tudo, aprendi muito.
Senti-me muito amada. 
Conheci pessoas maravilhosas que guardarei no coração toda a minha vida. 
Senti-me protegida pela minha família e amigos e até por pessoas que eu nem 
conhecia. Mas sobretudo, pela minha mãe. A minha mãe é o meu combustível 
e a maior prova de que o amor salva.
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Também conheci a dor nas suas diversas formas e aspetos. Como vos disse 
antes, senti tantas dores no meu corpo que cheguei a sentir pena de mim por 
tanto sofrimento. Estava consciente do quanto o meu corpo lutava em todo os 
momentos. Mas, ao longo deste período negro, percebi que havia um local em 
que o cancro nunca tocou e nunca poderá alcançar: a minha mente! Essa foi 
a minha maior aliada. Estive muitas vezes presa numa cama de hospital, sem 
poder fazer nada pelo meu corpo, mas com a mente forte e focada na esperan-
ça! O cancro vai avançando, é certo, e hoje vivo com ele em quase todo o meu 
corpo. As lágrimas são muitas, mas a minha mente permite-me sempre voltar 
a sorrir! 
Por isso, o cancro não foi, e não é para mim, só sofrimento. Neste percurso, 
aprendi muito sobre minha pessoa e sobre a minha relação com outras pessoas. 
A doença ensinou-me a respirar fundo, a suportar a dor e, acima de tudo, a 
esperar. Aprendi a não ter pressa e a acreditar que, se não passa, tudo muda. E 
não vale a pena dar atenção ao sofrer, mas antes aprender a esperar.
Neste meu tempo, aprendi a conciliar o meu pensamento com o meu corpo. 
Aprendi o quanto sou especial pelo simples facto de ter nascido. Aprendi que 
o amor é o maior de todos os sentimentos e que perdoar a mim mesma é te-
rapêutico e que perdoar os outros é, simplesmente, um ato de Humanidade. 
Enfim, aprendi que viver é tudo e que a morte é, apenas, desconhecida. Por 
isso, vou vivendo… superando-me e com o coração repleto de fé no Universo.

“A vida é tudo, a morte é simplesmente o momento que ainda não conhecemos”. 
Por Andrelina Semedo
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Fredo Ferreira 
Chama da Vida

Gostava de começar por dizer que esta não é uma história só minha. Gostava 
que todos se sentissem integrantes dela, porque tudo o que sou, devo a todas as 
pessoas que me rodeiam e que, mesmo sem saber, me constroem.
Para falar de mim, começo por falar dos meus pais. Fui um grande sortudo pois 
fui uma criança que teve direito a três mães e um pai.
Estes quatro pais decidiram por mim que era melhor eu não saber quem era a 
minha mãe biológica. Era uma pessoa com quem contatei até aos meus 5 anos 
e a quem chamava de tia, mas não sabia que era minha mãe. Só soube mais 
tarde quando a reencontrei já com 13 anos. Mas entre os 5 e os 13 anos, houve 
espaço para muita coisa acontecer.
Um dos momentos mais duros da minha vida, que me fez refletir bastante e me 
deixou muito vulnerável, aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade.
Perdi a minha avó madrasta que foi a pessoa que cuidou de mim desde que 
nasci. Era uma senhora que me tratava bem (dentro das suas possibilidades), 
procurava proteger-me e não admitia que ninguém me batesse... para além 
dela!
Sim, ela bateu-me algumas vezes. Mas, quando me batia, eu nunca chorei pela 
dor da porrada. Chorava porque não gostava que ela se chateasse comigo.
Era a pessoa de quem eu mais gostava. Percebi quando a perdi que era a pessoa 
que mais se preocupava comigo, a pessoa mais presente na minha vida e a que, 
ao seu estilo, mais me mimava. Enquanto foi viva, não me recordo do meu pai 
me bater, mas recordo-me que eu gozava com os meus irmãos mais velhos por 
levarem tareias do pai quando faziam asneira.
Já não achava assim tanta piada quando o meu pai batia à minha madrasta, ou 
quando a minha avó discutia com o meu pai para impedir que isso acontecesse. 
A partir de uma determinada altura, as situações de violência eram cada vez 
mais regulares.
Inicialmente era assustador. Ainda antes de começar qualquer que fosse a con-
fusão, eu só queria que acabasse mas, a verdade é que, aos poucos, e inconscien-
temente, começava a considerar normal, de vez em quando, haver discussões 
entre os adultos. Tentava adaptar-me, e procurava identificar outras famílias 
que usassem a porrada como método educativo. Na minha cabeça, se houvesse 
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mais pais assim, era mais fácil acreditar que aquilo não era errado. Encontrar 
alguma explicação, alguma paz.
Apesar de tudo isto, o meu pai sempre foi para mim um grande referência.  Eu 
amava-o de verdade.
Ele sempre foi uma pessoa extremamente rígida connosco. Exigia que fôsse-
mos sempre educados com todas as pessoas e em todos os contextos, mesmo 
que o seu próprio comportamento nem sempre fosse coerente com o que exigia 
de nós. Se ele recebesse alguma queixa a relatar uma asneira minha, eu já sabia 
que não escapava a um castigo: uma chapada e a proibição de ir para a rua. A 
bofetada doía, mas o que me custava de verdade era que tentasse tirar-me a 
liberdade. E eu sempre tivera tanta! E digo tentar, porque eu acabava sempre 
por fugir de casa para voltar à rua, ao bairro – aqueles que foram a minha 
verdadeira casa; onde encontrava os amigos e o palco de todas as malandrices.
Também foi um pai bastante ausente desde a morte da minha avó madrasta. 
Visitava-nos todos os dias, mas ir lá a casa não significava necessariamente es-
tar presente e envolvido. Nesta altura o meu pai trabalhava, mas sem perceber-
mos bem como, havia dias em que eu não comia. Eu tentava não sobrevalorizar 
isso e nem ver como um problema. Via antes como uma oportunidade para ir 
pedir à vizinha, ou para ir jantar a casa dos meus amigos, ou então era a descul-
pa perfeita para ir roubar... muitos ali no bairro roubavam: uns pela adrenalina, 
outros pelas influências e outros pela necessidade.
No meu caso, confesso que não era só a necessidade que me levava a fazer isso. 
Sendo brutalmente honesto, os roubos em supermercados eram um meio para 
me impor no bairro, para me afirmar e para mostrar algum poder. Com os rou-
bos, eu  ganhava a oportunidade de ter mais coisas e dinheiro do que os meus 
colegas e podia retribuir-lhes o que me davam. Era também uma forma de 
agradecer aos amigos cujas as mães me davam muitas vezes o que comer. Era 
a forma de ter dinheiro para poder comprar o que queria. Na altura eu não lhe 
chamava assim, mas eu já sabia o que era ser empreendedor: roubava, usufruía, 
partilhava e, no fim, ainda conseguia tirar lucro.
O tempo foi passando, entre momentos bons e momentos maus. Quatro anos 
depois da morte da minha avó madrasta, tinha lugar outro momento duríssimo 
da minha vida: perdi o meu pai aos meus 12 anos. Se até aqui eu já tinha uma 
liberdade desmedida para fazer o que eu queria, com a morte dele, eu estava 
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sozinho e passava a ser dono do meu destino, orientado pelas minhas próprias 
vontades.
Esta liberdade sem rede e sem uma figura paterna de referência, tornou-se o 
cenário perfeito para uma vida na qual o crime ganhava proporções cada vez 
maiores. Os supermercados já não eram suficientes para mim.
Olhando em retrospectiva, sei que, a par da minha necessidade de poder e 
afirmação através dos roubos, estava também a minha ambição de um dia vir 
a constituir a minha própria família, de trabalhar para poder conquistar as 
minhas coisas e de não querer a vida que estava a ter para os meus filhos. Mas, 
naquela altura, eu não via nas pessoas à minha volta o suporte ou a referência 
para mudar de vida. Não tinha assim tantas pessoas que me rodeavam a poten-
ciar esta minha ambição... ou pensava que não as tinha.
Ao longo deste percurso, houve um projeto social - o Projeto Raiz -  que 
procurou sempre mostrar-me outras alternativas, fazendo-me acreditar nas 
minhas capacidades e valorizar a escola. Tudo contrário à minha realidade! 
Como poderão certamente adivinhar, não lhes adiantava muito mostrarem-me 
caminhos alternativos se, quando eu voltava a casa, encontrava a realidade de 
sempre e usava as estratégias de sempre. 
Parecia que o meu destino já estava traçado quando, aos meus 13 anos, eu e os 
meus irmãos fomos levados para uma instituição de acolhimento – a oportuni-
dade que mudou o meu rumo e a minha vida. 
Para a minha família, terem-nos retirado de casa não passava de uma injustiça 
e não fazia o mínimo sentido.
Para eles, eu tinha tudo! Lá porque faltava comida de vez em quando, ou por-
que andava até às 3 horas da manhã na rua, ou porque faltava às aulas e tinha 
mau comportamento – isso era razão para ser retirado de casa? Enfim, para 
a minha família, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens eram todos 
malucos e gostavam de tirar crianças às famílias. Não pensavam isso por mal. 
Acreditavam mesmo que faziam o que podiam por nós e não reconheciam o 
perigo a que estávamos a ser sujeitos.
Mas, como vos dizia, foi na instituição de acolhimento que vi a oportunidade 
de mudar, de ir à procura do tal caminho alternativo, que o Projeto Raiz e os 
alunos do Colégio do Rosário (voluntários do projeto) me foram dando a co-
nhecer.
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As regras que nos eram impostas e os exemplos dos técnicos e dos voluntários 
do Projecto Raiz, deram-me estrutura e segurança e permitiram-me abrir os 
horizontes e ter esperança de uma vida digna. Sentia com os voluntários do 
projeto o que senti na Academia de Líderes Ubuntu. 
Eu sabia os dias em que vinha cada um deles e sabia o nome de todos. Espe-
rava o dia todo para ter aquela hora e meia com os monitores. Sabia que me ia 
sentir especial com eles – tinham esse poder! Assim que chegavam lá, eu tinha 
toda a atenção deles, todo o amor, toda a diversão, toda admiração. Como diz 
Desmond Tutu: “Não somos amados porque somos bons. Somos bons porque somos 
amados”. Eles faziam-me sentir amado e a cada dia eu me tornava uma pessoa 
melhor.
Quando não se tem acesso a esta disponibilidade desinteressada em casa, as 
pessoas que nos dão isso ficam automaticamente marcadas na nossa vida.
A qualidade da relação que pude experimentar no projeto e o propósito que aí 
encontrava, procurei também promover na instituição de acolhimento – que eu 
chamava de colégio. Não ter entrado lá revoltado e ter visto a minha ida para 
o sistema de acolhimento de uma forma positiva, fizeram com que fosse muito 
acarinhado por todos e isso reforçou a minha motivação para seguir este novo 
caminho que estava a experimentar.
Através da equipa do colégio, foi possível reencontrar a minha mãe biológica 
e mais uns oito irmãos. Senti que mais uma pequena parte do meu passado 
estava a compor-se e isso fez-me muito bem. Era menos um assunto a ator-
mentar-me no futuro.
Dois anos depois de ter sido acolhido, o meu irmão mais velho reuniu condi-
ções para que eu pudesse ir viver com ele mas, para surpresa de muita gente, eu 
não queria sair do colégio. 
O meu irmão insistiu – pois, para ele, estar no colégio era muito negativo – 
e acabei por aceder e voltar a casa. Dado o meu currículo de treze anos de 
pequenos crimes e asneiras, eu já era suficientemente respeitado e admirado 
pelos amigos do bairro. O desafio agora era fazer com que essa admiração fos-
se motivada pela minha mudança e pelo meu exemplo – esses sim, dignos de 
admiração!
 E com essa postura, de humildade e propósito, voltei a integrar-me sem qual-
quer problema.
Procurei também continuar a frequentar as atividades do Projeto Raiz. A mi-
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nha intenção era a de  retribuir tudo o que fizeram por mim, tornando-me 
num voluntário do projeto. Esforcei-me por ser um bom exemplo e por, de 
alguma forma, ajudar as pessoas que sempre me ajudaram e outros jovens que 
estavam na mesma situação em que eu estava. 
Talvez para que eu me lembrasse que a vida não era só feita de vitórias e con-
quistas, quando eu menos esperava, deu-se a morte de um do meus irmãos. O 
Filipe era o irmão mais acarinhado lá no bairro pela sua irreverência. Na altura, 
considerei um ato de egoísmo ele ter posto fim à sua própria vida, com apenas 
26 anos, sem pensar nos que cá ficavam e sofriam por ele.
Parecia que, de quatro em quatro anos, eu tinha de perder alguém. Isto fazia-
-me pensar.
Acredito hoje que estas perdas tenham tido um objetivo concreto: o de me 
fazer perceber pelo menos três lições. Primeira: aprender a valorizar as pes-
soas que estão presentes na minha vida. Segunda: refletir acerca do verdadeiro 
significado da saudade e aprender a lidar com ela. Terceira: parar para tomar 
consciência acerca da “chama da vida” e sobre a magnífica oportunidade que é 
a de estarmos vivos.
Não sei se os momentos destas perdas foram os certos ou errados, não sei o que 
teria acontecido se fosse diferente. Mas acredito que aconteceram para eu me 
desenvolver... para crescer. 
Face a este processo de crescimento e devido à minha conquistada e aprendida 
forma de estar na vida, hoje sou uma referência para inúmeras crianças e jovens 
com percursos semelhantes ao meu.
A vontade de me constituir como um exemplo, as minhas decisões e os passos 
que dei fazem de mim uma pessoa realizada e feliz, com orgulho do seu per-
curso e a usufruir da liberdade e da leveza de o estar a partilhar sem receio de 
qualquer julgamento.
Às vezes, confundimos o tudo com o nada. Eu achava que não tinha nada e 
que o meu passado não ia ter qualquer valor. Mas sei hoje que o que somos é 
construído pelas nossas experiências. É importante olhá-las, enfrentá-las, ava-
liá-las, assumi-las (sem vergonha e com verdade) e... decidir! Decidir mudar, 
se necessário for.
A nossa satisfação e a nossa felicidade estão à distância de uma decisão. E essa, 
está no nosso coração e nas nossas mãos... e será sempre apoiada por quem nos 
rodeia e nos quer bem.
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Rosália Coelho 
Sei o teu valor

Tudo começou no dia 1 de junho de 1980, o dia em que ganhei o Euromilhões!
O meu nascimento foi repleto de dificuldades. Nasci com os pés para o mundo 
– escolhi entendê-lo como um presságio que a vida esperava coisas bonitas de 
mim. A minha mãe foi uma verdadeira guerreira: lutou por mim e pela minha 
vida.
Tive uma infância feliz. Criei muitos brinquedos e desenvolvi a minha criativi-
dade através da capacidade de me focar na solução: construía casas, barquinhos, 
carros com latas e, no jogo “faz de conta”, podia ser e fazer o que quisesse. 
Sou a mais nova de quatro irmãos. Nasci numa família numerosa que me trans-
mitiu valores como termos de cuidar uns dos outros, respeito, responsabilidade, 
compromisso, solidariedade e honestidade. Uma família que tinha uma avó 
como matriarca com um instinto muito cuidador dos seus. Foi com esta base 
segura que comecei a construir o meu projeto de vida. 
A escola foi o meu segundo lugar seguro, uma segunda família.
Lembro-me de um momento magnífico que teve lugar no jardim de infância: 
escrever o meu nome com plasticina! Foi a primeira vez que senti: “Eu consigo! 
Eu sou capaz!”. Recordo-me de um outro momento à lareira, de estar sentada 
num banquinho de madeira. No colo da minha mãe aprendia a juntar as síla-
bas, a ler, a escrever; a aceder ao código secreto de gente grande com a cons-
ciência de quanto isso me poderia possibilitar um mundo novo. 
No meu segundo ano, a minha professora Maria João ensinou-me uma lição: 
“eu sou responsável pelos meus comportamentos e não devo desculpar as minhas esco-
lhas erradas e as minhas asneiras com os comportamentos dos outros”. Integrei este 
superpoder, o autocontrolo, de mãos dadas com a responsabilidade, a par da 
noção de que as minhas decisões só dependem de mim.
Aos 12 anos, após terminar o 6.º ano de escolaridade na Telescola de Peroselo, 
a minha terra, eu tinha dois caminhos: ou ia trabalhar ou ia estudar. Tive que 
tomar uma grande decisão, mas eu tinha uma certeza muito clara: não queria 
ir para a fábrica de confeções! 
A minha irmã mais velha, que sempre viu em mim uma Joana D’Arque (e cha-
mava-me assim!) acreditava nas minhas capacidades, numa altura em que eu 
não acreditava muito. Muito inspirada por ela, senti-me encorajada a escolher 
estudar.
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Sabia que as dificuldades económicas eram muitas, então trabalhei ao fim-de-
-semana para suportar esta minha decisão. Comecei, assim, a construir este 
grande sonho de ir para a Universidade porque sentia que seria uma via que 
me ia ajudar a ter novas experiências, a conhecer novos mundos e a dar um 
propósito à minha vida. 
Não sabia que curso seguir ou o queria fazer, apenas sabia o que não queria e 
fazia-me tanto sentido o poema “Cântico Negro” de José Régio:

“Vem por aqui - dizem-me alguns com os olhos doces. Estendendo-me os braços, 
e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. (...) Não, não vou por aí! Só vou 
por onde me levam meus próprios passos... (...) Não sei para onde vou, sei que 
não vou por aí”1.

 
No 7.º ano, na Escola Básica 2,3 do Pinheiro, a minha professora de Educação 
Moral dirigiu-me uma pergunta espetacular e inquietante: “O que queres ser 
quando fores grande?”.  Como se algum dia eu fosse ser grande em altura! Do 
alto dos meus 1,56 metros, eu respondi-lhe: “Quero ser como o Vítor Baía!”.
Efetivamente, para além de prosseguir estudos, eu tinha o futebol como segun-
do projeto de vida. Sempre gostei de ver e de jogar futebol, mesmo que isso me 
tenha custado muitos comentários desagradáveis como “és uma maria-rapaz!” 
que, felizmente, chutei para canto e foquei-me em aprimorar a minha técnica! 
E com isto aprendi uma outra lição: “só me chateia quem eu deixo”. 
Aos 13 anos, concretizei este sonho e comecei a jogar no Futebol Clube de 
Peroselo.  Percebia que tudo é impossível, até acontecer! Joguei em mais 10 
clubes e arrumei as sapatilhas aos 35 anos com uma carreira desportiva da qual 
me orgulho muitíssimo.
Houve um momento em que o meu sonho enquanto futebolista esteve amea-
çado devido a um problema na coluna. A médica só me disse: “se continuas a 
jogar podes deixar de te mexer” e percebi que tinha que parar. Felizmente, quando 
controlado o problema na coluna, regressei em 2011 para defender as cores 
auri-negras. O futsal devolvia-me novamente a esperança e a possibilidade de 
concretização de um sonho. Eu era guarda-redes, mas sempre sonhei marcar 
um golo... e consegui! 

