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Um curso em engenharia concluído, um emprego na área e um namoro estável mas porque somos insaciáveis e queremos sempre mais, sonhei em expandir horizontes, conhecer outras culturas e cruzar fronteiras.
Então depois de idealizar, decidi passar à acção. Com este objectivo em
mente empreendi uma viagem pelo mundo, completamente à descoberta,
e sem trajecto nem data de regresso bem definidos, que acabou por se
tornar numa volta ao mundo, completada em 19 meses, durante os quais
passei por 25 países dos 5 continentes. A minha visão para esta viagem foi
entender e respeitar as culturas locais, e para aumentar esse entrosamento,
dormi a maioria das vezes em casas de locais.
Enquanto viajava, também escrevia e partilhava despretensiosamente
crónicas no meu blog pessoal, porque a família e os amigos eram também
a energia para viajar mais. Assim, procurei percepcionar com os cinco
sentidos, o ser humano, a natureza e a multiplicidade da vida na Terra, através de imagens, momentos e sinestesias que dificilmente esquecerei.
Ao longo desta viagem aprendi imensas lições que guardo humildemente como os meus descobrimentos, e partilhá-los neste livro tornou-se
acima de tudo uma necessidade interior, mais do que uma vangloriação.
Com ele, pretendo deixar um registo numa escrita diarística e informativa
para quem quiser perceber melhor o que sucedeu nesta volta ao mundo.
Espero que gostes de ler estes descobrimentos e que os tornes também
teus. Boa viagem!

Legenda
Comida típica
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Música relacionada
Livro recomendado
Alojamento recomendado
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#1 Princípio
“Uma viagem de milhares de quilómetros começa com um só passo.” Lao Tzu

Quando o meu chefe se sentou à minha frente na sala de reuniões da
empresa de desenho de microchips onde trabalhava e eu lhe disse que ia dar
a volta ao mundo, ele respondeu-me: “Parabéns João. Quem me dera ir!
Mas olha, envia-nos um postal de cada país por onde passares!” Então despedi-me da empresa, da família, dos amigos, da namorada de então, e dos
colegas de trabalho, e parti a 5 de fevereiro de 2008. Que dia! E como vivi
a preparação até ele chegar. Agora, olhando para trás, é incrível como tudo
aconteceu. Foi um estado de energia e vontade inexplicáveis que em mim
conspiraram para que tudo isto acontecesse. Com uma mochila de vinte
e cinco quilos às costas, cuja bagagem me levou dois meses a preparar,
saí porta fora de casa, às sete da manhã, enquanto escutava a minha mãe
dizer-me: “Vejo que vais mesmo sair. Um beijinho. Boa viagem meu filho.”
Parecia o primeiro dia do resto da minha vida, enquanto me despedia de
casa, descia o elevador e subia depois a minha rua, numa manhã cinzenta
que o Carnaval de 2008 reservara para Lisboa. No metro sentia-me estranho e via as pessoas assim também. Talvez por estar noutra direção, pensamento ou frequência. “People are strange when you are a stranger.” - retinia
em mim este verso dos The Doors.
De transportes públicos cheguei até onde queria: a estação de serviço
de Foros da Amora. Um amigo meu do Grupo de Acção e Intervenção
Ambiental (sim, os radicais que destruíram o milho no Algarve... eu não
estava lá, contudo) disse-me que as bombas de gasolina eram os melhores
lugares para apanhar boleias. Ele já aprendera isso na Alemanha, enquanto
lá fez Erasmus. E eu já conhecia a estação de serviço, dos tempos de adolescente em que namorava uma miúda da Amora, que várias vezes me
impelia apaixonado até àquela área. Dantes podíamos lá ir à vontade sem
restrições, mas naquele ano de 2008 havia uma vedação de três metros
de altura à volta de toda a estação! E se eu queria lá entrar, tinha que a
contornar. Caminhei além da bomba, até um ponto onde consegui pular
o rail e começar a caminhar na berma da A2 sobre o alcatrão até entrar na
estação de serviço pelo acessso dos carros. De mochilão às costas, com o
semblante avolumado pela barba e com um boné de abas caídas atrás, à explorador do deserto, ia abordando os condutores, enquanto abasteciam. Às
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Portugal
tantas, senti-me observado pela senhora da caixa registadora, no interior
da estação, mas ela nada disse, pelo que continuei a tentar a minha sorte,
pois era esse o meu ímpeto. E levei “negas”, claro. Uma, duas, três, quatro,
cinco. E assim foi até que, ainda no início do intento, um senhor prestes
a arrancar o seu carro do posto me disse pelo vidro aberto: “Isso não é
assim que funciona, ó jovem! Eu também já andei muito à boleia com a
tua idade e não é assim que se faz!”
