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Como podemos saber o que somos hoje se não soubermos quem 
eramos ontem?
Vivemos dias inimaginavelmente difíceis, confinados e impossibilitados 
de dar e receber afetos, separados da família e dos amigos, longe da 
simplicidade de hábitos, da multiplicidade de prazeres culturais, 
recreativos e desportivos, que nos trazem visivelmente angustiados pela 
terrível situação pandémica, pela forma como os números nos são 
apresentados e pelas grotescas imagens que, teimosa e repetidamente, 
nos são apresentadas. Não nego a difícil situação em que vivemos e 
tenho a convicta certeza de que vamos ultrapassar a crise e o medo, da 
mesma maneira que já superámos as miseráveis condições de vida, da 
fome, das doenças, da falta de emprego, das carências, da instabilidade 
económica, da violência em que vivia a esmagadora maioria da população 
portuguesa há pouco mais de cinquenta anos.
Faço parte de uma geração a que alguns chamam de grisalha, que não 
pode nem quer apagar da memória as condições e a miséria de vida nas 
chamadas ilhas, nas casas sem água e sem luz, a dormir em camas com 
colchões de palha e de folhelho, das pulgas piolhos e percevejos, das 
baratas que pastavam na cozinha e dos ratos e ratazanas que teimavam 
em fazer-nos companhia, da retrete coletiva, aos baldes de urina onde 
também se defecava porque não havia rede de esgotos nem água 
canalizada, do penico debaixo da cama, dos ferros de engomar a carvão, 
e das chancas em madeira.
Quem não se recorda dos escarradores nas ruas e na porta dos cafés, 
dos urinóis públicos e dos balneários coletivos, dos meninos e meninas 
descalços, malvestidos e esfarrapados, deambulando pelas ruas, das 
“eternidades” passadas nos sanatórios com o terrível medo de morrer ou 
ficar marcado para a vida, do irmão ou irmã perdida, das mães 
esfomeadas e famintas, porque a vida lhes era tão madrasta, dos pobres 
e pedintes, que tão pouco pediam, da casa dos pobres, das instituições 
de caridade onde muita gente recorria a esmolar um pouco de pão e 
queijo amarelo para alimentar toda uma família… E quando algum 
dinheiro sobrava lá se ia comprar meio quartilho de vinho, dois tostões de 
azeite, um quarto de arroz e uma mão de feijão…, comer pão frito como 
se de um bife se tratasse, uma sardinha repartida por tantas bocas, e ao 
domingo a refeição era o bacalhau de cheiro… porque não havia bacalhau 
para pôr na mesa, e muitas vezes nem dinheiro para um quarto (¼) de 
sêmea.
Quem não se recorda dos fogões a carvão e a petróleo, das casas à luz 
das velas, porque o dinheiro não chegava para a luz, das crianças que 
morriam à nascença ou pouco tempo depois de nascer! A maioria do 
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povo vivia em condições miseráveis, e para sobreviver as pessoas 
trabalhavam desde criança em atividades duras e mal pagas, caminhavam 
quilómetros a pé, de casa para o trabalho, com a marmita na mão porque 
não tinham alguns tostões para gastar no transporte, o velho conhecido 
carro elétrico. 
Portugal era um país terceiro-mundista, apesar do poder instituído ir 
vendendo a ideia de que Portugal era um país em vias de desenvolvimento. 
O país não tinha saneamento básico, nem vias de comunicação, nem 
autoestradas, com os comboios a ligar Porto a Lisboa em mais de oito 
horas. Com mais de 40% de analfabetos, com milhares de pessoas sem 
saber ler nem escrever, a quarta classe era quase um privilégio dos 
pobres que a conseguiam tirar, o ensino superior estava reservado para 
os filhos dos burgueses.
Com salários miseráveis e sem direitos sociais, centenas de milhares de 
pessoas procuraram noutros países melhores condições de vida e de 
trabalho. As raparigas e mães não tinham direitos, os adolescentes 
começavam a trabalhar a partir dos 11 anos de idade, muitos deles sem 
receberem qualquer contrapartida pelo seu trabalho, de segunda a 
sábado, 9 a 10 horas por dia, sem direito a férias, nem subsídio. Nas 
grandes cidades proliferavam os bairros de lata, e, consequentemente, as 
doenças infeciosas, pela falta de condições de higiene… e como se tudo 
isto não bastasse, ainda servimos de “carne para canhão” numa guerra 
colonial que devastou, aniquilou e matou uma geração de jovens vítimas 
de uma quase escravidão miserável.
Tempos difíceis, tempos que recordam a resiliência de um povo 
habituado a excessos, sim, mas pela escassez… Excesso de medo, de 
miséria, de mendicidade, de incertezas, de sangue, suor e lágrimas… hoje, 
mesmo em tempos altamente conturbados (estará o pior para vir?), 
tirando as muitas mortes por covid ou em associação desta com outras 
patologias pré-existentes, a verdade é que aprendemos a denunciar, a 
criticar e até a agir, em determinados casos que sinalizamos de pobreza 
extrema. É verdade que as ajudas não chegam a todos, como seria 
desejável, mas também a pobreza extrema e incerteza relativamente ao 
futuro afeta bem menos gente do que antes… e, sim, hoje, podemos falar 
em excessos, em desperdícios, em muita desigualdade por má gestão e 
escassez de solidariedade… De um lado fome, do outro gourmet… Mas, 
convenhamos, vivemos bem melhor… mau era se assim não fosse, como 
mau será se o futuro não for cada vez melhor.
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