1 Cântico Negro, José Régio
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No dia 31 de dezembro de 1997, estava no 12.º ano – já muito perto de entrar 
na Universidade – e o meu pai morreu nos meus braços. Foi um sentimento de 
impotência muito grande, uma dor que não se descreve, uma revolta que desa-
gua no desespero. Zanguei-me com Deus. Como era possível estar a fazer-me 
aquilo?
Foi muito difícil estar com a cabeça nas aulas, os resultados pioraram signifi-
cativamente. No final do segundo período, na autoavaliação da disciplina de 
matemática, referi que achava que merecia um nove. A minha professora olhou 
nos meus olhos e disse: “eu sei o teu valor e vais manter a nota”. 
Percebi naquele instante mágico o que queria fazer com a minha vida: colocar 
sol onde existia noite, esperança onde existia desalento, amor onde existia dor. 
Queria fazer o que a minha professora fez comigo: reconciliar-me com a vida, 
acreditar nas minhas capacidades, dando-me um voto de confiança e alento ao 
meu sonho.
Cheguei a Coimbra, em 1998, muito fragilizada. Com o meu coração triste, 
pesado e em tempestade. Como dar sentido à dor? Como continuar a construir 
sonhos?
O caminho foi apostar no associativismo juvenil. Inspirada pelo meu primo 
Óscar e pela Dr.ª Paula - que viram em mim capacidade para tal – assumi a 
liderança da Radical Associação de Peroselo. Liderei a associação durante dez 
anos e um dos meus desgostos foi não ter conseguido garantir a sua continui-
dade após a minha saída. 
No meu diálogo com a dor, existiram perguntas transformadoras. Um dia, já 
após a morte do meu pai, comentava com a minha madrinha de curso – a 
Marta – que estava preocupada pelo facto da minha mãe não me telefonar. Ela 
perguntou: “E porque não ligas tu?”. Pois, era assim tão óbvio. Fez-me ver que 
podia ser eu a fazer o caminho em direção à minha mãe e as mil e uma formas 
de demonstrar amor que a minha mãe tinha para comigo que não passavam 
por telefonar-me. 
Uma outra questão marcante chegou-me pela voz da Professora Madalena. 
Quando concluí o meu genograma, partilhei a minha angústia por não me 
lembrar quando tinha sido a última vez que tinha dito ao meu pai que o amava. 
A pergunta dela – “de que outras formas lhe mostraste o teu amor?” – fez-me viajar 
automaticamente para um momento em que eu lhe estava a ler um artigo meu 
que tinha saído no Jornal de Notícias sobre o futebol feminino e em que o meu 
pai me disse que eu ia “conseguir chegar à seleção nacional”. 
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Mas antes de chegar à seleção nacional, terminei o meu curso. Quando sou-
be da última nota estava a trabalhar como monitora na colónia de férias da 
Torreira e todos me diziam: “isto está tão mau! vais para o desemprego”. Sorri e 
disse: “deixem-me gozar a condição de recém-licenciada. Deixem-me saborear o meu 
sonho”. Saí da Torreira em setembro e passado três dias estava selecionada para 
um estágio profissional na Escola de Aguada de Cima. 
Já a trabalhar, comecei a pensar que, se calhar, devia deixar o futebol e tornar-
-me uma “pessoa séria!”. Só tinha a mágoa de não ter representado Portugal 
como o Vítor Baía e como o meu pai tinha sonhado. No dia seguinte a ter dito 
isto a uma colega, recebi uma mensagem: “Parabéns, foste convocada para a se-
leção!”. O caminho dos sonhos é, de facto, acreditar e nunca desistir. E foi com 
um orgulho imenso que fiz a minha primeira internacionalização e que ouvi 
o hino nacional no dia 24 de abril de 2004, quando vencemos a final contra a 
Espanha.
Mais tarde, fui confrontada com mais um desafio. A voz dos meus alunos criou 
curiosidade na Cristina: queria conhecer a psicóloga de quem os alunos fala-
vam tanto. Conhecemo-nos e ela desafiou-me a abraçar com ela, com a Ana e 
com o Marco a missão da Associação Psientífica. Também foi pelas mãos da 
Cristina que conheci o livro “Inteligência Emocional”, de Daniel Goleman, 
que foi a minha inspiração (e da Catarina) para construir a Atividade de Enri-
quecimento Curricular– Emoção em Ação (dinamizada em Águeda para cerca 
de 500 crianças do 1º ciclo desde 2016).
Em 2010, a morte da Cristina foi mais uma curva muito apertada no meu 
caminho. Perdemo-la, mas a sua mensagem e o seu legado ficarão vivos para 
sempre.
Aliás, o trabalho que desenvolvemos juntas, para além de estar a dar frutos, já 
foi reconhecido. Em 2019, o frio na barriga marcou o momento em que rece-
bemos o Prémio BPI Infância, no Centro Cultural de Belém. O meu coração 
transbordou de gratidão pelo profissionalismo e dedicação da minha equipa 
que todos os dias coloca Emoção em Ação. E sei que a Cristina, seja onde for, 
está orgulhosa de nós!
Como podem verificar. Adoro o que faço e a minha carreira não poderia desen-
volver-se em melhor contexto: a escola! A escola a que eu devo tanto, a escola 
que me mostrou a importância de olhar nos olhos cada aluno, uma escola que 
promove a esperança. Este é o meu desafio todos os dias: uma psicologia de 



74 75

rosto humano que, antes de confrontar cada criança e família com as dificulda-
des, os reconcilia com a suas histórias, compreende as suas potencialidades, faz 
renascer os sonhos e promove a colaboração. 
Um dos meus últimos desafios foi participar na Academia de Líderes Ubuntu, 
um “namoro” já antigo que rapidamente passou para um “casamento” que me 
trouxe autoconhecimento, autoconfiança, resiliência; aprofundou a minha empatia 
e a minha vontade de continuar um caminho de liderança servidora. Neste 
“casamento”, a ética do cuidado é base segura para os desafios do dia seguinte.  
Esta experiência reforçou a minha consciência de que sou autora da minha 
história e que tenho um propósito de vida: fazer diferente, fazendo a diferença. 
Continuarei a ser contadora de histórias. Sei que todas as histórias que partilho 
com as crianças e jovens com quem trabalho começam com “Hoje é um dia feliz 
porque estou na escola a aprender” e terminam com “Tu és mais forte e sei que no 
fim vais vencer”2!  
A Academia permitiu-me ainda fechar um ciclo de gratidão com a minha 
presença na Conferência Vidas Ubuntu que teve lugar na Fundação Calouste 
Gulbenkian. Ao partilhar a minha história, pude agradecer in loco o investi-
mento que esta fundação fez na minha educação, pois fui bolseira no ensino 
secundário e universidade. Eternamente grata. Foi um bom investimento.
Eu sou porque tu és e por isso #HojeÉUmDiaFeliz!

2 Música “Tu és mais forte”, do Boss AC
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GUGA PIRÁ CARVALHO
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Guga Pirá Carvalho 
Como nascem as borboletas?1

Contar minha história em público não foi muito fácil. O que foi difícil não foi 
falar sobre mim, mas sim falar para muitas pessoas. Nunca gostei de estar no 
centro das atenções. 
No último seminário da Academia de Líderes Ubuntu, pediram-nos para re-
fletirmos sobre o impacto que a Academia teve nas nossas vidas. Parte da res-
posta está aqui, presente no ato de eu ter estado em um palco, falando para um 
microfone e aceitando que isso fique disponível online e seja publicado em um 
livro. Antes da Academia isso era impensável! Mas o impacto da Academia 
vai muito além disso. Muito mais do que um excelente programa e dos pila-
res cuidadosamente escolhidos que regem a Academia, a grande riqueza está 
nas pessoas envolvidas. O que nos faz verdadeiros Ubuntus é uma mistura do 
incentivo maternal da Francisca, da amizade atenta da Ana, do exemplo de 
segurança e oratória do Rui, da animação do Josi, do cuidado atento da Tânia 
a cada detalhe e das tantas inspirações de cada um que compõem esse grupo 
(tenho que resumir, senão eu gastaria todos os caracteres falando de cada um). 
É pelas pessoas envolvidas que isso é possível e, por isso, agradeço de coração.
E de pessoas também é feita a minha história. Aliás, acho que história não é a 
melhor palavra. História remete a passado, é estanque, é substantivo. Eu prefiro 
ser verbo, em movimento e por isso vou chamar de “caminhar”. O caminhar 
começa em algum ponto do passado, mas ele segue acontecendo no presente 
com suas curvas, bifurcações e cruzamentos. Sobre os primeiros passos dessa 
jornada, vale dizer que sou filho de uma família um tanto desestruturada. Meus 
pais se separaram quando eu e o meu irmão ainda éramos muito novos e não 
foi uma separação tranquila. As brigas e disputas dessa época acabavam por me 
envolver em assuntos que uma criança não deveria se envolver. Por isso, eu fui 
aos poucos me afastando do papel de filho dependente e me sentindo cada vez 
mais independente. Além disso, o fato de a minha maior referência ter sido a 
minha mãe (que também foi criada em uma família desestruturada) fez com 
que eu fosse criado muito livre e autónomo mas, olhando pra trás, uma coisa é 
certa: nas subidas e descidas do caminho eu sempre estive muito bem acompa-
nhado, sempre cercado por pessoas maravilhosas. 

1 Esta História de Vida está escrita em português do Brasil.
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Éramos uma família de classe média. Não sobrava dinheiro, mas também não 
nos faltava. Morávamos no Rio de Janeiro, em um apartamento de dois quartos 
em um bairro residencial, longe do mar, mas com suficiente distância das áreas 
mais violentas da cidade, pelo menos era o que achávamos antes da violência 
bater à nossa porta. Desde a separação dos meus pais tivemos muitos altos e 
baixos em termos materiais, o que por um lado gera restrições, mas por ou-
tro me ajudou a desenvolver resiliência e uma grande consciência financeira. 
Apesar da instabilidade, nunca me faltou acesso à educação. Meus pais sempre 
nos disseram que a educação era o mais importante, pois era através dela que 
seriamos livres para sermos o que quiséssemos ser. Porém, foi em escolas tradi-
cionais que fiz todo o meu percurso até o momento em que eu tinha 18 anos e 
deveria decidir o que eu queria fazer.
Ninguém queria saber o que me faria feliz, me perguntavam o que eu queria 
fazer profissionalmente. E para sermos honestos, o critério orientador da fa-
mília e professores era o valor do salário na área escolhida. Decidi então fazer 
Direito, porque entre a minha vontade de combater injustiças (estar ao serviço) 
e a aparente necessidade de ter bastante dinheiro, foi o que me pareceu restar. 
Para provar que prova não prova nada, na primeira tentativa eu não consegui 
entrar em nenhuma Universidade.  No ano seguinte, eu passei em primeiro 
lugar em várias, tendo sido uma das melhores notas do Brasil no Exame Na-
cional daquele ano. Me especializei na área criminal, por ser a área que lidava 
com pessoas e liberdade. Queria ser Defensor Público, mas sem um suporte 
material da família, não era possível só estudar. Uma sequência de eventos 
dificultou ainda mais: meu pai ficou desempregado e fomos assaltados em casa 
tendo sobrado só a roupa do corpo. Com resiliência fomo-nos reerguendo aos 
poucos. 
Trabalhando em escritório eu tinha um bom salário, mas advogava para os mais 
ricos, o que não me preenchia de maneira nenhuma. Me sentia insatisfeito e 
vazio por dentro. Eu, que buscava lutar pela liberdade, me sentia preso. Essa 
incoerência me consumia e já não fazia sentido permanecer naquela situação. 
Resolvi mudar de rota e desistir do Direito.
O processo de mudança durou cerca de um ano. Me preparei financeiramente 
para poder ficar sem um trabalho e, em termos emocionais, enfrentei um misto 
de ansiedade, medo e confiança. Os amigos diziam que eu era corajoso de ter 
tomado aquela atitude. A família achava que eu estava louco. Para mim, não era 
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coragem nem loucura. Era uma necessidade. Eu precisava de fazer as minhas 
próprias escolhas, trabalhar por algo além de dinheiro. Eu ainda não sabia o 
que faria, mas já sabia o que não queria fazer e isso já era um ponto de parti-
da. Iniciei então uma jornada mais profunda de autoconhecimento, onde tive 
diversas experiências de vida e profissionais: fui produtor de grandes eventos, 
empreendi nas áreas do entretenimento, hotelaria e restauração, fui cozinheiro, 
administrador, chef de cozinha e cheguei a vender côco na praia para perceber 
se era possível ganhar dinheiro e estar todos os dias na praia. 
Em algum momento dessa caminhada, eu conheci um lugar especial. Era uma 
ecovila no meio da Bahia. Lá, eu senti a paz e fiz grandes amigos. E pequenos 
também! Logo que cheguei, algumas crianças, de forma muito espontânea, me 
incluíram em sua brincadeira e conversámos um pouco. Foram suas atitudes e a 
maneira delas se expressarem que me fizeram querer conhecer a sua escola. Foi 
assim que descobri, finalmente, ao que eu queria me dedicar. Na comunidade 
e na escola, eu encontrei pessoas de verdade, com quem estabeleci profundas 
relações. Profundas mesmo, pois foi lá que conheci a minha esposa. Além dela, 
nossa equipe era feita de pessoas que olham nos olhos e abraçam apertado. 
Formámos um verdadeiro time e nos apoiámos no processo de reestruturação 
da escola para criar um espaço que busca o desenvolvimento integral de seres 
humanos livres e tem como base o autoconhecimento. Essa escola foi onde me 
tornei educador e onde compreendi que era mesmo a educação que libertava 
as pessoas, como meus pais diziam. Mas não só livres para escolher entre ser 
médico ou advogado. Serem livres para ser artista de circo, engenheiro ou para 
inventar a sua própria carreira. Serem livres no âmbito profissional e não só. 
Serem livres para serem quem quisessem ser, em todos os aspetos. Serem os 
comandantes de suas vidas, como eu comecei a ser depois de alguns anos. 
Passado algum tempo, depois de tantas mudanças, ficou claro que depois de 
morar fora da minha cidade natal e fora do Brasil, conhecer pessoas de todo 
o mundo, de todas as cores e credos, conhecer a mulher da minha vida e casar, 
morar em casas comunitárias com mais de 15 pessoas e morar no meio do 
mato, o mais importante foi que eu pude aprender que o que importa é o ca-
minho e não a linha de chegada. Antes eu achava que tinha que chegar a algum 
lugar e então eu me dei conta de que a graça estava justamente no caminho e 
na sua impermanência, que eu podia ser uma coisa a cada ano e ser todas elas 
também, não importava. No fundo, são só rótulos.
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Pude perceber que eu era capaz de recalcular a minha rota quantas vezes qui-
sesse, sempre buscando ser feliz, não no fim do caminho, mas durante todo ele. 
Então, em mais um movimento, eu deixei o conforto do isolamento para seguir 
expandindo o trabalho de transformação da educação e formação de comu-
nidade. Vim para Portugal com o objetivo de aqui construir rede e encontrar 
pessoas que acreditam que podemos viver em um mundo melhor. Em menos 
de um ano aqui moramos em 6 casas diferentes e fui parar no Algarve, onde 
fui trabalhar com um grupo de famílias, criando uma comunidade de aprendi-
zagem. Mas nem todas as mudanças são escolhidas e de um dia para o outro o 
projeto, que era das famílias, se desfez. Mas se tem algo que eu desenvolvi nessa 
caminhada até aqui é estar confortável com a incerteza da vida e isso me ajuda 
a enfrentar os desafios e me anima a descobrir quais são as próximas surpresas 
pela frente. 
Conhecendo as pessoas de Aljezur, percebi que essa comunidade tinha todas 
as condições para criarmos uma Comunidade de Aprendizagem local, com o 
objetivo de dar resposta à demanda das famílias por uma educação integral e 
libertadora. Recentemente, fundámos uma associação com outros educadores 
e, em setembro de 2020, vamos iniciar nossas atividades com as crianças. A 
ideia é proporcionar um percurso educativo transformador e, assim, contribuir 
para uma sociedade mais equilibrada e apoiada numa cultura de paz. 
O trabalho que desenvolvemos com as crianças vai no sentido de criar um am-
biente de aprendizagem, como em uma escola, mas em vez de disciplinas sepa-
radas e de conteúdos desconectados do uso prático, trabalhamos com aprendi-
zagens por meio de projetos, que surgem de interesses legítimos e espontâneos 
das próprias crianças e usamos essa motivação para desenvolver os saberes.
É um novo olhar para a educação, através de novas abordagens. Deixamos 
de lado a educação como treinamento ou como instrução e passamos a ver o 
processo educativo como a oportunidade de cada um desenvolver suas poten-
cialidades e lidar com os seus desafios. Criamos um currículo vivo e baseado na 
vida real, onde a matemática, o português e as ciências estão todas interligadas. 
Derrubamos as barreiras e abrimos as caixinhas que mantinham separados os 
diversos conhecimentos e, assim, vamos deixando de lado rótulos, preconceitos 
e limitações. Dessa maneira, a própria organização curricular passa a ser Ubun-
tu, ou seja, uma disciplina só existe porque as outras existem, tudo está ligado! 
É assim, desenvolvendo o “aprender a aprender” de forma interconectada, que 
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suportamos o processo de desenvolvimento de cada ser, que serão os futuros 
cidadãos, políticos, gestores, etc. 
Por fim, em uma Comunidade de Aprendizagem, as crianças participam ativa-
mente dos processos de tomada de decisões, em Assembleias, são auxiliadas a 
desenvolver a capacidade de lidar com conflitos de forma não violenta, traba-
lham a sua inteligência emocional e aprendem que a maior fonte de sabedoria 
vem das pessoas, não do Google ou dos manuais. Por exemplo: ao implementar 
um projeto que começou com a pergunta “Como nascem as borboletas?” feita 
por uma criança de 3 anos, vamos receber informações de algum biólogo que 
viva na comunidade ou até de um pesquisador da universidade mais próxima. 
E a partir daquela pergunta inicial, investigamos vários outros aspetos, desde 
as diferentes formas de nascimento dos animais, passando pelos padrões das 
asas das borboletas e podendo produzir registos artísticos de todo o processo 
de aprendizagem, sem contar a alfabetização e os sistemas de comunicação 
que estão sempre sendo desenvolvidos, pois é através deles que transmitimos 
conhecimentos uns aos outros.
Aqui onde vivo, também faço parte de um movimento de cidadãos que visa 
transformar o território, através de novas práticas nas relações económicas, no 
cultivo de alimentos, na educação, nas relações de consumo, etc. E para além 
disso, sigo sempre estudando, pesquisando e experimentando sobre tudo aquilo 
que possa servir para fazer do mundo um lugar de paz. Aliás, foi buscando sa-
ber quem estava alinhado com esse propósito em Portugal, que achei a Acade-
mia Ubuntu, não sabia bem o que significaria fazer parte disso, mas sem dúvida 
nossa visão era a mesma. Autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e 
serviço são fundamentais na minha vida. Mas aqui encontrei ainda mais que 
isso. Os 5 pilares da Academia só ficam de pé porque existe uma base forte que 
é o Amor. Esse amor que se vê em cada um dos sonhadores e agentes da mu-
dança que fazem parte dessa família Ubuntu. Só tenho a agradecer por fazer 
parte disso com todos vocês.
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Sofia Rodrigues 
A fragilidade partilhada torna-se força