Poucos minutos depois, parou na zona de abastecimento um veículo de
matrícula espanhola. Um carro aparatoso, modelo recente da Mercedes,
do qual saiu um senhor com idade para a pré-reforma, baixo, de barba
e um pouco nédio. Aproximei-me dele enquanto se preparava para encaixar a mangueira no buraco do depósito e nem foi preciso insistir. Peremptório, com a linguagem corporal e vocábulos rápidos, dele ouvi um
retumbante “não”. Um pouco titubeante mas determinado a tentar mais,
decidi ir para outra área da estação, pelo que contornei a loja de pagamento e, vendo um parque de estacionamento junto à zona de restauração,
achei que esse talvez fosse um bom lugar para tentar de novo. As pessoas
iam chegando e saindo, sem tanta pressa, e talvez fossem na minha cantiga
de andarilho. Cheguei a falar com uns estrangeiros polacos e um outro
grupo de alemães, de férias em Portugal, mas que não iam para onde eu
rumava: sul de Portugal, sul de Espanha ou Marrocos.
Ao longo dos meses que antecederam a partida desta viagem, para mim
iniciática, no final das jornadas de trabalho como engenheiro delineava
este sonho. Estava transportado no meu interior, devorava outros livros de
viagens, ia conversando com outros viajantes e assim o plano se ia desenhando mentalmente. Dica aqui, dica acolá, um café para falar de viagens,
um almoço com a prima de
um conhecido que tinha
dado a volta ao mundo,
um chá ao final do dia na
estação do Estoril com um
senhor já em pré-reforma
que havia feito a mesma
gesta. E, de repente, tudo
conspirou em mim para
que fosse assim e não de
outro modo.
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Ali, na A2 sul, de pé, com os pés no alcatrão e o rosto nas pessoas que
por ali passavam, enquanto lhes falava, sorria e apelava, à procura da
minha porta de saída para o mundo. Alguns minutos depois, o mesmo
senhor espanhol que me deu o peremptório e retumbante “não”, por coincidência, ou não, cruzando-se no meu caminho interrogou-me “Cádiz,
está bien para ti?” E claro que estava mesmo bem! “Que sorte a minha!”,
pensei. Pois melhor era difícil naquelas condições e em tão pouco tempo
a pedir boleia naquela estação de serviço. Eu queria ir para Marrocos e
Cádiz estava a escassos quilómetros de onde saem os ferry-boats para lá.
Acenei, disse que sim, repicando o meu diálogo de interjeições. Depois
ele abriu a bagageira do seu pomposo bólide Mercedes azul escuro, de
matrícula espanhola, eu coloquei lá o meu mochilão e entrei no banco de
trás do seu carro de luxo, de estofos claros tradicionais, cor amarelada e
torrada. Ele, o Senhor Juan, estava acompanhado da sua esposa. Companheiros de viagens, aventuras, negócios e da vida, acima de tudo. Já tinham
vivido no México, mas decidiram regressar a Espanha. Estavam naquele
fim-de-semana prolongado (em 2008, feriado de Carnaval calhou a uma
terça-feira) em Lisboa, para visitar a filha, espanhola de nascimento, mas
a viver em união de facto com um cabo-verdiano em Lisboa, cidade pela
qual, e na qual, se apaixonou.
A viagem foi agradável e um poço de surpresas. Já estava decidido
pararmos em Sevilha, pois aí o Senhor Juan teria uma reunião de negócios.
