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SOCIEDADE

“Há quem ponha as tripas de mo-
lho na banheira. E é engraçado: vê-
-se carne pendurada nas janelas.”  
Pedro Damásio trabalha há duas 
décadas na Mouraria e ainda se 
lembra de quando, nas casas e ruas 
daquele bairro histórico de Lisboa, 
eram visíveis quase exclusivamen-
te pessoas e hábitos “portugueses”. 
A época é recordada sem saudade.  

Na semana em que, em entrevis-
ta ao blogue Pensar Lisboa, a histo-
riadora Raquel Varela causou polé-
mica ao afirmar que aquilo de que 
menos gosta na capital é, além da 
“invasão de turistas” e hostels, de 
“mercearias asiáticas” e de “lojas de 
chineses”, o comerciante elogia a 
existência num dos lugares mais 
antigos de Lisboa de comunidades 
originárias de diversos países. Afi-
nal, salienta o olisipógrafo Appio 
Sottomayor, após a conquista, no 
século XII, da cidade aos muçul-

manos e o seu confinamento ao 
que é hoje a Mouraria, existia “co-
mércio entre cristãos e mouros”. 

 “Vai-se escavando o passado da 
cidade e vê-se que este modo de 
convivência sempre foi natural em 
Lisboa”, acrescenta Miguel Abreu, 
diretor de um festival promovido 
pela câmara municipal que visa 
promover a interculturalidade na 
capital “como um valor primordial”. 
Raquel Valera já esclareceu que 
“gente de todo o mundo não é o 
mesmo que negócios de todo o 
mundo” e que em causa não está a 
nacionalidade dos proprietários 
das “mercearias asiáticas”, 
mas sim o facto de pratica-
rem dumping (venda a 
preços abaixo do custo de 
produção) e de serem uma 
praga que “arrasam com a 
diversidade” comercial. 

“Não faço ideia se as di-
tas mercearias são india-
nas, do Bangladesh ou do 
Paquistão, nem me inte-

ressa, se fossem alentejanas e fizes-
sem dumping eram as mercearias 
alentejanas que, como fazem dum-
ping, não podem vender produtos 
de qualidade nem ter trabalhado-
res com condições dignas. (...) Os 
seus trabalhadores de origem asiá-
tica ou portuguesa, é totalmente ir-
relevante, devem ser por todos nós 
protegidos, acolhidos (...), mas as 
lojas em si são uma praga. Que  
como qualquer praga arrasam com 
a diversidade, que descaracteriza a 
cidade e contribui (...) para substi-
tuir lojas de qualidade com produ-
tos frescos e diversos (...) por pro-

dutos de baixa qualidade, 
(...) deixando aos turistas 
ricos o acesso às lojas com 
qualidade (...) Turistas que 
estão a arrasar com Lis-
boa, que está a virar um 
parque de diversões”, ex-
plica a investigadora 
num texto ao DN. 

Para Y Ping Chow, pre-
sidente da Liga dos Chi-

neses em Portugal, a opinião da 
historiadora revela falta de “visão 
estratégica e nem merece respos-
ta”. Já Pedro Damásio serve-se da 
experiência para garantir que fo-
ram os negócios estabelecidos por 
imigrantes asiáticos que “dinami-
zaram” o Martim Moniz.  

“Os artigos que vendem são 
completamente diferentes dos 
nossos”, justifica, sem abandonar o 
balcão da casa de peles, bem dis-
tinta dos locais onde se vende caril 
“verdadeiro”, paparis, quiabos, len-
tilhas ou barras de coco. “Antes, até 
tínhamos mais problemas [de se-
gurança]”, frisa a colega, Adelaide 
Garcia, enquanto na rua o portu-
guês se dissolve noutras línguas e 
véus de diversas confissões tão ha-
bituais como a moda oriental. 

Miguel Abreu conhece bem a 
realidade, não fosse a área um dos 
locais onde já decorreu o festival 
TODOS. A iniciativa, promovida 
pela autarquia, visa “afirmar toda a 
cidade como espaço aberto à con-

vivência social, cultural e religiosa”, 
sem que as outras culturas sejam 
encaradas como “exóticas”. Até 
porque a história de Lisboa mostra 
que esta, “por estar à beira do Tejo”, 
é desde sempre um local “perma-
nente de chegada e partida” de ci-
dadãos estrangeiros e nacionais. 

Uma tendência que, frisa Appio 
Sottomayor, se acentuou com os 
Descobrimentos, ainda que já an-
teriormente as diversas comuni-
dades negociassem entre si. “A 
chamada globalização não é de 
agora”, conclui o olisipógrafo, que, 
como Miguel Abreu, fala sem pre-
tender responder a Raquel Varela. 

O elevado movimento de turis-
tas registado em Lisboa – em agos-
to, a taxa de ocupação hoteleira foi 
de 87,95% – foi, de resto, também 
criticado pela investigadora. “Esta-
mos aliás perto de viver numa ci-
dade tão desinteressante como 
Amesterdão [Holanda], em que os 
turistas só se encontram com turis-
tas”, justificou no seu blogue.

Comércio. Caril “verdadeiro”, paparis, quiabos, lentilhas e barras de coco são alguns dos ingredientes que passaram  
a fazer parte da ementa de muitos lisboetas com a chegada à capital de comerciantes de várias nacionalidades 

INÊS BANHA

Nas ruas da Mouraria, cruzam-se turistas e imigrantes de diversos países. Muitos gerem lojas ou restaurantes
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Já pode  
comprar paparis 
em Lisboa

Como as mercearias asiáticas tornaram  
Lisboa uma cidade mais cosmopolita

 
 