 
Há uma esperança de fundo que me atravessa, mesmo na mais sombria das 
situações. Por vezes, o meu coração é semelhante ao poço profundo de Etty 
Hellissum, uma jovem de origem judaica que morrerá em Auschwitz. Nesse 
poço,  descobre-se água transparente e Alegria, e, muitas vezes, é necessário 
retirar pedras e areia para conseguir alcançar mais Paz, Serenidade  e Sim-
plicidade. Queria, com o meu testemunho de hoje, transmitir a importância 
da alegria das pequenas coisas, algumas aprendizagens realizadas perante uma 
situação desafiante,  e  a importância da  minha  experiência  da  fé como base 
transversal da Vida.
A alegria das pequenas coisas é algo que tenho aprendido ao longo da vida com 
todas as pessoas que me acompanham. A começar pelos meus pais, que me 
demostraram que o exemplo é a forma mais profunda de aprendizagem, bem 
mais do que as palavras. Lembro-me que quando a minha mãe sorria, o meu 
coração também sorria – a sua alegria era algo que me interpelava e entranhava. 
Muitos me reconhecerão pelo riso, outros pelos espirros! Quando rio, rio intei-
ra, rio feliz, rio até às lágrimas. Rio com a alma cheia! A Alegria que transporto 
e levo comigo vem de uma alma agradecida.  
Agradecida ao percurso que tive, às pessoas com quem me cruzei, desde a fé 
que ensinaram desde infância na escola, à família, aos amigos, à comunidade 
cristã, aos  invisíveis (que nunca souberam o bem que me fizeram ou aquele 
olhar e gesto que me tocou).   
Lembro-me da alegria de subir com o meu irmão e pai uma duna na praia do 
Alvor. 
Lembro-me como o baloiço que me construíam numa grade de cerveja e uma 
almofada me fazia feliz. Ficava ali horas. Ficava horas em cima de uma figueira 
a ler um livro. E a sonhar. 
E foi na liberdade, autonomia, responsabilidade, sonho de um mundo feliz, 
mais justo, mais verdadeiro, que sempre vivi. Sempre acreditei que pequenos 
gestos fazem a diferença na vida das pessoas, que podemos ter um poder de 
transformar os contextos em que nos inserimos para algo melhor.  
A exigência também sempre me acompanhou – tinha de me superar, não podia 
ser insensível ao mundo e às pessoas, procurei sempre crescer com os desafios 
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da vida. A miséria humana, a desigualdade, a falta de acesso às oportunida-
des sempre me interpelou. Tinha tanto, como poderia não repartir? 
É possível uma Pedagogia de coração, um olhar atento ao outro,  tantas ve-
zes frágil, doente, sozinho e que precisa de uma mão estendida ou de alguém 
que o escute e que o resgate das sombras e da escuridão. Por isso, coloquei 
sempre mãos à obra, em projetos que acreditava que podiam ir mais longe e 
permitir o desenvolvimento das pessoas, desde o Fas-Rondas  com apoio a 
sem-abrigo e famílias, o Grão – fazendo uma missão em Africa, a Fonte da 
Prata na margem sul - onde trabalhei num projeto educativo para prevenção 
do abandono escolar, os Amigos de Aldoar – um projeto de voluntariado no 
bairro de Aldoar e a Vida Norte – uma associação de apoio a grávidas e bebés 
em situação de fragilidade onde trabalhei dez anos.  
Houve um momento especialmente marcante na minha vida há três anos. Ja-
neiro de 2017 foi um mês atribulado. Em duas semanas, deixei de andar, mexer 
braços e pernas e a cara ficou paralizada (deixei de movimentar os músculos 
faciais e inclusivamente não conseguia fechar os olhos). Certo dia, cai no chão 
de casa, e tive de esperar quarenta minutos para o meu pai chegar a casa e con-
seguir que me levantasse. Fiquei ali, deitada no chão da sala em cima do tapete 
à espera....foi um bom treino à minha paciência!  
Simultaneamente, não conseguia puxar os lençóis da cama para dormir, não 
conseguia com o peso dos talheres a comer.... situações de alguma perplexi-
dade e de algum desespero para mim e para o meu pai. O que se estava a 
passar? Fui ao Centro de Saúde, depois à urgência do Hospital e os médicos 
que me viram acharam que era fraqueza consequente do vírus detetado nas 
análises. Continuava bem-disposta, a relatar tudo o que sentia, acontecia, mes-
mo depois de ir duas vezes à urgência, voltei para casa. Diziam que era tudo 
“normal” mas, para mim, nada “normal”. Isto aconteceu-me quando estava a 
terminar a entrega da tese de doutoramento, numa semana em que tinha tam-
bém todo o meu trabalho organizado na Vida Norte para o caso de eu demorar 
mais a regressar. Mal eu sabia!   
Entrei para o Hospital de S. João já totalmente paralisada e o meu corpo esta-
va a reagir tão pouco que podia ter uma paragem cardiorrespiratória. Passada 
uma noite sem dormir, finalmente um diagnóstico -  um Síndrome denomi-
nado Guillain-Barré - uma doença rara e pouco conhecida (1 em 100 mil pes-
soas), em que não há certezas do tempo de recuperação, nem do quanto se re-
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cupera. Lembro-me do olhar e preocupação do meu pai – mas disse-lhe que ia 
ficar tudo bem. Precisava apenas de uns óculos porque não podia usar lentes e 
estava tudo desfocado.... precisava apenas de fita adesiva porque não conseguia 
fechar os olhos sozinha e passava noites em branco.  
Aceitei a realidade facilmente.  
Tinha sido criado um grupo de whatsapp por amigos que queriam saber noti-
cias minhas e na qual recebi também convite? Notícias da Sofia, pensei? Acho 
que é melhor ser eu a dar! Lembro-me  de conseguir mexer os dedos, tirar 
uma fotografia e dizer “Do meu spot vejo a Torre dos Clérigos”. Qual torre 
dos Clérigos?! Era uma árvore! Mas a verdade é que houve quem acreditasse 
e confesso que achei muita graça! De facto, do Hospital de S. João nunca se-
ria possível ver a Torre dos Clérigos! Descobri que podemos ver o que quiser-
mos quando estamos parados, sem nos mexermos. Até o Gandhi!
Descobri também que, ao estar paralisada, isso permitia-me descansar e per-
ceber os meus limites, o que normalmente não consigo no dia a dia. Descobri 
também o que é estar totalmente dependente de outro - durante 1 mês alguém 
teve de me dar de comer, dar banho.  
Mas aceitei isso bem. Tinha a Jane na cama ao lado, ventilada, e desejei que, 
um dia, o Tarzan a viesse buscar e a visse sorrir. Tinha a D. Laidinha a recla-
mar constantemente um “iogurtão” e tentava olhar para ela com Amor. Um dia 
pedi ao meu pai para lhe trazer o dito “iogurtão”. Fazia tanto barulho de noite 
que eu não dormia… mas pensava que ela era assim porque estava frágil e não 
tinha família. 
Desejava sempre o Bem do outro ou compreender qual a fragilidade que estava 
a passar- um enorme desejo de empatia.  
Ao longo da vivência da doença aprendi que a nossa fraqueza e pequenez, deve 
ser alimentada na bondade do dia a dia. Devemos esforçar-nos ao máximo para 
dar o melhor de nós, mesmo quando não mexemos um braço, uma perna, nem 
conseguimos esboçar um sorriso para que o dia de quem está à nossa volta seja 
melhor.  
O calar quando é preciso, o saber esperar (mesmo quando esperamos uma hora 
para lavar os dentes ou uma hora para nos mudarem de posição), a humilda-
de de aceitar que alguém nos dê de comer ou nos dê banho, o saber ouvir, o 
acalmar o sofrimento de quem está à nossa volta, a tolerância. Aprendi com as 
dificuldades dos outros, a relativizar a minha dor. Aprendi com o meu pai, a 
consolação de ser amada.  
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Sabia que estava lá todos os dias, cuidando-me e amando. Como senti tanta 
alegria interior ao ver os familiares e amigos que me visitavam!  
Tenho aprendido que a fragilidade partilhada torna-se uma força. No meio do 
nosso dia a dia, muitas vezes tentamos calar as nossas fragilidades e, vou apren-
dendo como a simplicidade e abertura ao outro, podem ser fonte de riqueza 
interior e apoio a ultrapassar obstáculos, um verdadeiro encontro. 
Sinto que há uma interioridade que deve ser trabalhada no dia a dia, e que em 
momentos de crise emerge e é possível viver-se mais serenamente.  
Tornei-me uma pessoa com mais paciência, com mais força interior, com o 
saber-me cuidada. Tornei-me uma pessoa mais capaz de abraçar o sofrimento 
humano como um Dom, como fazendo parte de um mistério maior. Senti Paz 
e Bem ao longo da vivência de uma doença em que fiquei paralisada e depen-
dente de todos os médicos, enfermeiros, terapeutas, auxiliares, em que tive de 
voltar a aprender a andar - em que a sensibilidade, serviço e empatia de cada 
um também fez a diferença na minha vida e recuperação.  
Posso transmitir-vos  como me senti o paralítico a levantar-se, muita luz na 
escuridão, paz no sofrimento e doença, abençoada nas pequenas graças do dia 
a dia…. Apesar do meu esforço, senti que Deus me carregou ao colo e a fé foi 
motor da minha fortaleza e  ânimo,  esse poço inesgotável em que Deus me 
alcança.
Para simbolizar este período, escolhi a imagem de capela que tivesse uma aber-
tura entre Céu e da Terra, em que todos os dias há um caminho até se formar 
uma cruz- um caminho com Luz e de Sombra. Esse ritual repete-se a cada 
dia – como o sol nasce e se põe  todos os dias. Naquela altura, via por uma 
janela, hoje posso ir à mesma praia e ter uma perspetiva maior, de largue-
za, e estender a minha visão para paisagens ainda mais belas, indo aos lugares 
onde é possível ver bem o Céu ou as Estrelas a brilhar na escuridão e que nos 
iluminam o caminho!   
Obrigada à Academia de Líderes Ubuntu e a todos os companheiros de cami-
nho por me mostrarem que a alegria, os desafios e a vontade de Ser Mais e de 
Servir com Amor é partilhada.



88 89



90 91



90 91

Pedro Santos 
Poder de super-herói

1992 do ano da Graça. São Cristóvão do Muro. Na altura, concelho de Santo 
Tirso. Hoje, concelho da Trofa. Muitos campos de milho, espaço para brincar, 
casas nas árvores, tardes a explorar, muitos amigos, a estrada ao longe e os luga-
res onde a estrada nos levava bem mais perto que pensávamos. Um lugar como 
outro qualquer, não fosse ter-me feito cheio de sonhos como me conheço hoje.
Comecei a crescer cedo em casa da ama, a dona Amélia. O Papá e a Mamã 
trabalhavam muito e não havia ninguém melhor para me ensinar quase tudo 
o que importava. Em casa da Dona Amélia, éramos muitos. Todos tinham de 
gostar da sopa, tinham de comer com faca e garfo e não havia televisão à mesa. 
Havia sempre novas brincadeiras e, sobretudo, havia sempre lugar para mais 
um naquela mesa muito grande. Havia sempre também tulicreme, pão, bolachas 
maria e uma caneca de aço muito grande de onde todos bebíamos água no 
meio das correrias. 
Era sempre um tempo de alegria. Mesmo quando fui impaciente e rachei a 
cabeça, quando fui teimoso e tive de levar muitos pontos no braço e quando 
tive varicela e passei dias, em quarentena, a ver desenhos animados. Todas as 
semanas montávamos uma linha de produção para tratar das galinhas e dos 
coelhos. Cada um com a sua tarefa, lá nos tornávamos especialistas da pecuária 
doméstica.
Logo que chegava o verão, era tempo de ir apanhar lenha nos montes. A dona 
Amélia cozinhava num fogão de lenha todo o ano. Dizia que o fazia porque a 
comida sabia melhor e porque gostávamos de pão com manteiga aquecido no 
forno.
Mal chegava o outono, era tempo de ajudarmos no campo da casa dos pais 
da dona Amélia. A casa tinha mais de cem anos e estava abandonada. Con-
tava-nos o senhor Manuel, marido da dona Amélia, que os animais ficavam à 
entrada e que tinham um pato para avisar dos assaltantes. 
Falava-se sempre o dialeto da comunidade. A vida dos outros interessava mui-
to — às vezes demasiado, confundindo-se a falta de privacidade com a proxi-
midade. 
Só havia relógio para as horas das refeições e para as horas da televisão com 
desenhos animados. Lembro-me bem de muitas batalhas de heróis e lembro-
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-me bem das vezes em que eram interrompidas pelos assuntos que o senhor 
Manuel olhava atento. Preocupou-se muito com independência de Timor, com 
o 11 de setembro e com as guerras que vieram depois disso. Frequentemen-
te lembrava outros assuntos relacionados com a geopolítica mundial vista do 
campo, por um homem humilde. 
Os meus pais sabiam fazer coisas que admirava. Trabalhavam muito e com mui-
ta paixão. Faziam escolhas sempre calmas e sensatas. A Mamã ia muito cedo 
para o escritório da fábrica muito grande. Voltava pelas cinco, apanhava-me 
a mim e à minha irmã, e lá voltávamos para casa. O Papá tinha a carpintaria 
na freguesia ao lado. Trabalhava até mais tarde e aos sábados. Empenhava-se 
muito nos detalhes da casa nova, nos sonhos da Mamã e em brincar connosco. 
Voltava sempre bem-disposto, mas adormecia em pouco tempo no sofá. 
Eu brincava na rua com os meus amigos até depois da hora de deitar. Cheio 
de sono, o Papá lá abria a janela e assobiava. Hora de regressar! Orgulhoso 
por ser um dos que ficava a brincar até mais tarde. O Papá e a Mamã sempre 
nos deram muita liberdade. Um dia, antes de sair de fim-de-semana para casa 
de algum amigo, avaliei-lhes o projeto educativo como: progressista, liberal e 
responsabilizador. Riram-se. Sabiam que me pesava muito a parte da respon-
sabilidade. 
E lá crescemos.
Entre a agitação das brincadeiras da rua, era um rapaz que em casa falava 
pouco e gostava muito do seu canto. Apesar de gostar muito das pessoas e do 
mundo, gostava muito mais de estar sozinho, em casa, num quarto com brin-
quedos e um mundo imaginário. Ali, inventava mundos, heróis e formas de 
resolver os meus desafios. 
Achava sempre que precisava mesmo de descobrir um poder de super-herói 
para fazer a coisa certa. Não o tendo, vivia permanentemente à procura da for-
ma certa de ser bom rapaz, bom filho, bom irmão. Não poucas vezes, fracassava 
a exigente missão. Tinham-me ensinado a exigência e a dedicação. Caracterís-
ticas muito boas que frequentemente se transformavam em alguma frustração 
comigo mesmo. Como não tinha superpoderes, era como a Mamã dizia: tinha 
de ser mais humilde. E lá tentava. Mas custava-me sempre não ser tão tudo o 
que eu sonhava e viam em mim. Quando falhava, tremia-me a voz e nunca 
soube muito bem errar. 
Ainda adolescente, enquanto a Mamã sugeria caminhos para a felicidade, disse 
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que seria tudo o que fosse contrário às suas sugestões. Irritado disse: “Não quero 
ser o que queres que seja. Tudo o que me sugerires, eu não o vou ser”. E assim foi: 
contrariando, passo a passo, todas as sugestões.  
Na realidade, a Mamã tinha a sua razão. Eu não tinha maldade, mas sabia ser 
pouco humilde.  Nunca ouvi a segunda parte da frase das suas sugestões de 
caminhos para a felicidade: “tu é que sabes e eu quero é que tu sejas feliz”.
Um dia disse-lhe que, mal tivesse crescido o suficiente, ia embora. Queria co-
nhecer e fazer algo pelo mundo. Pela expressão, não me pareceu completamen-
te preparada para a situação, mas respondeu: “quero é que sejas feliz”. E assim 
foi respondendo a cada escolha errante que apresentava: “quero é que sejas feliz”.
Nestas coisas de vir a ser gente crescida, podia ser o que queria mas pediam-me 
uma coisa: fazer algo pelos outros. Mas como? Se não tinha poderes de super-he-
rói como sonhava, não sabia errar, tinha de ser mais humilde, custava-me lidar 
com a responsabilidade e rejeitava sugestões: como podia fazer algo pelos outros? 
Cresci um pouco mais e tentei tudo o que podia para fazer a coisa certa. Parti 
para o mundo, tornei-me voluntário sem regresso a Portugal marcado e tentava 
viver com a ideia de estar onde a minha presença pudesse ser uma ajuda. Entre 
muitas histórias, fica só o desafio da disponibilidade. Era sobretudo, sobre isso. 
Fazer-me disponível para estar e, se necessário, mudar o que sou. 
Voltava a casa dos primeiros meses como voluntário. Passeava sozinho de mo-
chila pelos arredores de uma cidade e, sob a ponte pedonal para atravessar a 
linha de comboio, cruzei-me com uma parede colorida que dizia: “Somos aquilo 
que fazemos para mudar o que somos.” “Somos aquilo que fazemos para mudar o que 
somos”. 
A partir dessa frase equacionei todos os planos que pudessem concluir esta 
ideia de mudar o que sou. Mudar o que sou: corrigir erros, ser mais humilde, 
não deixar que a voz me trema, não me irritar, fazer a coisa certa, estar pronto 
para ser aquilo que um alguém quer, estar pronto para ser a pessoa certa no 
lugar certo. Chamemos-lhe uma lista de tarefas para me mudar antes de mudar 
o mundo. Parecia-me um plano sensato. Uma vez que não tinha super-poderes, 
pareceram-me uns primeiros passos importantes para quem estava a tentar 
crescer.
Na altura, regressava dos primeiros meses de voluntariado fora do país e pre-
cisava de uma ideia assim à qual me agarrar. Estava ali um excelente pretexto 
de redenção para aquela história contada sobre alguém que só queria fazer algo 
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pelo mundo. Lembro-me cor a cor aquela parede. Ali, estática, com uma verda-
de gravada. Não havia muito para contestar e não parecia haver outro caminho 
para atravessar. 
O problema é que essa ideia só resulta até percebermos que é mais fácil achar-
mos que mudamos quem somos do que fazer o melhor dos melhores da nossa 
história. E assim, um dia, sem que desse conta, a tal frase da parede colorida 
apareceu-me escrita de uma forma bem mais real, bem mais bonita e com as 
cores do mundo: “somos aquilo que fazemos com a nossa história”.  Afinal, isto não 
é sobre mudar o que somos. É sobre o que fazemos com o que somos, com a 
nossa história, com as cores e os cinzentos que trazemos.
Afinal, não podia mudar aquele quarto dos brinquedos, não podia apagar as 
asneiras e a voz a tremer. Afinal não podia apagar as vezes em que me fiz indi-
ferente. Afinal não podia mudar as vezes em que não fui irmão, nem filho, nem 
neto, nem amigo, nem coisa nenhuma. Afinal era, sobretudo, sobre o que eu 
sabia fazer com tudo isso. Onde colocava as ideias, o coração, as mãos, as forças 
e as fragilidades. Afinal era sobre aquilo que eu fazia com o que eu era. Afinal 
não era sobre combater a minha vulnerabilidade, mas era sobre deixar-me ser 
vulnerável e sobre o que fazia com isso. 
E assim, aprendi que não me cabe a mim reescrever tantos momentos, muito 
menos me cabe reescrever quem eu sou. Cabe-me fazer-me disponível para 
quem se cruza comigo e a quem deixo que me transforme. Cabe-me fazer-me 
na relação com os outros. Deixar que sejam responsáveis pelo que sou e assumir 
a mesma responsabilidade num caminho partilhado. Sou pessoa porque me 
relaciono, de um para um, com outras pessoas. Mudar quem somos é quase 
perda de tempo em relação ao quanto podemos ser e dar aos outros. No fim de 
contas, ser pessoa em relação é a verdade profunda.
Hoje tenho ainda poucas certezas. Há muito caminho por abrir, mas escrever 
estas histórias lembrou-me o quanto isto podia ser sobre mim, em relação com 
os outros. Não sei se estamos habituados a isto, mas a vida não é sobre construir 
o meu lugar. 
A vida é, como quando brincava e ouvia falar o dialeto da comunidade, sobre 
mais que uma casa com lugar para todos. A vida é sobre mais que uma mesa 
com lugar para todos. É sobre sermos em Humanidade Comum. 
E de todas as fronteiras fazer caminhos.
Como dizia Francisco de Assis: Irmãos, comecemos pois até agora pouco ou nada 
fizemos”.
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Fatu Banora 
Capitã do meu destino,  
senhora da minha alma