Parámos logo pouco depois da linha (hoje em dia, diáfana) de fronteira, para petiscar umas tapas. De repente, e em poucas horas, a zarpar no
Mercedes, Portugal abaixo até ao sul e depois para leste até ao interior da
Península Ibérica, estávamos já em Espanha, na Andaluzia. E pronto, já
estava noutra realidade, pintada de novas comidas, línguas, paisagens e
hábitos culturais.
Por coincidência, o Senhor Juan, tal como eu, trabalhava com microchips
de silício. O que foi de espantar, pois esta região do globo não é propriamente Shenzen na China ou o Silicon Valley nos Estados Unidos, onde pululam negócios deste ramo. Ele era diretor de uma fábrica de waffers de silício,
ou seja, as tiras de silício que depois são “partidas” em milhares de porções
que, por sua vez, constituem os microchips. Coincidência danada, pois tinha
passado os últimos dois anos a desenhar os microchips no computador, que
depois enviávamos para fábricas como a do Senhor Juan, mas não em Espanha. Quase sempre eram na China, em Taiwan ou no Japão.
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Portugal
Neste dia, saí da minha rua às oito da manhã, apanhei boleia na Amora
pelas dez, petisquei as tapas pela uma da tarde, já depois de passarmos
Ayamonte, e parámos em Sevilha pelas três horas. Enquanto a reunião
de negócios decorria, aproveitei para passear um pouco por Sevilha. Já
lá estivera antes com os meus pais e o meu irmão quando era bastante
mais novo e quase que só me recordava das fotografias que vi, já bem
depois de lá ter estado. Estive no Jardim de Sevilha, junto ao estádio
do Betis. Ainda passeei de autocarro pelo centro da cidade, vislumbrei
o seu rio Guadalquivir e às tantas lembrei-me de ir ver os horários dos
autocarros para Cádiz, porque queria saber quanto estava a poupar
com aquela boleia direta e inesperada.
De rompante, e sem que nada o fizesse prever, ao entrar no vetusto
edifício do terminal dos autocarros, fui agarrado pelos braços por dois
andaluzos. Detiveram-me contra uma parede e gritaram “Los papeles,
los papeles, tío!”. Incauto, a minha reacção foi retrair-me esbracejando
o máximo que pude, e depois não lhes dar nada. Disseram ser polícias
à paisana, e pediram-me novamente os documentos - “Los papeles!”,
gritavam estridentemente. Já tinha sido encostado à parede do átrio
de entrada da estação, revistaram-me, pediram-me autoritariamente a
identificação mas não me tiraram nada, pois eu recusei com veemênia.
Invertendo os papéis, pedi-lhes eu a identificação, pois não ia ceder
o meu passaporte ou bilhete de identidade a uma pessoa qualquer.
“Quién sois vosotros? Identifíquense!” Não se identificaram de imediato
e, durante alguns longos segundos, pairou naquele átrio de entrada
do terminal um clima de tensão, tal como num duelo de cowboys ao
pôr-do-sol no faroeste norte-americano. A matiz solar desse dia de
Carnaval em Sevilha, ao início do fim de tarde, era também semelhante a um desses lugares cinematográficos mas desta feita luso-andaluz.
Nenhum de nós falou e olhávamo-nos fixamente, com a seriedade e
determinação que o duelo exigia. O sol entrava nos cantos daquele edifício renascentista de Sevilha e iluminava as nossas caras para fora
da penumbra. E estávamos ali três: dois bófias à paisana e eu, português barbudo, com um ar marroquino, reconheço (devido à barba
grande que, contudo, na altura não estava na moda), e com uma mochila às costas.
Finalmente, um deles mostrou-me o distintivo da polícia. E eram
de facto, polícias à paisana. Exigi que o outro se identificasse também,
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ao que, contrariado, cedeu. Mas era o dever deles. O polícia tem que
estar identificado ou identificar-se, se não poderiam muito bem ser
ladrões, e que bela maneira seria essa de conseguir passaportes novinhos, verdadeiros e prontinhos para falsificar! Depois de ver a identificação deles, mostrei a minha. Deveriam pensar que era marroquino,
pela barba, a mochila e por chegarem muitos ao sul de Espanha, em
busca de uma vida melhor. Mas perceberam ser um erro deles. Bem,
primeira adversidade superada.