Sou natural de Bissau e filha de pais muçulmanos. Provenho de uma comuni-
dade que, infelizmente, é afetada pela Mutilação Genital Feminina.
A Mutilação Genital Feminina (MGF) é um procedimento que leva à remo-
ção de parte ou da totalidade dos órgãos genitais externos da mulher e é levado 
a cabo por motivos não médicos. 
Naquela comunidade, ao longo dos tempos, desenvolveu-se e enraizou-se a 
crença de que as mulheres têm um papel diferente do papel do homem e que, 
a nível sexual, devem ser privadas da possibilidade de sentir prazer – como se 
sentir prazer fosse um pecado, uma fonte de impureza, uma nódoa na alma.
Apesar do sofrimento pelo qual passam as mulheres que são sujeitas a esta 
prática, esta tem vindo a perpetuar-se, uma vez que as famílias temem que as 
meninas que recusarem o corte, sejam excluídas da comunidade.
Quando eu tinha 6 anos, houve um dia em que os meus pais nos acordaram 
muito cedo. Às 6 horas da manhã, eu e as minhas irmãs já estávamos todas 
prontinhas para ir “à festa”. Era estranho irmos a uma festa tão cedo no dia, 
mas confiávamos cegamente nos nossos pais e lá fomos.
Quando chegámos, uma de cada vez entrava na tenda. Como era a mais velha, 
fui a última. Lembro-me de ouvir os gritos das minhas irmãs. Não sabia o que 
se estava a passar, mas queria evitar uma dor que me levasse a gritar daquela 
maneira. Tentei fugir mas, tão pequenina, rapidamente fui apanhada por um 
tio.
Também eu entrei naquela tenda. 
Quando saí, juntei-me às minhas irmãs e a outras meninas na fase do sarar, em 
casa da minha avó, que tinha muita experiência nestes procedimentos.
Passado um mês do corte, é feita uma celebração. Eu tinha escapado com vida 
àquele momento e todos à minha volta acreditavam que aquilo era o melhor 
para mim. Se os meus pais, que me amavam acima de tudo, tinham escolhido 
aquilo para mim, eu acreditava que era o comportamento correto a adotar. E 
dei por mim a dançar. A sentir-me “pura” e a sentir-me feliz por estar viva.
O assunto passou a ser tabu, dentro da família e fora dela, muito rapidamente 
e eu não tinha real consciência do impacto e das consequências do que se tinha 
passado. Era uma criança.
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Aos meus oito anos, vim para Portugal devido a um problema de saúde. Per-
cebi, quando chegámos, que tinha anemia. Esta situação foi rapidamente con-
trolada, mas o meu pai decidiu ficar a trabalhar em Portugal com o objetivo de 
tentar proporcionar uma vida melhor à minha mãe e aos meus irmãos. 
Enfrentámos muitas dificuldades, nomeadamente com a documentação, de tal 
modo que só conseguimos obter o Título de Residência passados quatro anos.
A decisão de ficar foi tomada e sabíamos que as coisas não seriam fáceis. Na 
verdade, não foram mesmo, pois o meu pai precisava de trabalhar e eu não po-
dia ficar sozinha em casa. Por este motivo, fui viver para a casa de uma prima 
dele. Ao contrário do que esperávamos, as coisas também não correram bem e, 
depois de ouvir amigos e tios, o meu pai achou que seria bom para mim inscre-
ver-me num colégio. Assim, poderia ir trabalhar para fora de Lisboa sem ter 
que preocupar se eu estava bem.
Inicialmente, a ideia parecia boa. O que o meu pai não sabia era que ao invés 
de um colégio, o meu nome foi parar à Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens, pelo que passei a ser seguida por eles. Tinham interpretado que, pelo 
facto de me querer escrever num colégio, o meu pai não tinha condições para 
cuidar de mim.
Preocupados em solucionar aquele mal-entendido rapidamente, os membros 
da família trataram de identificar uma alternativa. O meu tio pediu a uma 
tia da minha mãe que eu fosse viver com ela e assim foi. A tia da minha mãe 
(Augusta, que nós tratamos por Liola) recebeu-me de braços abertos. Graças 
a esta família, que lutou comigo e com o meu pai, o processo da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens foi arquivado e fui crescendo naquela casa.
Só percebi o impacto do corte na minha vida quando tinha 12 anos e vi uma 
reportagem sobre Mutilação Genital Feminina na televisão. Nesse dia senti-
-me completamente invadida. Ouvi testemunhos que me traziam de volta as 
lembranças que eu tanto lutava para esquecer e plantaram na minha cabeça 
imensas perguntas e maus pensamentos. Uma parte de mim compreendia que 
os meus pais acreditassem e não tivessem informação para perceber que aquilo 
era errado e não trazia nenhum benefício a mim nem às minhas irmãs. Mas 
ao mesmo tempo, como era possível terem-nos sujeitado a tamanha perda e a 
tão grande dor? Como era possível terem decidido por nós privar-nos de uma 
vida plena?
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Depois desse dia comecei a pesquisar mais sobre o assunto e descobri a origem 
das infinitas infeções urinárias que eu apanhava. Comecei a ter consciência 
de que me sentia uma mulher inferior às outras. Que sentia que me faltava 
uma parte. Temia o futuro – que vida teria eu, sendo menos mulher? Sentindo 
pouco ou nada? Como me veriam os outros? Eu até estava disposta a procurar 
alternativas, mas entraria no mesmo barco a pessoa por quem eu me viesse a 
apaixonar?
Em pleno questionamento e revolta, quando passei para o 5.º ano de escola-
ridade, tornei-me numa menina complicada. Portava-me mal nas aulas e em 
quase todas era mandada para a rua com falta disciplinar. Nessa fase da minha 
vida eu não dava qualquer importância à escola e só queria saber de festas, dan-
ças e festivais.  Não estudava, e isso refletia-se nas minhas notas.
Olhando para trás, acho que fazia isso num esforço de afirmação e de com-
pensação. Resistia às advertências dos adultos (principalmente da minha tia) 
porque queria mostrar-lhes que já me tinham tirado tanto e eu não permitiria 
que pusessem mais limites à minha vida. Procurava reconhecimento e prazer 
a dançar e a vestir roupas vistosas para compensar o que tinha perdido. Não 
queria que me olhassem de forma diferente e tentei integrar-me desta forma 
e encontrar algumas respostas. Em toda a minha vida desde que cheguei a 
Portugal, mas nesta fase em particular, a minha tia Tamessa Brandão (filha da 
tia Liola) foi muito importante para mim. Foi a minha segunda mãe e sempre 
esteve aqui para mim. É a pessoa que mais me incentiva e apoia. Ela é uma 
das responsáveis por eu ser capaz de contar a minha história. Foi com ela que 
conversei sobre tudo o que me aconteceu quando tive consciência e foi ela a 
primeira pessoa a incentivar-me a investigar sobre Mutilação Genital Femini-
na. Sempre esteve disponível para me ouvir. Ela fez-me perceber que não pos-
so deixar jamais que as circunstâncias me definam porque, assim como disse 
Nélson Mandela em uma das suas inspiradoras frases: “eu quero ser dona do meu 
destino e capitã da minha alma”.
Este tomar de rédeas do meu destino começou quando fiz 16 anos e entrei 
para o grupo dos “Jovens sem fronteiras” da paróquia de Monte-Abraão. Foi aí 
que se iniciou a minha mudança de comportamento. Neste grupo, percebi que 
estava rodeada de pessoas com objetivos na vida e que, se não mudasse, seria a 
única pessoa do grupo a não ter um rumo. Acho que o lema Ubuntu - Eu sou 
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porque tu és - apareceu na minha vida nessa altura embora eu ainda não sou-
besse o seu significado e só o viesse a descobrir em 2018, quando entrei para a 
Academia de Líderes Ubuntu. Uns anos antes, tive uma experiência também 
muito importante: candidatei-me ao concurso de Miss Guiné-Bissau Portugal 
e fiquei em 2.º lugar. Esta foi uma enorme conquista para mim pois, desde 
então, tenho mais consciência da minha beleza, da minha feminilidade e das 
minhas outras qualidades. Sinto-me mais segura.
Hoje em dia, terminei 12.º ano no curso de Ciências Socioeconómicas e faço 
parte de duas associações.
Uma delas é a AEGBL (Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lis-
boa). Esta associação trabalha em prol da defesa dos interesses e direitos dos 
estudantes. Para além de ter encontrado grandes amigos aqui, tenho crescido 
cada vez mais, no sentido em que me sinto cada vez mais à vontade para ex-
pressar as minhas opiniões.
A outra associação da qual faço parte é a APF (associação para o planeamento 
familiar). Tomei conhecimento da existência da APF através de uma colega 
que, por ter conhecimento da minha história, me apresentou à associação e 
desde então faço parte dela. Considero que não sou apenas uma vítima, mas 
antes uma sobrevivente e, por isso, sinto-me na obrigação de usar a minha voz 
para evitar que esta prática continue a afetar outras meninas. 
Aliás, em 2017, tive conhecimento que uma das minhas primas ia ser sujeita ao 
corte e, apesar de todos os meus esforços, não consegui evitar que isso aconte-
cesse. Senti-me muito culpada, mas prometi a mim mesma que iria fazer o que 
estivesse ao meu alcance para disseminar informação correta sobre a mutilação 
genital feminina e para sensibilizar as pessoas para a importância de abolir esta 
prática.
Neste sentido, faço parte de um grupo de jovens ativistas da comunidade euro-
peia, todas provenientes de comunidades praticantes do corte. A organização 
internacional chama- se “End of  FGM”. Temos coordenadores a orientar-nos no 
sentido de sermos eficazes no contributo para o fim da Mutilação enquanto 
jovens ativistas.
Embora eu tenha sido sujeita à prática, e tenha plena consciência do impacto 
negativo que teve e terá para sempre na minha vida, não me sinto capaz de cen-
surar (de forma simplista) as pessoas que fazem isso. É uma prática suportada 
por anos e anos de tradição, cultura e, por vezes, pela religião e que é sustentada 
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pela falta de informação. Infelizmente, as oportunidades de educação dentro 
dessas comunidades são mais escassas do que noutras partes do mundo e a 
maioria das pessoas desconhece, na prática, as suas consequências. Não é por 
maldade que as famílias sujeitam as meninas ao corte. O processo de transfor-
mação de mentalidades e de abolição da MGF, valorizando outros aspetos da 
cultura destes grupos étnicos, é lento... Mas já não para e é possível.
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Luísa Vidal 
Pessoas e histórias,  
mas acima tudo por corações
 
É impossível contar a minha história sem falar na minha família.
Sou a mais velha de 4 irmãos. Da Maria, da Madalena e do João Maria e temos 
todos cerca de um ano e meio/dois anos de diferença. Sempre fomos muito 
unidos. A minha mãe é a grande heroína dos quatro. É a última de 11 irmãos 
e toda a vida adorou música, por isso sempre soube que, quando criasse a sua 
própria família, seria uma família numerosa e os filhos iriam todos estudar 
música. A música sempre fez muito parte da nossa vida e, lá em casa, sempre 
foi assumida como uma disciplina como outra qualquer e tão importante como 
o Português ou a Matemática. O meu pai não era muito ligado à área artística 
e, portanto, dedicava-se mais aos números. Até ao nascimento do meu irmão 
viveu rodeado só de mulheres.
Há um momento muito importante na nossa história, que é a vinda do Papa 
João Paulo II a Portugal no ano 2000. Estivemos com a minha mãe a ensaiar as 
100 crianças que se preparavam para ir esperar o Papa na Base Aérea de Figo 
Maduro. Este foi um momento muito marcante para a nossa família, enquanto 
família cristã. Foi tão importante, que levou a que, após o João Maria nascer e 
depois de muita insistência, em janeiro de 2001, o Papa João Paulo II batizou-
-o na capela Sistina, em Roma.
Nesse mesmo ano, no mês de julho, de repente e sem aviso, o meu pai não re-
sistiu a um ataque cardíaco, deixando a minha mãe sozinha com 4 crianças. Na 
altura eu tinha 6 anos, a Maria 4, a Madalena 2 e o João 9 meses.
Fizemos o luto em família e foi em Alcochete, uma terra de tradições na mar-
gem do rio Tejo, que reunimos a calma e o tempo que precisávamos para ultra-
passar a morte do meu pai. Em Alcochete tivemos uma infância feliz, brincá-
mos na rua, na praia, jogávamos xadrez e ao berlinde e inventávamos músicas 
e teatros por tudo e por nada, tudo porque a minha mãe nunca consentiu em 
deixar-nos perder tempo com a televisão. Um dia, escondeu o cabo que permi-
tia a transmissão tão bem, que nunca mais o encontrou e, por isso ou víamos 
cassetes de filmes animados (de vez em quando) ou inventávamos brincadeiras 
juntos para passar o tempo, e que bom que foi!
Um momento muito importante que marcou a história acontece quando a 
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minha mãe começa a reorganizar a vida, a pensar como se irá aguentar com 
quatro crianças sozinha, e surgem três ideias que a ajudaram a refletir e seguir o 
caminho e que foi a minha vida a partir daí: o tempo, de que não queria abdicar 
para estar com a família - tínhamos ficado sem pai, não podíamos ficar sem a 
mãe para um emprego com horários exigentes; o tempo para a nossa educação 
artística que nunca foi prescindível e, assegurando estes dois, conseguir susten-
tar a família sozinha. É então que nasce o FigoMaduro, um projeto de vida, de 
música, mas acima de tudo um projeto de educação, através da música.
Estou por isso habituada, desde muito pequena, a trabalhar. Desde muito pe-
quena que trabalhamos em família, cada um toca o seu instrumento e todos 
cantamos. Corremos o país de norte a sul, atuámos em casamentos, batizados, 
eventos privados, festas de Natal, em todo o tipo de eventos, e conheci muitos 
lugares e muitas pessoas através do FigoMaduro. Em muitos dos sítios por 
onde passámos demos também o testemunho da nossa família, focando a im-
portância da mesma e do tempo que devemos dedicar à família e que não pode 
ser descuidado.
Foi a experiência mais rica e também mais desafiante por que passei até hoje. 
Aprendi muito. Mas não é tarefa fácil aliar o tempo em família, o trabalho em 
família e a partilha do espaço comum em família.  É muito tempo e requer um 
poder de gestão muito grande, aliando a isso o tempo para ser também amiga, 
namorada, fazer desporto, estudar e outras coisas de que sempre gostei. Estou 
desde muito cedo habituada a fazer sacrifícios e a gerir bem ao que me entregar.
O FigoMaduro permitiu-me conhecer muitas realidades e contactar desde 
muito cedo com pessoas muito diferentes em diversos contextos e, por isso, 
sempre houve uma componente muito humana, ligada à arte, que fui alimen-
tando ao longo dos anos e que, um pouco mais velha, resultou na minha entre-
ga em diferentes missões.
É num dos meus regressos de missão que aparece a Academia de Líderes 
Ubuntu.
Sempre fui fascinada por pessoas e histórias, mas acima tudo por corações e, na 
Academia, senti-me em casa por encontrar exatamente isto, com fartura. Deu-
-me a oportunidade de partilhar e de ouvir muito, e de crescer com o que ouvi, 
mas apalpou terreno para a abertura de um caminho que iniciei para perceber, 
com toda a bagagem que trago até aqui e tudo o que faz parte de mim, quem 
sou e o que quero deixar neste mundo.
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Marino Gaspar 
Eu sou porque vocês são!

Não sei se era de dia ou de noite. Não sei se era verão ou inverno. Sei pouco, na 
verdade. Mas sei que a minha mãe me abandonou, doente, à porta do centro de 
saúde da nossa área de residência com meses de idade.
Quando me encontraram, chamaram a minha avó para me recolher... e, desde 
então, fui criado tendo os meus avós maternos como “pais” e tendo vivido uma 
infância “normal” durante os seis primeiros anos.
Foi através deles que fiquei a saber que os seus dois filhos – o meu tio e a minha 
mãe – tiveram uma infância e uma adolescência complicadas devido aos rígidos 
costumes e estratégias de educação que os meus avós usavam. Devido a estes 
elevados níveis de exigência e, calculo, ajudados pelos “loucos anos oitenta”, tan-
to um como outro se deixaram levar pela onda de “sexo, drogas e rock-and-roll”, 
acabando por se tornarem ambos toxicodependentes.
As aventuras vividas entre a minha mãe e um jovem da Guarda Nacional Re-
publicana (GNR) resultaram numa gravidez. Nesta altura, o meu pai fez um 
ultimato à minha mãe: a droga ou ele? “Quem dois gostos quer ter, um deles tem que 
perder” e não foi diferente com a minha mãe. O meu pai expulsou-a de casa e 
as aventuras multiplicaram-se em quantidade e nível de risco. Foi um processo 
complicado que, para além de ter posto em causa a “liberdade” que a minha mãe 
já tinha, a levou a implorar o regresso a casa dos seus progenitores e a conduziu 
a vários meses de internamento por gravidez de risco devido ao aumento dos 
consumos.
Foi neste contexto que nasci, entregue aos cuidados de uma mãe que ainda não 
estava preparada para o ser e cujo companheiro havia desaparecido.
Mas, como vos disse, as minhas memórias da infância até aos 6 anos pautam-se 
por momentos de normalidade, em família, tendo os meus avós maternos assu-
mido o papel de meus pais.
Em abril de 1998, o meu avô foi operado de urgência. Viu-se obrigado a am-
putar a sua perna esquerda devido a uma infeção generalizada no pé provocada 
pela diabetes. A minha avó desfez-se em esforços para que a nossa vida e o 
nosso quotidiano não fossem afetados por esta alteração da situação do meu 
avô. Contudo, um ano após a amputação, o cansaço e a depressão falaram mais 
alto e a saúde da minha avó deteriorou-se. Tinha de cuidar do meu avô e, agora, 
tinha também que cuidar de si, fazendo com que ficasse menos disponível para 
acompanhar-me.
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Durante esse período, houve várias ocasiões em que tive que passar algumas se-
manas em casa da minha mãe. Na altura, a minha mãe prostituía-se para poder 
ganhar dinheiro para o consumo de heroína. Durante essas horas, eu era deixado 
aos cuidados do meu padrasto ou largado na rua até que ela voltasse. Recordo 
algumas situações de violência e os momentos em que era obrigado a ir aos cai-
xotes do lixo, durante a noite, à procura de comida e de itens para vender na feira 
da ladra como forma de ganharmos algum dinheiro para eles comprarem droga.
Durante o dia, a minha mãe e o meu padrasto consumiam e ressacavam, enquan-
to eu e a minha irmã andávamos a brincar pelas ruas do “Bairro Amarelo”, sem 
horas, sem refeições e sem regras até à hora da minha mãe ir “trabalhar”. Não 
raramente faltava à escola mas, mesmo quando ia, houve dias em que ninguém 
apareceu para me ir buscar. Acompanhava a funcionária na limpeza depois da 
escola fechar mas, por volta das 21 horas, ela tinha de ir embora e eu tinha que 
me desenrascar sozinho. Esta situação alarmou as professoras e animadoras do 
ATL.
Decidiram que seria melhor eu voltar a casa dos meus avós e comecei a ajudar a 
minha avó assumindo algumas das suas tarefas em casa. Apesar de estar feliz por 
voltar a um contexto seguro, era-me difícil conter as perguntas que começavam 
a ocupar a minha mente: “porque é que eu não conheço o meu pai? Porque é que os 
meus colegas todos têm um pai e eu não?”.
Por muito que perguntasse à minha avó, poucas respostas consegui obter. Mas 
eu estava tão determinado em conseguir encontrar o meu pai que um dia, numa 
ação de formação da Escola Segura da GNR, cheguei a pedir ajuda a um Cabo. 
Não resultou mas, pelo menos, eu tinha feito alguma coisa.
Em segredo, a minha avó acabou por contactar com o meu pai e combinou um 
encontro entre mim e ele. Lembro-me bem desse momento! Na altura, tinha-
-me caído um dente e eu estava convencido de que íamos a caminho do dentista. 
Aproximámo-nos de um carro e eu perguntei à minha avó porque é que nos 
dirigíamos para lá. Respondeu-me que era o meu pai. Sei que conversei com ele 
cerca de trinta minutos. Não me recordo do conteúdo da nossa rápida conver-
sa. Depois, levou-nos a casa, deixando-me cheio de promessas, que acabou por 
nunca cumprir.
Mas a vida continuava. Nova escola significava novos desafios pela frente. Era 
uma criança tímida e não tinha muitos amigos da minha idade. Juntava-me 
aos professores na tentativa de me afastar de confusões e procurando sentir-me 
protegido.
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Em casa, via a minha responsabilidade cada vez mais aumentada e, por volta dos 
meus dez anos, já tinha a meu cargo a administração de insulina ao meu avô, a 
realização dos testes diários de glicemia, a gestão da medicação (e ele tinha que 
tomar mais de trinta comprimidos por dia), pedir e aviar receitas e gerir os pe-
didos de ambulância sempre que tinha que dirigir-se ao hospital.
Sujeito a toda esta pressão, o segundo ciclo caracterizou-se por muitos altos e 
baixos e por alguns problemas de comportamento. Por essa altura, comecei a ser 
acompanhado pela psicóloga do centro de saúde. Uma das queixas da minha avó 
era que eu fazia xixi na cama!
Lembro-me bem da dificuldade que tivemos em arranjar uma clínica em que 
pudesse fazer uma urofluxometria, para que se determinasse se o problema era 
físico ou psicológico. Mas lembro-me igualmente bem das dificuldades que eu 
tinha em compreender porque é que a minha vida tinha que ser assim, tão cheia 
de tarefas, de responsabilidades, sem liberdade nem tempo para aprender ou 
para descobrir o mundo à minha volta.
Já não bastava que a pessoa que eu mais gostava no mundo estivesse acamada e 
dependente? A fisioterapia e a prótese que tinha sido fornecida ao meu avô não 
estavam a ajudar e ele dependia de terceiros para fazer o que quer que fosse. 
Eu sentia-me muito cansado, física e psicologicamente. Estava no meu limite. 
Cheguei a fazer duas tentativas de suicídio com ingestão medicamentosa.
Mas a situação de saúde do meu avô não nos dava tréguas. Piorava de dia para 
dia. Foi submetido à amputação da segunda perna e tinha tido um acidente 
vascular cerebral, tornando-se cada vez mais dependente. As minhas responsa-
bilidades aumentavam proporcionalmente à necessidade crescente de cuidados, 
precisamente num momento em que se aproximava uma grande decisão. 
Após concluir o 9.º ano de escolaridade, eu sabia que queria frequentar um curso 
profissional e estava muito inclinado para a área da Informática. Desde muito 
jovem que era apaixonado por computadores e pela tecnologia em geral, e tinha 
inclusivamente sido positivamente influenciado pelas aulas de iniciação à infor-
mática e pelo estágio que fiz na escola, onde estava responsável pela manutenção 
dos equipamentos. Mas tinha que escolher entre ir para a escola secundária do 
Monte da Caparica (opção que me faria continuar submerso naquela realidade 
que me sufocava e da qual não conseguia libertar-me) ou sair de casa e ir estudar 
para o Alentejo (opção que me faria afastar de tudo o que conhecia e, apesar de 
tudo, me dava segurança).
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Em setembro de 2006, parti para o Alentejo, mais precisamente para Avis, para 
a Escola Profissional Abreu Calado, decidido a tentar mudar o rumo da minha 
vida. Esta decisão foi muito influenciada pela minha participação num campo 
de férias (da qual falarei mais à frente).
Infelizmente, três meses após ter saído de casa, o meu avô morreu e a minha avó, 
que não queria ficar sozinha, decidiu partir para os Açores (de onde era natural). 
Estas perdas fragilizaram-me muito e acabei por entrar numa depressão que 
quase pôs em risco o meu projeto de investir na minha formação, uma vez que 
comecei a reprovar a várias disciplinas.
Felizmente, tive a sorte e o privilégio de me cruzar no caminho com pessoas ex-
tremamente sensíveis e atentas, que me deram a mão e me ajudaram a renascer.
Em boa hora apareceu na minha vida um tutor que me recolheu e me propor-
cionou um contexto de segurança, que me permitiu recuperar as notas e impe-
dir a reprovação. Para além deste feito, que me garantiu a conclusão da minha 
formação profissional enquanto técnico de informática, este tutor deu-me uma 
segunda família, com direito a pais, irmãos, primos, enfim... tudo o que sempre 
sonhei! Ainda hoje, quando mais preciso, são a minha base, a minha família.
Destaco também o importante papel que os Bombeiros e os Jesuítas tiveram 
neste meu processo de reconstrução.
Tornei-me bombeiro voluntário e aprendi técnicas de socorrismo com o intuito 
de ajudar o meu avô e que me permitiram sentir, em primeira mão, o bem que 
me fazia poder ser útil e prestar auxílio. Também participei na fanfarra, que foi 
palco de expressão das minhas emoções através da música e importante contexto 
de integração que desenvolveu em mim o sentido de pertença a um grupo.
Uma outra experiência marcante, decorreu no verão de 2006 (ainda antes de 
ter ido para o Alentejo). Um amigo jesuíta convidou-me para participar num 
campo de férias, que me mostrou que existem e podem coexistir saudavelmente, 
realidades muito diversas: os Gambozinos. Esta experiência, deu-me alento para 
escolher ir estudar para o Alentejo e fez-me descobrir, com 15 anos, que não era 
mau gostar de Beatles, Abba, ou Queen; que a espiritualidade me faz sentir sem-
pre, que sei o caminho para voltar a casa e a mim; que eu era digno de bonitas 
amizades e as merecia; e que sabia ser um líder – não tivesse estado eu na linha 
da frente da fanfarra do bota-fogo! Estas aprendizagens foram combustível da 
minha coragem e da proatividade que penso ter desenvolvido ao longo da vida, 
sempre dando o primeiro passo para dar resposta aos desafios com os quais me 
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confronto. Confirmaram em mim a certeza de que me realizo através do serviço.
Efetivamente, mal tive oportunidade, juntei-me à equipa de animação dos 
Gambozinos (onde organizávamos atividades com as crianças do bairro) e, na 
sequência disso, fui convidado para fazer parte do projeto Rabo de Peixe Sabe 
Sonhar (onde fui animador, coordenador-adjunto e responsável pela logística) e 
para ser animador da Academia de Líderes Ubuntu (onde disponibilizo o meu 
tempo, quer para a animação de equipas, quer para assegurar as condições técni-
cas necessárias à realização de todas as atividades).
Sentindo-me mais confiante nas minhas capacidades e movido pela necessidade 
de dar sentido ao meu passado através do encontro e do perdão, resolvi, já adul-
to, voltar a procurar o meu pai. No meu trabalho, tinha acesso a informação de 
bases de dados e usei-a para identificar a sua localização. Encontrei-o a norte 
do país e fiz-me ao caminho. Só queria ver os meus avós, nem precisava sequer 
de os conhecer. Mas a resposta do outro lado foi desagradável e caracterizada 
pelo questionamento acerca da paternidade. O meu passo tinha sido dado, mas 
não tinha sido bem acolhido. Triste, abandonei o local, apenas reconfortado pela 
certeza de que o assunto “pai” estava arrumado e que o meu coração o tinha 
perdoado... e que paz adveio desta certeza!
Com ela, acompanhava-me uma outra: a de que eu próprio queria ser pai um dia 
e de que iria mover todos os meus esforços para o ser, de verdade. Mesmo que a 
vida continuasse a testar-me com provações e dificuldades, eu iria lutar para ser 
pai, com direito e dever a tudo o que isso significa.
Investi e suei para me desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional. 
Trabalhei desde os 15 anos. De empregado num restaurante, com a minha for-
mação em informática, consegui ser colaborador da PT, mais tarde da EDP, do 
Casino Estoril e agora trabalho na Microsoft! Vejo o meu esforço recompensa-
do e sei que, independentemente da nossa origem e do nosso percurso, tudo é 
possível! Já fui literalmente tratado a pontapé e, mesmo que a vida não seja um 
mar de rosas, há esperança!
Uma esperança acompanhada a cada passo. Se não fossem as pessoas que se 
cruzaram comigo, nunca seria o que sou hoje. Ubuntu significa “eu sou porque tu 
és”. E eu sou porque nós somos, porque vocês todos são.
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Tânia Martins 
Ombros de gigantes

Hoje vou contar uma história. Uma história como tantas outras, mas que me 
toca de forma única, por ser minha! Uma história que fala, acima de tudo, de 
Amor! De várias histórias e tipos de Amor!
A minha primeira memória remonta aos 4 anos! A um dia frio, muito frio! 
Nesse dia, a tremer de frio misturado com medo, vi a minha mãe ir para o 
hospital. Passei algum tempo sem a ver por estar num serviço em que a minha 
entrada não era permitida. Quando o sol espreitou entre as nuvens e a pude 
ir visitar, fiz o meu pai voltar atrás, à porta do hospital, porque não tínhamos 
um ramo de flores para lhe dar. Sem ter consciência na altura, este percalço 
tornou-nos ainda mais família! Fez-nos perceber a fragilidade de sermos e 
mostrou-nos que devemos agradecer e gozar a presença de quem gostamos, 
em cada momento. 
Aos 5 anos queria muito aprender a ler para contar histórias à Ivone, uma 
vizinha com paralisia cerebral. Enquanto não o soube, inventava histórias que 
partilhava com ela. Quando aprendi a ler, um dos meus passatempos preferidos 
passava por me sentar junto à sua cama ou aos pés do seu carro, a partilhar com 
ela as aventuras das personagens. Sem que nenhuma das duas percebesse, na 
altura, a Ivone ensinou-me a respeitar e lidar com a diferença. Mostrou-me que 
podemos ser criativos na forma como nos comunicamos. Durante a sua vida, 
nunca deixou de sorrir quando ouvia a minha voz, mesmo quando as histórias 
e as minhas visitas não eram diárias.
Tive a infância feliz de quem cresce numa aldeia. Sinto, hoje, que faz a dife-
rença ter uma aldeia nesta história. Sendo filha única, sempre estive rodeada de 
primos e amigos e sempre vivi em comunidade. 
Na adolescência, a anorexia bateu-me à porta. Eu escancarei-a para que entras-
se e, só na maior idade, lhe bati com a porta na cara. São inúmeras e inevitáveis 
as marcas que deixa. São algumas as feridas que deixa abertas e que, em muitos 
dias, ainda ardem. O confronto com o espelho é, muitas vezes, doloroso. Mas 
enfrenta-se de frente! Porque se aprende, no decurso da doença, que a vida e a 
saúde são dois bens preciosos, pelos quais devemos lutar, com todas as forças 
que temos. 
Aprendemos, de repente, a mentir, a manipular! Magoamos quem mais ama-
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mos. Sem intenção, é bem certo, mas magoamos! Passamos a ser visita frequen-
te do serviço de psiquiatria! Somos olhadas de lado pela sociedade, pela aldeia, 
e lidamos com a incompreensão de quem nos diz muito! Não é por mal, mas 
não é fácil de entender! 
O confronto connosco próprias é tão grande, tão intenso, que se torna quase 
impossível viver num corpo que não queremos! Os pêlos crescem em novas 
zonas, quando o organismo nos tenta proteger!
Durante anos fui escrava do meu próprio corpo, em busca de um perfeccionis-
mo que não nos merece tanta dor! Há dias em que ainda sou! 
Ninguém passa incólume à anorexia. Não é, apenas, uma doença da moda ou 
uma mania! Aparece de repente, teima quando queremos que desapareça e dei-
xa rastilho! O caminho é longo e duro. Exige paciência e amor...muito amor! 
E nisso, os meus pais foram a melhor cura! Há uma vida antes e depois de...
como acontece em quase todas as patologias! Mas é possível! Eu sei! Eu sou 
testemunha viva (com mais vida ainda!) disso!
Renasci com e pela certeza que tinha um papel a desempenhar na sociedade! 
Na faculdade vivi o associativismo de uma forma dinâmica. Passei por estru-
turas como a Associação de Estudantes e a Federação Académica do Porto. 
Aprendi muito fora das salas de aula, liderei e fui liderada, tive que gerir confli-
tos e tive o privilégio de contactar com várias dimensões da vida, da sociedade 
e da política. Assumi como minhas as causas que defendi em muitas instâncias! 
Aprendi a lidar com diferentes tipos de público e conheci a sensação de con-
cretizar sonhos! De ver no terreno ideias que nasceram na cabeça de equipas 
que me ensinaram a acreditar, lutar e fazer acontecer. 
Iniciei a minha carreira profissional num centro de acolhimento temporário, 
onde confirmei o amor à psicologia e aprendi a lidar com realidades tão di-
ferentes daquela com que tinha crescido, de forma isenta e sem julgamentos. 
Aprendi e pus em prática o poder da empatia, aspeto que a cada dia, procuro 
melhorar!
Novo percalço na saúde da minha mãe mostrou-me a sua garra e vontade de 
viver e a incondicionalidade do amor do meu pai que, de forma natural e desde 
sempre, foi a minha referência e o meu modelo de serviço ao outro.  O amor 
e generosidade dos vizinhos da Capela, aldeia onde nasci e cresci, e de onde 
me afastei durante o secundário e a universidade, fizeram com que sentisse 
necessidade de lhes retribuir o bem que nos fizeram, a mim e ao meu pai, 
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nesta fase conturbada em que as nuvens cobriram o sol, na fragilidade de um 
coração que teimava em batalhar, acredito que, pelo amor que de si emanava e 
que sabia que tinha ainda muito que trabalhar. A minha forma de retribuir foi 
assumir a liderança de uma associação de jovens, em conjunto com uma equipa 
fantástica. Juntos criámos redes e reavivámos o brilho de uma instituição que 
se encontrava apagada!
Quatro anos depois, e com o sentimento de missão cumprida para com a mi-
nha aldeia, segui o amor que, entretanto, tinha encontrado. Há bem pouco 
tempo, a anorexia voltou a espreitar e tentar entrar na minha porta. Mas a 
atenção e intervenção de um amor atento, ajudou-me a dar-lhe com a porta na 
cara, sem sequer a ter aberto.
O mundo já desabou em mim. Salvaram-me o amor dos meus e os meus so-
nhos. O caminho na Academia foi essencial para sistematizar o que há tanto 
tempo já tinha percebido: os sonhos e o amor estão intimamente relacionados. 
Para mim pelo menos. Tem sido, o amor que me alimenta e impele a seguir 
os sonhos. Há quem diga que o pior dos medos é ter medo do medo. Ainda 
tenho um trabalho árduo a fazer no campo dos medos. Tenho muitos medos 
e muitas vezes. Acho que nunca deixei de fazer nada por medo, mas apenas 
porque, quando precisei daquele empurrão, estava lá alguém para mo dar: “Se 
vi mais longe, foi por estar nos ombros de gigantes”1. Tenho muito a agradecer 
porque sempre escolhi e fui escolhida pelas melhores, mais interessantes e mais 
bonitas pessoas do mundo. 
Começou pelos meus pais, que hoje sei reconhecer que tiveram que adiar ou 
deixar passar muitos sonhos para que eu pudesse sonhar e voar. Passou e passa 
por cada amigo, por cada colega de trabalho, por cada pessoa com quem me 
cruzo em projetos e atividades. Assume o seu expoente máximo na pessoa que 
escolhi para partilhar a vida, que me dá asas e raízes. 
Revolto-me muitas vezes. Comigo, com o sistema, com a sociedade em geral. 
Sofro de inquietude. Mas rapidamente me apazigua a consciência de que está 
nas nossas mãos agir. É da responsabilidade de cada um ser a mudança. Co-
nheço tantas pessoas que são mudança, tenho o privilégio de chamar de amigas 
a tantas delas, que só posso ter esperança num amanhã melhor e num futuro 
sorridente. A Academia foi um terreno muito fértil neste campo, quer enquan-

1 Frase de Isaac Newton
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to participante, quer enquanto animadora. Permitiu-me reconhecer e assumir 
medos, encontrar formas de os encarar. Ajudou-me a partilhar momentos, até 
aqui, escondidos. Ajudou-me a sistematizar e assumir que, sou quem sou, pela 
mochila que carrego. Apresentou-me pessoas tão bonitas e inspiradoras! A vi-
vência da Academia enquanto animadora foi vivida em paralelo com uma nova 
aventura, um novo caminho: o da maternidade! (Re)descobri-me na gravidez! 
Gerar uma vida fez-me ir ao interior de mim! Fez-me apaziguar e ver uma be-
leza em todas as coisas, como nunca antes havia experimentado! Fez-me amar 
cada transformação que aconteceu no meu corpo! Sei que ter feito uma edição 
da Academia durante este tempo me ajudou a encontrar a paz que precisava 
para viver esta aventura, que é, sem dúvida, a mais bonita e mais desafiante de 
todas as que até hoje vivi! Abrandei o ritmo para dar lugar a reflexões internas 
e à espiritualidade! Aprendi que o cuidar de um filho, começa no momento em 
que se descobre que há dois corações a bater dentro de nós. Fui mãe em tempos 
de pandemia, de medos e incertezas, o que me dá o privilégio e a responsabili-
dade de ter trazido esperança e vida a um mundo que parecia estar do avesso, 
que se apresentava mais verde e menos poluído e, ao mesmo tempo, mais cin-
zento do que nunca, pelas notícias que nos surgem, de todos os cantos do pla-
neta! Na bolha de amor que vivemos em tempos de quarentena, o Eduardo não 
se apercebe do que está a acontecer, mas um dia vou explicar-lhe a importância 
de um abraço, de um beijo, de estar com quem gostamos e com quem gosta de 
nós! Vou explicar-lhe que o amor se exprime de várias formas e que, apesar de 
não ter tido beijos nem abraços, a não ser dos pais, quando nasceu, foram várias 
as nossas pessoas que nos enviaram amor, amizade e carinho! Vou explicar-lhe 
o respeito pelo outro, pela natureza, a universalidade da fragilidade! Vou con-
vidá-lo a conhecer o mundo e explicar-lhe que cabe a cada um de nós a luta 
contra as injustiças e desigualdades! Vou explicar-lhe que somos abençoados 
por viver num país livre e em paz! Vou explicar-lhe que, independentemente 
das viagens que façamos, “estamos todos no mesmo barco”! Vou apresentar-lhe 
a ética do cuidar e o serviço, como a Academia me ensinou (e ensina) a fazer: 
através do exemplo! Terei sempre a responsabilidade de continuar a crescer: só 
assim o poderei inspirar! 
Hoje, mais do que nunca, quero ser, a cada dia mais e melhor. E sei que só o 
serei no e com o outro. A Academia ensinou-me a dar um nome a isto: chama-
-se Ubuntu. Com a Academia descobri que, no vasto campo lexical que o di-
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cionário nos oferece, a minha palavra preferida é gratidão. Sou grata a cada um 
que se cruzou no meu caminho, a cada experiência, que me ensinou que o sol 
está sempre lá, mesmo quando as nuvens teimam em tapá-lo, mesmo quando a 
chuva nos dificulta a visão. Só temos que procurar e seguir a luz. Hoje sou grata 
por, além de ser a Tânia Filha, a Tânia Esposa, a Tânia Amiga, a Tânia Mãe ser 
a Tânia Ubuntu e por poder partilhar a minha história e todas estas facetas que 
me fazem ser a Tânia Mulher que, da sua aldeia, percebeu, desde cedo, e como 
diz o poeta, que é do tamanho do que vê, e não do tamanho da sua altura!
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Tcherno Amadú Baldé 
A força da educação