Depois disto, no final da história dos “paisanos”, ainda um deles me perguntava o
que fazia eu ali em Sevilha, ao que lhe
disse: “Estou em viagem. Vou à boleia
até Marrocos e depois até Dakar. Viajar
pelo mundo.” “Entonces no te olvides de
colaborar com la policia, por donde pases.”
Indigado, só pensei: “Mas que grande palerma! Que paternalismo policial.” De repente, transpunha o átrio escuro da entrada
da estação rodoviária e chegava ao lugar de
onde partiam as pessoas - o portal do espaço, para quem queria andar com rodas
e desfrutar mais da paisagem terrestre.
Os presentes olhavam para mim
com cara de quem era ladrão. Pois a
Lisboa
suspeição e indiciação são, de facto,
um perigo para a reputação individual.
Senti um pouco isso na pele, ao caminhar, mas estava tranquilo. Também pouco
tempo lá estive.
Sevilha
A verdade é que a imigração ilegal é um
problema contra o qual os estados tentam
Cádiz
lutar. E ao sul de Espanha chegam imensos
imigrantes, vindos no Norte de África e da África subsaTarifa
riana. Mas esta violência policial sobre um cidadão não
tem justificação. Talvez tivesse habituado a um clima
social mais tranquilo em Portugal em que raramente a
Polícia pede os documentos a um cidadão, independen-
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temente do seu aspecto e feições.
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Episódio #1 “Dia da Partida” - osmeusdescobrimentos.com
Manu Chao - “El Viento”
Tapas - a forma espanhola de petiscar
www.deboleia.com - site português de boleias para a Europa.
Parte #1 - osmeusdescobrimentos.com

#2 O Maior Carnaval de Espanha
“Viajar e mudar de lugar aportam um novo vigor para a mente.” Séneca

Quando chegámos a Cádiz era já de noite e o casal espanhol deixou-me imerso no trânsito urbano da marginal, mas ainda com tempo para
uma fotografia de recordação. Depois, pedindo direcções na rua, orientei-me até uma bomba de gasolina perto da saída da cidade. Instalei-me
lá com a mesma estratégia que usei na Amora - perguntava aos condutores para onde iam, enquanto abasteciam o carro, mas agora em castelhano. Vários nem me ouviam, outros distanciavam-se evitando-me,
outros diziam logo “No, no!”. Um senhor ouviu a minha história, mas
disse-me que não ia para a direcção que eu queria. Já desesperado, o
tempo passava e eram quase dez da noite em Cádiz.
Quando atraquei de boleia nesta cidade, não sabia que me esperava
o maior Carnaval de toda a Espanha. Que sorte a minha... Não esperava ficar lá a dormir, nem sabia que haveria uma festa com tamanha
dimensão. Todos os hotéis estavam cheios, não tinha quaisquer contactos na cidade, não havia couchsurfing ou hospitality club de última hora
que me salvasse e se achei pouco provável conseguir, às oito da noite,
uma cama onde dormir num hotel, muito menos poderia com recurso
às redes de hospitalidade da internet. Na bomba, movido pelo frenesim
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de abordar todos os condutores que por ali passavam, tentei também
falar com uma rapariga que abastecia, muito maquilhada como é apanágio em Espanha, de cabelo longo e ondulado, também jovem, com uma
idade semelhante à minha e bem aperaltada. Ela ouviu a minha história
de que queria seguir caminho até Tarifa ou Algeciras e de lá apanhar
o ferry para Marrocos, que cheguei ali à boleia e que não tinha onde
ficar por ser noite de Carnaval e todos os hotéis estarem lotados em
Cádiz. Mas “vale sempre a pena, quando a alma não é pequena” e, na
altura, optei por explorar a boleia, a bomba de gasolina, a sorte, o incerto e a aventura. Ela colocava-me questões e respondia-me, enquanto o seu olhar me maravilhava. Não me esqueço. Chamava-se Patrícia.
E sim, decidiu receber um estranho absoluto em sua casa nessa noite.
Mas com um acordo: eu dizer ao seu namorado que era amigo de uma
amiga sua e que estava ali de passagem. Esta foi a primeira noite fora de
casa neste périplo global e em que fiz couchsurfing, mas sem ser oficialmente couchsurfing. Aliás, desta vez melhor ainda, pois eles deram-me
um quarto só para mim ao invés do tradicional sofá e, onde descansei
para revigorar forças para o dia seguinte. Uma amabilidade inolvidável.
Já tinham estado em Portugal a surfar, pois o Pablo praticava surf, e ficaram encantados com o Alentejo. No dia seguinte, ela levou-me até ao
terminal de autocarros, do qual iria para Tarifa. Optei por esta via, para
me premiar pelo primeiro e abençoado dia desta viagem, pois correu
muito bem. E talvez exista mesmo a “sorte de principante”, ou pode esta
estar no entusiamo, energia e intensidade que colocamos nos sonhos
quando os estamos a concretizar. Durante o curto trajecto de carro, da
casa da Patrícia e do Pablo até ao terminal, conheci um pouco da cidade,
agora vista de dia. Enquanto isso, no carro escutávamos “Papeles Mojados”, da banda flamenco-chill “Chambao”, cuja letra é sobre a chegada
de imigrantes à Europa. Mesmo arrepiante pela qualidade da música e
pertinência da letra. Mais tarde viria a reencontrar esta música, do outro lado de Gibraltar, em Marrocos. Enquanto a ouvíamos, deliciava-me
com a beleza desta mulher andaluza, sentada ao meu lado. Ela confessava-me que tinha a sua avó internada no hospital, em convalescência de
uma operação ao joelho. E disse-me: “Te ayudo por ella. Por mi avuela,
para que mejore deprisa”.
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Episódio #1 “Dia da Partida” - osmeusdescobrimentos.com
Chambao - “Papeles Mojados”
hitchwiki.org/en/Spain - o wiki da boleia.
“El Eljido, La Loi du Profit” - sobre a imigração no sul de Espanha
Parte #1 - osmeusdescobrimentos.com

#3 Vento de Levante
“Se soubesse que o mundo acabaria amanhã,
eu ainda hoje plantaria uma árvore.” Martin Luther King

A paisagem que avistava do autocarro de Cádiz até Tarifa era bela, num
trajecto que recortava a costa oeste do Estreito de Gibraltar, parando de
vila em vila. A chegada a Tarifa abriu a vista sobre a junção do Mediterrâneo com o Atlântico, sob um céu marcado de parapentes de kitesurfing,
porque aquela vila é um dos principais lugares a nível mundial para este
desporto. Neste momento lembrava-me do vento de levante de que ouvira
falar nas aulas de História do segundo ciclo. Mas percepcionar ao vivo era
aprender de outra forma.
Assim que saí do autocarro, caminhei até uma cabine telefónica de rua
para contactar o anfitrião do couchsurfing que me aguardava - Florian ou
Flo, como peferia ser chamado - um jovem alemão alguns anos mais velho do que eu que largou a sua estabilidade na Alemanha para comprar
uma carrinha, convertê-la em casa e rumar a Sul. Simplesmente. Ele cruzara França, Espanha, até Marrocos, remontando depois um pouco a
norte, até se instalar ali, no Sul de Espanha, onde fazia pequenos arranjos
em casas, hotéis, restaurantes, enfim, onde lhe pagassem esse serviço. Por
aqueles dias, estava a recuperar o hostel “Banti”, situado de frente para o
mar, mas algo isolado da vila, no sopé do promontório imponente que
se erguia por trás do hostel. Liguei-lhe e poucos minutos depois apareceu
na sua casa-carrinha, com música electrónica a ornamentar o ar. E dali
fomos até ao hostel, onde estava um amigo dele norte-americano que, a
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princípio não percebi se para ajudar nas obras, se para conversar ou passar
algum tempo, ou mesmo se estava à espera do almoço ou apenas a usar a
internet do Florian. Chegado e para contribuir para a comuna ali improvisada, ofereci-me para preparar o almoço. Vi o que havia na cozinha e,
com isso, improvisei uma refeição. Quando comecei com o refogado, eles
aproximaram-se dos tachos, curiosos, para ver o que dali ia sair. Azeite,
alho, cebola, pimento e massa, com queijo fundido por cima. E umas ervas
aromáticas. Não havia muito mais e foi o que saiu. Enquanto comíamos,
fartaram-se de elogiar a comida (modéstias à parte!).