Codê, o mais novo de um conjunto de nove irmãos. Surgi no seio desta família 
considerada grande, quando a minha irmã mais nova por parte da minha mãe 
tinha 12 anos e cresci com a sensação de ser o mais querido por todos - pais, 
irmãos, tios e sobrinhos. Sentia isso, não apenas pela forma como me tratavam, 
mas também pelos carinhosos nomes que usavam para me chamar: Tio Tche, 
Desejado, Jado, Tcherno Timbi, Codê, ... 
Dentro desta família, cedo aprendi que a educação tinha um grande valor, tan-
to pelos conselhos da minha mãe, como pelo exemplo do meu pai. Cresci e fui 
educado entre dois mundos e duas realidades distintas. Se, de manhã andava 
na Escola Corânica, à tarde frequentava as escolas conhecidas como conven-
cionais (ou vice-versa). Estas duas experiências ganhavam força nas crenças e 
nos valores profundos dos meus pais. 
A minha mãe, que nunca andou na escola, é uma senhora muito inteligente. 
Mesmo antes de casar, aos 12 anos, cresceu a vender moni para ajudar os pais 
no sustento de casa. Teve o seu primeiro filho muito cedo e dedicou-se sempre, 
com trabalho e entrega, a cuidar da casa e da família. Apesar de não ter tido 
grandes oportunidades, ela acreditava (e dizia-nos!) que, através da educação, 
eu poderia aspirar ser o que quisesse. 
O meu pai era um mestre e professor do Alcorão e ensinamentos muçulmanos. 
Quando eu nasci, ele já era um senhor com idade avançada e tinha a sua saúde 
debilitada, pelo que olhava para mim como um herdeiro do conhecimento 
que detinha. Depositava em mim todas as esperanças. Sentia que já não tinha 
muito tempo de vida pela frente e viu no meu nascimento a continuidade e o 
futuro da sua sabedoria.
Desde muito cedo, começou a ensinar-me tudo o que sabia. Não podia perder 
tempo e queria aproveitar todos os momentos. Com ele, o dia começava muito 
cedo, antes do romper da aurora, com a primeira oração do dia e a aula matinal 
de introdução ao Alcorão. Tinha essas aulas duas vezes por dia, de manhã e à 
noite, desde os meus 3 anos. 
Para a minha madrasta e para a minha tia, eu ainda não tinha maturidade sufi-
ciente para assimilar todos os conteúdos que o meu pai me ensinava. Acho que 
ele também sabia disso, mas a sua obrigação e responsabilidade, enquanto pai, 
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de ensinar e educar um filho que não tinha esperanças de ver crescer, acabava 
por lhe falar mais alto e incutir a pressa de me transmitir tudo o que sabia. Eu 
era muito pequenino e, às vezes, ele até perdia a paciência comigo! A minha 
mãe, quanto a isso, nunca ou quase nunca dizia nada. Talvez por compreender 
as preocupações do meu pai. Confesso que, na altura, gostava de ver a minha 
tia e a minha madrasta a tentar demover o meu pai pois, como qualquer criança 
daquela idade, eu só queria ir brincar. 
De acordo com a nossa crença – acredito que também em muitas outras – é 
obrigação e responsabilidade de quem nos traz ao mundo, perante Deus, ga-
rantir que teremos a melhor educação possível. Por isso, nada nem ninguém 
conseguiu fazer o meu pai renunciar a essa responsabilidade e dever paternal. 
Fui crescendo e fui aprendendo. A forma e a facilidade com que aprendia orgu-
lhava o meu pai. Acredito que ele queria e acreditava que eu poderia tornar-me 
num verdadeiro Tcherno, como ele – este termo na língua fula, grupo étnico a 
que pertenço, significa erudito. 
Infelizmente, como o meu pai já previa, não teve a sorte de continuar a ver-me 
crescer. A doença venceu-o aos meus seis anos de idade. Depois deste acon-
tecimento, interrompi os estudos corânicos, que só voltei a retomar cerca de 
dois anos mais tarde pelas mãos de um amigo do meu pai, que se tornou meu 
mestre e tutor. Afinal, antes de falecer, meu pai tinha pedido a este seu amigo 
e antigo aluno que se encarregasse da minha educação quando ele já não esti-
vesse presente. 
A minha mãe procurou garantir que eu continuaria a educação religiosa com 
o meu mestre. Mas além disso, ela nunca deixou para trás o seu sonho de 
me criar condições para ter uma educação convencional de excelência. Não se 
poupou a esforços para conseguir isso. Os meus estudos e o sustento da família 
eram assegurados através do seu pequeno negócio que a obrigava atravessar 
as fronteiras da Guiné-Bissau com o Senegal, cerca de quatro vezes por ano, 
mesmo nos tempos mais desafiantes em que grupos rebeldes de Casamança 
sequestravam viajantes pelo caminho. 
Efetivamente, de todos os meus irmãos, considero-me o mais sortudo. A minha 
mãe tinha quatro filhos, com quem tenho uma diferença de idade considerável, 
como já referi. Quando nasci, a minha mãe já tinha uma maior estabilidade 
financeira e esta acentuada diferença de idades com meus irmãos permitiu-me 
beneficiar de “pouca concorrência” e de total aposta da minha família em mim. 
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Fui o único de todos os meus irmãos a andar num jardim de infância. Fui o 
único que nunca deixou de estudar por falta de pagamento das propinas ou 
devido às trágicas e típicas greves nas escolas públicas. Fui o único que teve a 
sorte de estudar, do 1.º ao 12.º anos de escolaridade, nas melhores escolas do 
país, frequentadas pela elite guineense naquela altura.  
A minha mãe estava determinada em dar-me todo o tipo de apoio. Todas as 
noites ela me obrigava a estudar, não havia descanso. As únicas noites que eu 
tinha dispensa era quando jogava o Benfica! Aí ela sabia que eu não tinha ca-
beça para mais nada!
À noite, quando me obrigava a ficar em casa a estudar, lembro-me que ela 
também se sentava ao meu lado. Apesar de não saber ler nem escrever e, por 
isso, não me poder ajudar nos trabalhos de casa, ela procurava motivar-me com 
algumas mensagens e com histórias de pessoas de sua geração que tiveram 
melhores condições de vida por terem tido a oportunidade de estudar. Lem-
bro-me que ela me dizia “baca ku ka tem rabu, Deus ta banal” (É Deus quem 
protege os que não têm meios). 
Na escola eu era considerado bom aluno e reconhecido por professores, amigos 
e vizinhos por isso. Portava-me bem, tinha boas notas e, na altura, sonhava ser 
médico. Contudo, este cenário começou a mudar quando entrei para o liceu. 
Era uma escola nova, com novos amigos e senti que comecei a perder o meu 
foco, comecei a abrandar. Transitei com muitas dificuldades do 7.º para o 8.º 
ano e do 8.º para o 9.º já não voltei a ter mesma sorte do ano anterior. Reprovei!
O que me custou mais não foi ter reprovado. Foi principalmente a forma como 
aconteceu. Reprovei não porque não tinha capacidades suficientes para passar, 
mas apenas por falta de empenho e por abusar das limitações da minha mãe. 
Eu sabia que conseguia enganá-la e caí na tentação de começar a fazê-lo quan-
do entrei para o liceu. 
Como ela não sabia ler, quando as notas não eram boas, eu inventava mil e 
uma razões para que fosse ela ir levantá-las. Ela chamava-me mal recebia a 
pauta e eu apresentava-me para lhe interpretar o que estava na folha. Como 
eu sempre tinha tido bons resultados antes, ela acreditava sem questionar nas 
minhas mentiras. As notas positivas estavam escritas a tinta preta e as notas 
negativas estavam escritas a vermelho. Eu conseguia convencê-la que, com cin-
co negativas no primeiro período, as coisas estavam a ir bem e a explicação era 
simples: como havia mais notas escritas a preto do que a vermelho o balanço 
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era francamente positivo e bastava um pequeno esforço no resto do ano para 
melhorar a pauta. 
Houve realmente um pequeno esforço da minha parte no segundo período. 
Agora as positivas eram mais do que as negativas, mas, na realidade, a pauta 
continuava péssima. Esta melhoria deu muito jeito à credibilidade dos meus 
argumentos porque o que eu tinha prometido no início do período aconteceu. 
Ainda recebi felicitações da minha mãe apesar do péssimo desempenho! Ela 
acreditava piamente em mim e confiava de forma cega no que eu dizia. 
No terceiro período, já não havia capacidade interpretativa que me valesse. A 
não ser que ocorresse um milagre, jamais transitaria de ano. Por isso, já me era 
indiferente que fosse minha mãe ou minha irmã a levantar as notas. Por ironia 
do destino, minha mãe não se encontrava em Bissau, estava outra vez de via-
gem ao Senegal à procura de meios para sustentar os meus estudos e, desta vez, 
foi minha irmã quem levantou as notas. 
Lembro-me do meu sentimento de culpa, vergonha e tristeza quando recebi 
a folha com as notas. Senti-me culpado pelo facto dos meus comportamentos 
durante aquele ano demonstrarem que eu desvalorizava todo o esforço e aposta 
da minha família em mim. Senti-me envergonhado por todas as mentiras e 
desculpas que inventei. E senti-me profundamente triste pela reação da minha 
mãe quando soube. Com a sua fé em mim, ela apenas disse que era normal. De 
facto, no meio onde cresci, por falta de acompanhamento e apoio escolar, era 
comum reprovar-se pelo menos uma vez... tendo em conta as referências dela, 
era normal. 
Só que eu sabia que não era normal. Por isso, esse momento foi de ganhar 
consciência das coisas, das oportunidades que estava a desperdiçar e que mais 
ninguém na minha família teve. Pesou-me na consciência!
Mais do que qualquer palavra ou desculpa, nessa altura disse para mim mesmo 
que nunca mais voltaria a reprovar. Não tive necessidade de dizer isso a nin-
guém, era um compromisso e uma promessa pessoal. 
Consegui mudar o rumo e manter o compromisso. Nunca mais voltei a repro-
var, nem nos restantes anos do liceu, nem mais tarde na licenciatura. 
Estava muito determinado e concentrado nos estudos e não pensava em mais 
nada. Quando estava a terminar a licenciatura, nem pensei em participar na 
queima das fitas e, por isso, não preparei nada: não comprei traje, não comprei 
pasta, nem fitas. Quando a minha mãe me perguntou quando era a queima das 
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fitas, eu percebi como era importante para ela celebrar aquela conquista e fui 
tratar de tudo quase na véspera.
Hoje em dia, formei-me e estou a trabalhar e agradeço à minha mãe toda a 
confiança que depositou em mim. Ela, como Mandela e como Malala, acredi-
tava que a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo. E por 
isso estou grato por me ter dado todas as oportunidades e todas as ferramentas 
para que eu pudesse transformar a minha vida e ser agente de mudança na 
minha comunidade.
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Janine Brandão 
No meu sangue corre toda a diversidade1

Me chamo Janine Brandão, tenho 27 anos e nasci na cidade de Camaçari, na 
Bahia, no Brasil.  É a segunda cidade com o maior PIB do Estado, com uma 
riqueza cultural imensa, uma orla praieira deslumbrante, mas com uma desi-
gualdade tão entristecedora. 
Sou filha de Jario e Neide, neta de dona Lindaura e dona Elisa, irmã mais velha 
de Tainara e Ruan. 
No meu sangue corre toda a diversidade do meu país, corre a força e o amor 
dos escravos, dos índios, dos imigrantes italianos. CORRE HUMANIDADE. 
Quando lembro da minha infância, vêm memórias que o tempo não apagou. 
Me lembro quando morei na cidade em que meu pai nasceu, na roça que era 
dos meus avós paternos. Morávamos numa casinha afastada da cidade, onde a 
imensidão da mata se perdia no meu olhar. 
Nossa casa era afastada da vila, não tínhamos água encanada, pegávamos água 
numa fonte a dois quilómetros de casa e quando  nos cansávamos  do peso, 
tínhamos ajuda de um jegue. Não tínhamos luz, nem banheiro, usávamos ca-
deeiros para iluminar a noite escura e folhas ecológicas ao invés do papel hi-
giénico. Poluímos quase nada o meio ambiente. 
Acordávamos com o galo cantando, íamos tirar leite da vaca e eu tinha um 
burro e uma vaca a quem o meu pai deu o nome de Boa Maia.  
Talvez, o que poderia ser motivo de sofrimento para uns, para mim era motivo 
da maior felicidade. E me sentia a versão feminina do Tarzan, livre e feliz. 
Plantávamos, comíamos... a minha mãe era professora das crianças numa pe-
quena vila e eu estudava na cidadezinha, até que ela passou numa seleção para 
trabalhar numa fábrica de automóveis e voltàmos para minha cidade natal. 
Depois de um tempo o casamento dos meus pais acabou e eu fiquei com meus 
irmãos, enquanto minha mãe trabalhava à noite. Isso durou 13 anos. Na maio-
ria das vezes tínhamos a proteção do meu tio avó João, que ia fazer companhia 
à gente para diminuir nosso medo. Tínhamos também todo apoio da minha 
avó Linda, que tinha um coração igual o da dona Benta do sítio do Pica Pau 
Amarelo, amparava todos os filhos biológicos, adotados e netos (que não eram 
poucos), e que ela criou sozinha.  

1 Esta História de Vida está escrita em português do Brasil.
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Meus avôs paternos e maternos faleceram antes de eu nascer. 
Minha avó era a força da natureza, criou toda família vendendo miúdos de boi 
na feira da cidade, (no Brasil chamamos os miúdos de boi de “fato”). 
A diversão da minha avó era a novela e eu comecei a ver televisão com ela. Eu 
assistia aos resumos da novela só para contar para ela o que ia acontecer quan-
do ela não podia ver. 
Televisão é a internet da gente de antigamente, naquele contexto, a  televi-
são era uma forma de sonhar com outras realidades. 
Eu sonhei tanto que comecei a gostar muito do mundo televisivo e da comu-
nicação, mas tinha uma parte cruel, comparava-me a mim e a minha realidade 
com tudo o que via e, no início da adolescência, desenvolvi bulimia. 
Fiquei um ano saindo apenas de casa para a escola, até que outras coisas co-
meçaram a fazer sentido na minha vida, como o esporte, a dança, o teatro e 
os finais de semana e férias em Barra de Jacuípe, onde minha avó tinha uma 
barraca de praia e para onde ia sempre toda a família. 
Passávamos noites e dias pescando e eu adora ir para o mangue com meus tios 
e primos apanhar caranguejo e quando a maré enchia à noite e só tínhamos 
tempo de correr para dormir em cima das mesas da barraca.
O meu tio Marquinho contava histórias para todos os sobrinhos à noite, ao pé 
de uma fogueira sob um céu cheinho de estrelas, cercado com o que de mais 
precioso possuíamos, nossa família. 
Eu sempre amei ir para escola, sou muito grata aos meus amados professores. 
Com 17 anos, ganhei uma bolsa para ir para a faculdade e comecei a cursar 
comunicação social, o meu sonho. 
No final do primeiro semestre da faculdade, fui selecionada para estagiar, na 
altura, no maior Centro de Inclusão Social da América Latina, localizado na 
minha cidade. Era uma ONG com mais de 70 atividades, entre cursos e ofici-
nas, nas áreas da educação, esporte, cultura e lazer, com o segundo maior teatro 
da Bahia, uma referência pelas atividades que desenvolvia para a população. 
Passado alguns anos nesta ONG, comecei a fazer um trabalho de comunicação 
nas escolas municipais e vi a realidade de crianças que nunca tinham visto um 
instrumento sinfónico na vida, numa realidade muitas vezes de violência, em 
que o pai havia matado a mãe e a avó estava todas as manhãs no bar... essas 
crianças que tem inúmeros sonhos, além de contá-los, eu pude acompanhar 
como eles agarraram aquela oportunidade e, com o tamanho talento daquelas 
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crianças, os educadores formaram uma Orquestra Sinfónica  Juvenil. Aquela 
experiência me humanizou. 
Neste trabalho também pude realizar um sonho, viajar de avião (risos).
E adivinhe o meu destino aos 20 anos? A Terra de Nelson Mandela onde os 
meus tios vivem. 
Eu não sabia nem colocar o cinto do avião, como sempre tive enjoos em meios 
de transporte exceto moto e bicicleta, já devem imaginar o meu sofrimento e 
das aeromoças. 
A África foi inesquecível, eu sentia uma familiaridade tão forte, aquela terra 
me fez abrir os olhos para o mundo e o coração para servir não apenas a minha 
terra. 
Depois disso o mundo ficou pequeno para os meus sonhos e, em 2014, imigrei 
sozinha para Portugal. Vim de férias e, pela paz que esse lugar me transmitiu, 
resolvi ficar em definitivo. 
Precisei de muita coragem para deixar tudo para trás, sem nenhum familiar 
aqui. Fiquei cinco meses na procura de emprego, até que um amigo que fiz no 
aeroporto me indicou para vender fotografias num restaurante. 
Era por comissão, tinha que vender muitas fotos para consegui me sustentar. 
Depois comecei a fotografar também e muitas vezes fiz o trabalho de três. 
Durante três anos fotografava, vendia e editava, até sofrer um assedio moral. 
A minha reação foi chorar e depois paralisar, porque aquilo fez abrir a tampa 
da panela de pressão, e deixou sair tudo de uma vez. Fiquei com parte do rosto 
dormente, fui para o hospital e depois de uma série de exames, inflamações em 
inúmeras articulações do corpo, fui diagnosticada com fibromialgia, uma doen-
ça crónica, sem causa definida que faz com que sintamos fortes dores em todo 
o corpo, para além de outros sintomas como depressão, síndrome do intestinal 
irritável, ...  
Fiquei desempregada nessa altura, fui morar numa casa mais barata no meio 
do mato (Fernão Ferro), com a companhia do meu cachorro, que me ajudava 
nas crises de pânico. 
Como sempre me virei sozinha, não sabia pedir ajuda, tinha dias que não tinha 
o que comer, até que percebi que não conseguia vencer sozinha e pedi ajuda aos 
meus tios (que chegaram hoje da África do Sul sem termos planeados nada e 
hoje estão na plateia). 
Foi também o meu tio que me deu a notícia, por telefone, da morte da minha 
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avó Lindaura. Senti tanta dor no coração, que me sentia oca por dentro, sem 
forças. Minha avó era a matriarca, a dançarina de samba de roda, a alegria de 
viver. Hoje sei que, se eu sou feliz, ela também é. 
Na pior fase da minha vida e todo tempo aqui, tive sempre o apoio dos mem-
bros da Soka Gakkai Internacional, organização budista de que faço parte e 
que tem como missão contribuir para a construção de uma sociedade pacífica 
baseada no humanismo, por meio da promoção de ações conscientes que de-
senvolvam o potencial inerente de todo ser humano. Tem como líder servi-
dor Daisaku Iked. Daisaku é uma inspiração para mim, o chamo de Sensei, ele 
trabalhou a vida toda pela Paz, dos 19 anos até hoje, com 92 anos.  
No período em que depressão assolava a minha vida, eu lia os livros e orienta-
ções dele, que me davam força para continuar na luta. 
Ele tem uma sensibilidade tão incrível como de Nelson Mandela. Teve uma 
fase que eu fiquei dias apática, sem tomar banho e ele enviou-me uma carta, fa-
lando sobre a preciosidade e dignidade da minha vida. Aquelas palavras ecoa-
ram no meu coração e me fizeram decidir transformar veneno em remédio.  
Decidi com toda a minha fé encontrar algo que me fizesse feliz no trabalho, 
decidi nunca mais faltar comida, decidi vencer e ajudar outras pessoas que es-
tão passando por sofrimento a também vencerem. 
Como respostas das minhas orações, minha amiga Cristina Cartaxo me falou 
da Academia de Líderes Ubuntu e, no primeiro dia que me encontrei com 
os Ubuntus, senti uma felicidade tão grande.  
Hoje me senti vitoriosa por tudo o que passei e por todas as pessoas que encon-
trei na academia, por tudo o que aprendi, senti e transformei. 
Recentemente na ida a Braga, onde tivemos uma incrível formação, uma ami-
ga que fiz na academia, uma psicóloga apaixonada pelo que faz, conversava 
comigo e me fez uma pergunta: -você já sofreu abuso? Percebi que até então 
eu nunca tinha parado para pensar na dor, nem sequer para falar dela. Na hora 
que ela fez essa pergunta me veio à cabeça uma cena, quando tinha 7 anos, na 
escola do interior, uma outra criança me derrubou à força no chão na tentativa 
de algo que eu não achava que poderia ser um abuso. Me tocou e eu lutei com 
todas as forças e até não conseguir mais. 
Fui entender depois disso tanta coisa, as dores invisíveis... 
Acho que só consegui falar isso hoje, pela coragem de uma grande mulher 
que nos relatou no seminário da Serra da Estrela, um abuso que viveu. Se ela 
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conseguiu tocar no meu coração e me fazer rever essa dor, que agora eu possa 
ajudar outras pessoas também. Os traumas que ficam são silenciosos e podem 
reverberar em várias doenças. Por favor não calem suas dores, tenha um bom 
amigo para confiar contá-las. 
Como meu amado Sensei diz: aquele que conseguiu transformar o pior dos 
destinos, na melhor das fortunas, é um campeão na vida. 
Me sinto uma campeã e para os amigos que me perguntam sempre como te-
nho tanta energia e alegria como se tivesse duas Ivetes Sangalos em mim, di-
go-lhes: a gratidão me enche de energia, quanto mais grata sou por tudo o 
que acontece, de bom ou não, mais energia vital tenho e quanto mais alegria 
carrego em meu ser, mais diminuem as minhas dores. 
Eu não sou o que me fizeram, ou o que a vida fez. EU SOU O QUE ESCO-
LHI SER, e eu escolhi ser UBUNTU. 
Muito obrigada.
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Yuri Bumba 
Luto sem desistir

O meu nome é Yuri Bumba, sou natural de Angola, filho de pais angolanos e 
mãe com ascendência em Cabo Verde. Tenho 36 anos de idade, mas sinto-me 
cada vez mais jovem. Ao conhecer melhor um pouco dos meus antepassados, 
percebi que o meu mundo sempre foi feito de obstáculos, seguidos de bons 
momentos, que me fizeram chegar a Associação Tira-me da Rua – ATR, que 
hoje é o meu projeto de vida e a razão de estar aqui presente na Academia de 
Líderes Ubuntu. 
Nasci no Lobito, mas vivi em Benguela, lugar onde tive uma infância feliz, 
cheia de loucuras e marcos. Lembro que na altura não havia abundância de 
carne e leite e que, o refrigerante tanto esperado, só aparecia nos cabazes da 
minha mãe que trabalhava no Banco Nacional Angola. Ficava então por con-
sumir o peixe fresco que era a vendido pela peixeira, que tocava a campainha 
de casa a gritar “é peixe, é peixe mana”. Lembro também de comer boa fruta, 
não a dos hipermercados atuais que de bonito só têm a cor. Lembro de não ter 
mochila e levar os livros num saco, de ir à escola com umas sandálias de meni-
na, porque foi ofertado e não nos podíamos dar o luxo de olhar para os detalhes 
da sua borboleta cor de rosa. As latas de leite em pó vazias serviam de banco 
para o estudo na sala de aula. 
Em 1989, o meu pai foi enviado para trabalhar na Embaixada de Angola, na 
Alemanha, na cidade de Bona. Foi outra fase muito boa da minha infância. 
Em Bona, não foi nada como esperava. Fui muito feliz, fiz grandes amigos e 
aprendi bastante sobre a vida. O melhor, foi chegar ao destino e perceber que 
já não iria ouvir o zumbido dos mosquitos, levar com o chicote da professora 
da primária e ter de usar sandálias de menina. Lembro o dia em que chegámos 
e achámos fascinante o simples facto de ver o vapor da boca no ar quando fa-
lávamos. Foi nesta altura, no meu ponto de vista, que tivemos os melhores mo-
mentos como família, pois passeávamos, relaxávamos e vivíamos intensamente, 
quase tudo em conjunto.   
Passados 4 anos, voltámos a Angola e deparámo-nos com um dos momentos 
mais difíceis da família porque, ao chegar a Luanda, os bens que o meu pai 
tinha juntado durante aqueles quatro anos, foram roubados. Tratavam-se de 
dois contentores com eletrodomésticos, mobília de sala, de quartos e até cuecas 
levaram. Fomos então para Viana, viver em casa de uma tia, mas, pela distância 
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entre o local e a cidade, tivemos que voltar. Os meus pais ficaram em casa de 
um tio e eu e os restantes cinco, ficámos num T1, no famoso prédio Cuca, que 
era conhecido pela lixeira e falta de higiene. 
Foi uma época muito dura, em que acordávamos às 4h da manhã para ir buscar 
água e subir nove andares, com bidões de vinte a cinco litros, um em cada mão. 
Não sei como aguentava tanto pois, na altura, só tinha catorze anos. Enfim, fez 
de mim uma pessoa que não tem vergonha nem medo de enfrentar o trabalho. 
Já na altura me fazia confusão ver tanto lixo e pessoas sem paradeiro, e esta 
preocupação foi algo que cresceu ao longo da vida.  
Era amante do desporto, jogava futebol, basquete, treinei Karaté Dó, mas foi a 
capoeira que me conquistou a alma quando ingressei, em 1998, a treinar com 
o professor Cascão no TEAM Elite. Só via nos filmes, mas não fazia ideia o 
que era. Na verdade, fui para a capoeira porque havia um sensei que brincava a 
fazer capoeira nos treinos e deixou-me curioso ao ponto de querer experimen-
tar e fugir um pouco da desorganização e agressividade do clube onde treinava, 
pois achava que tinha apanhado bastante na escola quando era pequeno. O 
que não sabia é que a capoeira era mais perigosa e versátil que outras artes que 
treinei, mas não havia como desistir porque o meu coração estava apaixonado.  
Era o último a aprender os movimentos, sem flexibilidade, sem força, mas 
nunca parei de tentar. Foi assim que cheguei a participar no primeiro Batizado 
(cerimónia de graduação) de capoeira, em Angola. 
Após um tempo, o meu pai voltou a receber um convite para fazer parte da 
Embaixada de Angola, em Portugal e arrastou a família toda. Foi o melhor que 
aconteceu porque as escadas do prédio matavam-me as pernas. Eu e o meu 
irmão fomos estudar em Coimbra, no ISEL, eu em Engenharia Química e o 
meu irmão em Engenharia Informática. Em Coimbra tive que crescer pois não 
estava habituado a viver sozinho, pagar contas e fazer compras do mês com a 
mesada. Comecei então a trabalhar como DJ em festas, discotecas e bares e, 
na altura, acabei por ser muito conhecido. Virei-me também para aulas de ca-
poeira num ginásio e para o projeto social no Bairro da Rosa, um bairro onde 
99,9% da população era cigana. Foi uma das luzes da minha trajetória como 
professor e como trabalho social. Depois de alguns tempos emocionalmente 
mais difíceis, apercebi-me que a capoeira foi o instrumento crucial para esta 
renovação de alma. 
Um dia acordei e encontrei uma senhora no meu quarto, com lágrimas nos 
olhos e que, numa voz muito silenciosa, me pediu para voltar para Lisboa, 
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pois fazia muito tempo que não tinha contacto com a família. Assim fiz, logo 
no mês seguinte, pois um pedido de uma mãe nunca deve ser recusado. Dei-
xei Coimbra para trás e regressei a Lisboa.   
Em Lisboa, no final do curso de Engenharia do Ambiente, decidi dedicar a 
minha vida ao social. Passei por várias experiências e, num projeto social na 
Reboleira com a comunidade Romena, dava aulas de capoeira num campo de 
basquete descoberto. Por causa do frio e da chuva, não era possível treinar na 
rua. Então, fiz o Projeto Tira-me da Rua que apresentei na Câmara de Odive-
las. Nas duas primeiras semanas, nem uma mosca entrou para fazer a aula, mas 
eu não desisti, falei com uma das mais velhas do bairro, a notícia espalhou-se 
e, na terceira semana, tive os meus seis primeiros “gatos pingados”. Depois de 
um ano, já éramos aproximadamente vinte e cinco. Passados uns tempos surgiu 
a oportunidade de ocupar um refeitório de uma escola ali próxima. Na escola, 
crescemos bastante como projeto, pois, havia acesso a mais pessoas e contactos. 
No entanto, após um ano, devido a várias dificuldades fomos, mais uma vez, 
para a rua.  
Treinámos no parque e continuámos com as nossas actividades. Foi uma época 
dura, pois estava em recuperação de uma operação ao joelho, tinha também 
perdido um outro local onde dava aulas a uma turma de adultos e, como se 
não bastasse, havia marcado um batizado - cerimónia de graduação dos alunos 
e não tinha lugar para que pudesse acontecer. Mas, um dia antes do evento 
começar, recebi um telefonema de uma escola que disse conhecer o projeto e 
querer apoiar em termos de infraestruturas. Assim, voltámos a ter um lar. 
Na ATR debatemo-nos com grandes obstáculos, mas, até agora, conseguimos 
manter o lugar que desenhámos no nosso plano.
Luto sem desistir, porque as coisas nunca foram fáceis para mim: no treino 
não era flexível, demorava muito tempo a aprender as técnicas, os mais velhos 
riam-se porque, supostamente, era o que tinha menos jeito, mas sempre acre-
ditei que, com esforço, dedicação, determinação e disciplina, tudo é possível. 
Hoje sou responsável pela ATR, uma entidade que atrai os meninos através da 
capoeira e os incentiva ao estudo, a boas práticas de cidadania e bem-estar so-
cial, motivando-os a crescer como seres humanos. Todo este trabalho deve-se à 
educação dos meus pais que sempre tiveram espírito Ubuntu em casa, acolhen-
do todo o mundo com o pouco que tínhamos e, da pouca, mas rica experiência 
de vida, contada e cantada aqui, para o Vidas Ubuntu. 
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Salomé Abreu 
Quem sou eu?

Uma semente deitada à terra no frio do inverno, brotou no fim do verão. Deci-
dira nascer menina. Crescera no ventre quente da sua mãe, onde se alimentou 
de todas as suas emoções. E, quando germinou, veio iluminar a sua grande 
família, pois era a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha. Mas esta 
menina não sabia o quão difícil ia ser crescer para se tornar mulher. 
Enquanto germinava no escuro, alimentou-se das emoções mais coloridas e 
criativas, também se alimentou de emoções que não sabia onde a iriam levar e 
que eram escuras e frias.
Ao descobrir um mundo iluminado, a plantinha cresceu, feliz, alimentada de 
amor e carinho. Mas à sua volta o amor e o carinho às vezes escasseavam. Es-
tava aprisionado no meio de medos e palavras escondidas. Gestos escondidos. 
Olhares que não se cruzam. Afinal, estas eram as suas raízes, a sua génese. 
Deles se alimentou e formou.
Crescendo e descobrindo-se, identificando os seus vazios, os seus desejos, as 
suas paixões, revelou-se uma ausência, profunda, intensa, a descoberto. Como 
uma ferida aberta, que se quer esconder do mundo. “Não sou capaz! Não mereço! 
Não consigo! Não sei quem sou! Quem sou eu? Quem sou eu?” 
Era um desassossego constante. Uma dúvida intermitente, que oscilava entre a 
descontração e a solidão. “Quem sou eu?”
Hoje sei quem sou. Tenho medos, tenho vazios, tenho ausências. Mas encon-
trei-me. Falo com a minha própria voz, através da minha consciência, da mi-
nha reflexão, do meu sentir.
Valorizo o que sinto e deixo que o coração dite o caminho. 
Mas hoje, até chegar aqui, aconteceu uma imensidão de experiências. Muitas 
lágrimas, muitas frustrações, muitas desilusões. 
A balança equilibrou-se. Hoje as memórias têm mais sorrisos, mais energia 
construtiva, mais beleza. 
Cresci criança, com os vazios e medos a ocuparem o pensamento. Quando 
chegou a adolescência, depois de muitos anos fechada dentro de mim, a minha 
planta queria desabrochar, mostrar-se. Na sua essência sabia quem era, mas não 
sabia expressar-se, não sabia chegar ao outro. Também não conseguia com-
preender o outro, as suas incoerências (e claro, nem conseguia ver as próprias). 
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Atirava as pedras que tivesse na mão, em forma de julgamento e querendo 
mudar o outro. 
A adolescência foi marcada por este desabrochar bruto, agressivo, revoltado, 
zangado. Queria libertar o mundo inteiro das injustiças, sem compreender que 
a primeira a ser injusta era eu. Queria libertar o mundo da violência, mas a 
primeira a ser violenta era eu. 
Mas também queria ser amada, quando ainda não sabia amar-me.
Atravessei desertos em que mendigava amor e recebia violência, possessão, 
controlo. Foi este o padrão das minhas relações íntimas até há pouco tempo. 
Não me amava, não me respeitava. E atraí os meus professores, esses homens 
que me foram ensinando, passo a passo, com muita dor, sofrimento, desilusão, 
paixão, o quão importante era amar-me incondicionalmente.  Mas até lá, caí 
muitas vezes. Muitas mesmo. Literalmente.
Durante estes anos da adolescência, entre charros, álcool, violência, discussões 
familiares constantes, inimizades, cresci. Cresci muito, na verdade. Vi o mundo 
através de realidades completamente diferentes daquelas que eu conhecia. Em 
que havia ausência de quase tudo – às vezes de casa, de comida, de condições 
de saneamento básico, mas principalmente do essencial: amor, afeto, respeito.
Comecei a trabalhar assim que pude e conheci o mundo do trabalho precário. 
Do desrespeito pelo trabalhador e da desvalorização da mulher, em muitos 
casos. Do quanto nos escravizamos para obter o nosso sustento e das horas que 
damos e que não podemos recuperar.
Cruzei-me com tantas histórias, tantas pessoas, tantas profundidades.
E cresci. Intensamente. 
Sempre adorei histórias. Adoro escutar, no tom único de cada voz, as experiên-
cias de vida. Caminhos únicos. 
Escrevo-os, entre poesias e prosas de catarse. 
Aprendi também a ver a beleza em todas as coisas. Mesmo quando sofro, quan-
do fico zangada ou frustrada.
Atravessei desertos em que mendiguei amor, afeto, respeito. 
Hoje sou mãe. 
O meu maior professor nasceu de dentro do meu ventre e trouxe a sabedoria à 
minha consciência e aí obriguei-me a transformar-me.
Ser mãe! Que enorme responsabilidade trazer um ser ao mundo e educá-lo. 
Eu, que sempre quis transformar o mundo, ia fazê-lo agora, dando vida a um 
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ser humano, a uma alma.  E as perguntas começaram a surgir: Como poderia 
ensinar o respeito ao meu filho se eu não me respeito?  Como poderia ensiná-lo a 
amar-se se eu não me amasse?  Como poderia ensiná-lo sobre o valor da mulher se eu 
não me valorizasse enquanto mulher? 
E neste processo de tomada de consciência, de respostas naturais às minhas 
perguntas, separei-me do pai do meu filho. Também ela uma relação de de-
pendência, de desrespeito, de violência psicológica, de possessão. De ambas as 
partes. É sempre de ambas as partes. Aquele que agride e o que permite ser 
agredido. 
E eu queria libertar-me. 
Não foi um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Mas é o caminho que o 
meu coração pede. 
Ser mãe, sozinha, encarar a maternidade pela primeira vez em simultâneo com 
uma separação conflituosa, crescer brutalmente em tão pouco tempo, viver a 
desilusão de não ter a família sonhada, de retornar a casa da mãe, não ter inde-
pendência financeira, foi doloroso. Mas foi necessário. 
Sem dúvida, tem sido um caminho maravilhoso. Com todas as lágrimas, dores, 
sofrimentos, desespero, dúvidas, mas muito, muito amor. 
Quis abraçar este caminho nos primeiros anos do meu filho de forma intensa e 
próxima. Fiquei com ele a tempo inteiro até aos dois anos, graças à generosida-
de do meu pai e da minha mãe que me apoiaram financeira e emocionalmente 
em todo este processo. Sou muito grata por isso. Têm sido incansáveis embora 
haja momentos em que eu não consigo ver essa entrega. 
Descobri o poder que é ligar-nos a outro ser, que nasce de dentro de nós e que 
cresce do nosso peito e amamentei até ao meu limite de cansaço. 
Sou uma amante da Natureza, dos nossos instintos, da necessidade do apego 
para mais tarde podermos voar em segurança. 
Luto todos os dias por conseguir um trabalho onde a minha maneira de viver 
a maternidade seja respeitada e possa viver uma vida digna, sem depender da 
minha família, mas não é fácil. Nada fácil. Comecei a conhecer a realidade das 
mães e, principalmente das mães que estão sozinhas, sem apoio. 
Luto todos os dias por um maior respeito pelo ser humano e pela sua humani-
dade, a começar em mim. 
Luto todos os dias por um maior respeito pela Mãe Natureza, tão generosa e 
abundante, e que nós não conseguimos respeitar e amar. Pelo excesso que pro-
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duzimos, que desperdiçamos, alimento, água, floresta, animais, lixo. É urgente 
despertarmos!
Luto, todos os dias, por conseguir aprender, em mim, o sentido de comunidade 
que perdemos neste progresso, em tantas coisas desumano, e que eu sinto tanta 
falta como mãe, mulher e ser humano.
Não acredito em acasos. 
Nenhum de nós está aqui por acaso.
Lutem, também, com o Amor na palma das mãos, pelo que acreditam profun-
damente.
Desejo-vos um extraordinário caminho!
Grata à vida!
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Ivanilson Coimbra 
Devo continuar e vou continuar

Só apenas um homem só. 
O meu nome é Ivanilson Francisco Coimbra, tenho vinte e dois anos. Natural 
de Angola, vivo em Portugal há quinze anos. Não tive e nem tenho uma vida 
difícil, nem fácil, apenas aventureira. O destino assim o quis e eu, como servo 
da vida, apenas sigo a linha do tempo. Nunca conheci o meu pai biológico e, 
como mentor masculino, tive o meu padrasto que, apesar da carência de afeto 
e de uma constante dureza de espírito que, por vezes, se expressava de uma 
severa punição física, ensinou-me o que há de mais básico e belo na vida, que 
é o respeito. A minha mãe não conseguiu cumprir o seu papel de forma tradi-
cional, pois o vício do álcool não lhe permitiu ser alguém presente e constante 
na minha vida. No entanto, ao cuidar dela, aprendi a importância de self-care. 
Durante muitos anos fui muito punitivo e julgador para com as suas ações ou, 
neste caso, a falta delas, até que aprendi que todos temos os nossos demónios e 
cada um lida com eles da maneira que pode. 
Nunca tive uma casa que possa dizer realmente que é minha. A primeira vez 
que dormi na rua tinha dez anos e em vinte e dois anos já dormi em baixo 
de dezanove tetos. Se por um lado traz uma instabilidade e inconstância não 
só no sentido material, mas também espiritual, por outro traz-me uma única 
certeza: que todo o meu “eu” e todas as estruturas que o compõem (espiritual, 
mental, físico e astral) são a minha própria casa. De uma forma exterior, apesar 
da minha juventude, as pessoas sempre esperaram uma maturidade e compor-
tamento de alguém, digamos, adulto. Tornei-me homem aos doze pois, após a 
partida do meu padrasto, ficaram a meu encargo a minha mãe alcoólica, uma 
irmã de 8 anos e um bebé de dois anos. 
Com muito sofrimento e carências alimentares e materiais, conseguimos so-
breviver o dia-a-dia e crescer enquanto pessoas no sentido primitivo da pala-
vra. Permanecemos todos juntos até abril de 2012, sendo que, da maneira como 
vivíamos, tornou-se totalmente insuportável e, como tal, fomos entregues ao 
Estado. Numa primeira instância ficámos todos juntos, mas, rapidamente após 
um ano, tivemos que seguir caminhos separados. 
Na minha estadia enquanto criança do Estado, num período de três anos, mo-
rei em três diferentes tipos de casa. Foi um período importantíssimo para mim 
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pois experimentei vários tipos de coisas, como praticar desporto, namorar, ir 
ao cinema, ir à praia, etc… Algumas delas revelaram-se verdadeiras paixões e 
impulsionaram alguns sonhos de vida que nunca pensei ser possível realizar 
e, hoje em dia, fazem parte do meu modo de vida, como praticar desporto e 
escrever. 
A saída foi algo difícil pois coincidiu com uma grave crise de identidade e de-
pressão, que culminou com uma forte dependência em drogas. Nestes últimos 
anos a minha vida foi um verdadeiro paradoxo pois, por um lado, ingressei 
em bastantes atividades que me enriqueceram enquanto pessoa: entrei num 
curso universitário, fiz teatro, fui DJ, fui carteiro, lavei pratos em restauran-
tes, trabalhei nas obras, trabalhei em armazéns, trabalhei numa estufa, limpei 
praias. Também naveguei muito nesse oceano que é a vida e enfrentei várias 
tempestades, dormi em sofá de amigos, dormi na rua, dormi num abrigo para 
sem-abrigos, fui pai por duas vezes, sendo que uma delas resultou num aborto. 
Não tenho medo de viver e isto é um statement bastante espinhoso para se vi-
ver. No entanto, não me arrependo por um segundo, por cada momento ou por 
decisões que possam ser consideradas boas ou más. Ainda sou jovem e tenho 
muito pela frente e espero que venha muito mais, pois o meu objetivo é que o 
meu nome fique para sempre lembrado.
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Isadora Freitas 
“A felicidade tem rodas quadradas”

O meu nome é Isa. 
Sempre me soube fascinada pelo passado das pessoas à minha volta. Recordo 
várias conversas à lareira com a minha mãe sobre uma África do Sul em tem-
pos de apartheid. Sobre a Angola da infância do meu pai e um retorno que não 
o era, mas sim uma despedida. Sobre as viagens com mundos dentro da minha 
irmã.
Recordo ver a minha avó, que viajou para um ponto distante no mapa em busca 
de melhores amanheceres, despir-se de passado. Presente. Futuro. 
Talvez por isso, conheci muito cedo a verdade crua de que o presente depressa 
vira matéria do vasto armazém da memória universal. 
Talvez por isso sempre me vi certa de que o presente deve ser documentado 
para que não se perca. Para que não se deixe por aí feito guarda-chuva quando 
já espreita o sol.
Encontrei, para isso, o lápis e o papel. Ferramentas que perpetuariam tudo 
aquilo que ia fazendo, vivendo, partilhando. Todos os seres que por mim iam 
passando e deixando pedaços seus. 
O presente ia sendo registado por escrito: os regressos a casa de meias rasgadas 
de tanto jogar à bola num campo onde soprava uma brisa salgada; as várias 
tardes passadas a trepar à mais trepável árvore do mundo no recreio; as peças 
de teatro que escrevia e encenava com outros rebentos na escola. 
Com o crescer dos (poucos) centímetros, o presente começou a virar sede de 
futuro. Uma vontade imensa de escapar à Terra do Nunca. Um crescer apressa-
do rumo ao mundo dos mais crescidos. 
O presente virou sinónimo de querer ser, sem saber ao certo o que isso aporta-
va. Procurei respostas na guitarra, no piano, no teatro, no surf. Procurei sentido 
em tantos lugares que me fiz saltimbanca. 
Só na Faculdade, quando conheci o Porto como meu e fiz minha uma casa que 
não aquela em que enchia as paredes de desenhos, fruto do que ia lendo ou de 
músicas que ia ouvindo, conheci a palavra compromisso. 
Partilhei teto com dois seres que não pertencem à frase “tudo passa” e conheci 
quem tornasse palpável a noção de que, no mundo, há realmente pessoas que 
são uma extensão de nós próprios.
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As raízes tomaram conta e tornaram-se tão profundas, tão bonitas, que, curio-
samente, me fizeram querer crescer asas. Fazer aumentar as narrativas à minha 
volta. Conhecer outras histórias. Mais histórias. 
Assim, pela primeira vez movida a presente, descobri que havia mundos para lá 
das geografias que me haviam pertencido desde sempre. Parti e, durante quatro 
Primaveras – Outonos, Invernos e Verões, mas, sobretudo, Primaveras –, vivi a 
fazer minhas outras cidades. 
Em Cagliari, Itália, encontrei em seres de pontos tão diversos no mapa, a maior 
e mais bonita família inventada que nunca poderia ter sido eu a inventar. 
Encontrei a Aditi, ser das terras altas do Nepal, e o poder das pequenas coisas 
na construção de pontes. 
A Aditi que, após semanas e semanas de sins ou nãos às minhas infinitas ques-
tões, me ensinou que um simples serão partilhado a preparar momos na cozi-
nha de uma pequena casa na Viale Trieste pode abrir portas para o mundo de 
alguém.
Em Morélia, no México, conheci o mais bonito acolher nas pequenas coisas do 
quotidiano, de quem, nas alegres combi vans, passa os pesos de mão em mão até 
chegarem ao condutor; de quem serve feijão e tortillas a perfeitos desconheci-
dos que, depressa, viram parte da família; de quem me convidava para dançar e 
aceitava, inevitavelmente, ser vítima do pouco ritmo que guardo em mim.
Conheci a Flor, ser de uma luz imensa que, das aulas de Inglês me conduziu ao 
Yoga e à casa de infância em El Temazcal que, depois de anos assombrada por 
uma rota escura de tráfico, é agora casa do verbo esperançar. Casa de projetos 
onde se aninham sonhos, de espaços seguros para respirar natureza e, com ela, 
meditar.
Em Veneza e em Graz, fiz tripas coração para um regresso aos livros com Di-
reitos Humanos dentro. Vi-me querer ser suficiente, ser mais, melhor, em volta 
de pessoas que tanto trazem ao mundo por uma Humanidade mais próxima. 
Vivi a fazer meu um país que até hoje nunca pisei: a Colômbia, que virou casa 
nas cem páginas de uma tese que me trouxe a certeza de que há um caminho a 
percorrer para a paz e de que a educação pode ser esse caminho.
Mas foi no Camboja que encontrei algo que, sem saber, procurava incessante-
mente. Foi em Siem Reap, terra de um país que conhece as marcas – profundas, 
não banhadas a ouro – de um genocídio, que encontrei, nas páginas de Jalan, 
Jalan, de Afonso Cruz, uma expressão que trouxe um estranho e delicioso con-
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forto à inquietação que sinto. “A felicidade tem rodas quadradas”, escreve. “A 
realidade tem rodas quadradas. Foram o sonho e a ficção e as ideias que as 
fizeram redondas”. 1
No Camboja, descobri outras coisas – menos bonitas, é certo –, como ser pos-
sível começar a transpirar no segundo em que desligava o chuveiro ou que mais 
facilmente conduzo no caos de uma cidade asiática do que num lugar onde os 
semáforos têm realmente um propósito. 
Foi no Camboja que, por entre caminhos lamacentos onde a Honda Dream 
que conduzia ia saltarinhando, descobri a Maly e o projeto que fez nascer: uma 
escola de costura onde, com agulhas e palavras, se empoderam mulheres de 
mãos ensinadas desde sempre a brandir enxadas, foices, panelas. Nunca lápis 
ou canetas. 
Uma dessas mulheres chama-se Chien. Dona do mais genuíno sorriso que até 
hoje conheci. Uma mulher de sonhos bem abotoados, que se estendem para lá 
de si mesma. Sonhos que trazia para as aulas, onde, mais do que palavras, parti-
lhávamos vontades e um desassossego perante a ordem menos justa das coisas. 
Em Siem Reap, o mundo revelou-se mais frágil e, ainda assim, com os anana-
ses que me iam sendo oferecidos pela senhora na rua onde morava e as buzinas 
que soltavam bons dias, o mundo revelou-se desassossegadamente bonito. 
Mas porque o Universo é o mais fascinante contador de histórias – porque o 
faz em círculos –, depois do sabor a casa no Camboja chegou o desencontro 
no Vietname. A casa onde vivia era um estranho reflexo disso: plena de janelas 
que não abriam. 
Lá, numa tarde em que regressava de uma ilha longe do mundo ordinário, 
soube que o ninho, como o conhecera, se havia dissipado, num tempo que não 
volta, que não perdoa, mas que coleciona, nos seus baús sem fundo, memórias, 
pessoas. 
O Universo quis recordar-me que as despedidas têm um preço e que a distân-
cia pode ser para sempre. 
O presente voltou assim a fazer sentido em casa. E, por isso, o regressar era 
urgente. O encontrar Porto nos meus. E, desta vez, aprender a ficar.
Hoje, em terras lusas, sei-me ainda mais cheia de questões do que de respostas.  

1 Cruz, Afonso. Jalan, Jalan – Uma Leitura do Mundo (2ª edição). Companhia das Letras, 
2019. 
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Sei-me também menos frágil e, ao mesmo tempo, mais capaz de me mostrar 
vulnerável. 
Sei-me mais atenta aos pequenos instantes que vou vivendo, ainda que regis-
tando, sob a forma de passado, o presente e com o futuro sempre em mãos. 
Sei-me mais consciente de que as histórias são feitas de pessoas e de que estou 
rodeada de seres que fazem valer as Primaveras.
Sei-me como Crisóstomo, personagem de Valter Hugo Mãe:

“Estavam uns mais altos e outros mais baixos, porque os bancos tinham per-
nas longas e as cadeiras tinham pernas bem mais curtas. Com o mais alto e o 
mais baixo de cada um, a mesa tão improvisada tinha o popular dos arraiais. 
Parecia um carrossel de gente em torno das cores alegres dos pratos e das 
comidas. Faltava que girasse. Tinha de ser uma festa, talvez fosse mesmo 
uma festa, porque sobre as dores de cada um se celebravam de algum modo as 
partilhas, a disponibilidade cada vez mais constante da amizade. 
Estavam à mesa carregados de passado, mas alguém fora capaz de tornar o 
presente num momento intenso que nenhum dos convidados quereria perder. 
Naquele instante, nenhum dos convidados quereria ser outra pessoa. 
O Crisóstomo pensava nisso, em como acontece a qualquer um, num certo 
instante, não querer trocar de lugar com rei ou rainha nenhuns de reino 
nenhum do planeta”. 2

Hoje, estou certa de que este é um desses meus instantes.

2 Mãe, Valter Hugo. O Filho de Mil Homens. Alfaguara, 2011.
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Adilson Andrade 
Ser Pai com “P” grande

Tudo tem uma origem. A minha história começa por assumir a minha origem, 
por não negar de onde sou.
Nasci em Portugal, em 1987, mas só fui reconhecido como português (no bi-
lhete de identidade) aos 28 anos. Até lá, os meus documentos apresentavam-
-me como cabo-verdiano e eu era visto como “filho de imigrantes”.
A casa da minha família ficava num dos maiores bairros de Lisboa – uma 
espécie de gueto. Rua F, n.º 4, Pedreira dos Húngaros, Carnaxide, concelho 
de Oeiras - mais conhecido por Miraflores. Hoje em dia, o Bairro como eu o 
conheci já não existe. Uma grande parte dos terrenos onde era o Bairro de Mi-
raflores foi transformada num jardim, e outra parte está deserta, abandonada, 
em hasta pública.
Em 2003, as casas do Bairro de Miraflores foram demolidas e mais de três 
mil famílias abandonaram as suas casas e foram realojadas em 8 bairros sociais 
espalhados pelos cantos de Oeiras. Na boca de quem não vivia ali, “retiraram-
-nos de uma casa de lata”. Mas no nosso coração, pediam-nos para abandonar 
vinte anos das nossas vidas em Miraflores. Em 2003, eu tinha onze anos e já 
tinha colecionado muitas aventuras com amigos e muitas aprendizagens com 
os “cotas” da vizinhança. Lembro-me muito bem, das horas sem fim que pas-
sávamos na caserna, onde havia um campo de basquetebol e umas estruturas 
em ferro e que funcionava como o ponto de encontro de toda a criançada. 
Atrás da caserna, havia um campo de terra batida que, quando chovia, ficava 
alagado... era esperar uns dias e começar a apanha dos sapos! Os mais velhos, 
esses, juntavam-se muitas vezes na rua e consolidavam, dia a dia, um espírito de 
entreajuda entre todos os vizinhos. A vida não era perfeita, nem era fácil. Mas 
sair de Miraflores foi como se me tivessem separado de todos os meus amigos 
de repente e me tivessem tirado tudo o que conhecia até então.
A minha família foi realojada no bairro social da Lage, onde a minha mãe vive 
até hoje. Naquela altura, a minha família era constituída por três pessoas: eu, 
a minha irmã e a nossa mãe. O meu pai foi-se embora quando eu ainda tinha 
dois anos de idade. Não guardo quaisquer memórias dele. Para ser sincero, 
acho que fui fazendo questão de as apagar ao longo da vida pelo sofrimento 
que me causavam. 

v
e

r 
v

id
e

o



154 155

Na escola, no início do ano letivo, faziam-nos sempre a mesma pergunta: “Qual 
é a profissão da tua mãe? E do teu pai?”. A profissão da minha mãe eu sabia 
sempre. O meu Pai todos os anos tinha uma profissão nova, que eu inventava 
como forma de escapar a outra temida pergunta... “Não tens pai?”. Sentia-me 
apanhado, com imensa vergonha.
Com o tempo, apercebi-me que tinha pai e mãe numa só pessoa, numa só 
mulher: a minha mãe.
Ela era, sem dúvida, o meu pilar. A segurança e a estrutura da nossa família. 
Trabalhava de dia e de noite para não nos faltar nada. Ela e a minha avó, viaja-
ram muitos quilómetros, num percurso de incerteza entre Cabo Verde e Por-
tugal, procurando melhores condições de vida. Vinham de uma família pobre 
e humilde e a minha avó era uma grande ajuda para a minha mãe e para nós.
Em setembro de 2002, a minha avó faleceu. Parte da família morreu com ela.
Nessa altura, eu tinha catorze anos. Acabava de me confrontar com uma perda 
com a qual eu não sabia lidar e a escola não passava de um sítio onde me fala-
vam de coisas chatas e que eu achava que não tinha nada para me dar.
Na rebeldia da minha adolescência e com o bairro a tentar-me com as mais 
variadas oportunidades, desviei-me do caminho da educação. Comecei a por-
tar-me mal, a faltar às aulas, a agredir verbal e fisicamente colegas. Progressi-
vamente, despertei para o crime. Os primeiros roubos, os primeiros desacatos 
com autoridade, as primeiras experiências de pequeno tráfico de drogas, o pri-
meiro consumo... tudo passos constantes e crescentes em direção a uma vida 
sem regras, na qual eu achava que era o senhor do mundo. Sentia-me poderoso 
e vivo. Aquele ultrapassar dos limites trazia-me desafios e adrenalina que não 
sentia na escola. Com dinheiro no bolso, naquele mundinho da minha cabeça, 
sentia-me um rei e via no desrespeito à autoridade uma forma de força. A ver-
dade era que, quando víamos a Polícia, desatávamos a correr. Era uma vitória 
quando conseguíamos fugir e uma humilhação quando nos apanhavam e nos 
revistavam, principalmente se fosse fora do nosso bairro. Já ia ser um falatório 
acerca dos miúdos que davam problemas!
Um dia, fui enviado para o Colégio de Pina Manique – um centro educativo 
da Casa Pia. Os professores já não acreditavam que eu tinha solução. Eu era 
um problema. No primeiro ano, eu continuei a faltar às aulas. Como não me 
deixavam sair, eu saltava os muros e fugia da escola. Como não ia às aulas, não 
sabia nada da matéria. Como era teimoso, tentava desafiar todas as regras e não 
cedia a nenhum plano que tinham para mim. 
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Numa sexta-feira, fui apanhado no bairro onde vivia a minha falecida avó. Trá-
fico. Fui apresentado ao juiz na segunda-feira seguinte de manhã. Na prática, 
fiquei dois dias preso no calabouço. Nesses dois dias, não dormi nem comi. 
Não porque não me tivessem dado condições para isso – deram! Mas eu estava 
muito ansioso e só pensava em sair dali.
Foi vergonha e arrependimento que senti quando enfrentei o juiz. Mas foi 
muito pior enfrentar a minha mãe.
Ela, que sempre estivera lá para mim, sem condições, estava ali outra vez. Sem-
pre ao meu lado, de cabeça erguida a provar o seu amor por mim. Mesmo que 
eu fizesse todas as asneiras do mundo, que causasse grande mágoa, ela estava 
presente e respondia com amor. “Ser pobre, meu filho, não é defeito”. Foi a 
única coisa que disse quando me viu.
As lágrimas caíram. Mas a cabeça levantou-se. Tão erguida como a da minha 
mãe. 
Voltei para escola enquanto vivia uma autêntica guerra interior, entre o meu 
passado e uma possibilidade de futuro. Para os meus colegas, estar na escola 
era só para estudar. Para mim era um recomeçar, um aprender o básico: a ser 
responsável, a ser cumpridor e não faltar às aulas, a construir e a respeitar uma 
rotina... A aproveitar as oportunidades! Senti que ia conseguir e que acredita-
vam em mim, apesar de tudo. E isso fez toda a diferença. Quando olho para 
trás, penso que não mudei o meu comportamento para respeitar uma regra 
imposta. Mudei porque houve pessoas que me amaram e me fizeram sentir que 
valia a pena mudar.
Pina Manique foi uma escola que me ajudou muito a crescer, a alterar a minha 
forma de agir, que me auxiliou a decidir o que eu queria para a minha vida. E 
esta ajuda foi para além da formação. Concluí o curso e a escola ajudou-me a 
procurar emprego.  Agendaram-me uma entrevista numa boa empresa, onde 
trabalho há onze anos (sem faltar um único dia!).
O meu emprego atual não é só um trabalho. É uma oportunidade de todos os 
dias, escolher o melhor caminho. De todos os dias, escolher escapar à má vida. 
Perdi vários amigos devido ao vício da droga. 80% dos meus amigos já estive-
ram presos entre quatro e catorze anos. Alguns ainda continuam presos. Para 
muitos, a pobreza e a falta de meios tornam-nos mais vulneráveis à má vida. 
Mas eu sei, com tudo que aprendi na rua, com as minhas experiências de vida, 
com figuras de referência como a minha mãe, que há outro caminho possível. 
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Sinto que posso ajudar outros jovens a verem esse caminho e a escolherem-no. 
Com a Associação Lage em Movimento – da qual faço parte – tento fazer a 
diferença todos os dias e fazer com que jovens do bairro vivam experiências 
boas que lhes tragam a adrenalina, o desafio e o gosto de aprender que eu não 
sentia na escola e procurava noutras alternativas.
Sinto que estou no bom caminho. Olho para os passos que continuo a dar com 
a sensação de missão cumprida. Comovo-me ao olhar em frente e a assistir ao 
processo de construção da minha família. O nascimento do meu filho é um 
marco importante desse crescimento e lembra-me que tenho diariamente a 
oportunidade de ser para ele o que não foram para mim: ser Pai com P grande.
A arte de servir motiva-me a lutar, não só pela minha criança, mas por todas as 
crianças. Para ajudar a construir com elas e para elas um futuro melhor. Porque 
elas são o futuro. Os futuros amigos e companheiros do meu filho.
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