Ainda durante o almoço, em conversa com o Tom, dos Estados Unidos
da América, percebi o que fazia em Tarifa: dali ele geria o seu negócio
online de poker. E vivia de um modo tranquilo. Ali chegou, ficou e estava
a trabalhar para o mundo inteiro apenas através da internet. O seu site era
o Party Poker, um dos maiores sites deste tipo de jogo em todo o mundo.
E ali estava ele, diante de mim, um aparente comum dos mortais, com
um gorro preto ostentando o logotipo do seu site e a comer a refeição que
preparei. Ele vivia no sopé da montanha de Tarifa com a sua família. Um
abrir de horizontes. Tudo é possível e depende principalmente de querermos.
Depois do sol se pôr, caminhámos pela vila de Tarifa. E por vários instantes podia muito bem estar numa medina marroquina: as paredes caiadas de branco dos prédios baixos cubiculares encaixados naquele labirinto;
as ruas de pedra escura, estreitas e de trajectos ordenadamente aleatórios,
invadidas pelas antenas que, como que por magia, brotavam das janelas
e telhados. E tudo isto a antecipar o que iria ver nos países do Magrebe,
porque ali estava perto de África, a do norte primeiro como antecâmara
para a mais profunda e interior, mas já se sentia isto nas ruas de Tarifa. A
meio da caminhada, parámos num bar para que o alemão Florian dissesse
olá ao funcionário. Como ainda era cedo, estavam a desmontar as mesas
e cadeiras dos bares e restaurantes. Mas também estávamos em fevereiro,
época baixa. No meio da troca de palavras entre o barman e o Florian,
digo algo, ao que o barman me pergunta: “És português?”, revelando o
seu sotaque de Lisboa. Ele chamava-se Pedro, um jovem da minha idade,
de Lisboa, oriundo do infame Bairro da Boavista e ali radicado há alguns
anos a trabalhar. Foi bom conhecê-lo e ver com os meus próprios olhos a
diáspora dos jovens portugueses, cada vez maior, nos dias de hoje. Enfim,
outra conversa...
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Episódio #1 “Dia da Partida” - osmeusdescobrimentos.com
Radio Tarifa - “Sin Palabras”
bantitarifa.com
couchsurfing.com / partypoker.com
Parte #1 - osmeusdescobrimentos.com

#4 Próxima Paragem: Marrocos
“Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra,
e assim se faz um livro, um governo, ou uma revolução. Alguns dizem mesmo que
assim é que a natureza compôs as suas espécies.” Machado de Assis

Foi ainda cedo que o Florian me levou na sua casa-carrinha até ao
porto dos ferries para Marrocos. Já comprara o bilhete na véspera e
então aguardava-me um barco sólido, dos novos, da empresa FRS,
e pelo mesmo preço que os barcos velhos e habitualmente mais
cheios que saíam de Algeciras. Vários sites aconselhavam a ir por
Tarifa em vez de Algeciras. Até aqui, excelente. O barco era parecido aos catamarans mais recentes da Transtejo, mas era de maior dimensão. Não ia muita gente a bordo. Por várias vezes me detinha a
tentar perceber as histórias por trás das pessoas que ali seguiam.
Uma família: pai, mãe e dois filhos, que pareciam estar a regressar
a Marrocos depois de uma shopping spree, pois estavam com vários sacos de compras da Zara, Pull & Bear e outras marcas de roupa,
mas sem malas de viagem. O pai vestia roupas e ostentava um estilo pouco habitual em Marrocos, talvez pelo fechamento islâmico do
país, e usava uns óculos de nova geração e gel no cabelo. Via-o orgulhoso das compras que fizera com a família. Eu ia sentado numa das
primeiras filas e com vista directa e privilegiada para África. Contudo,
a vista não era estável porque o catamarã baloiçava de tal modo que,
por vezes, Tânger deixava de estar no horizonte.
Enquanto a viagem decorria e o barco rasgava aquele estreito de mar,
o oficial de imigração marroquino deslocou-se ao porão de passageiros,
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para lá se instalar com uma mesa e uma cadeira. De repente, formou-se
uma fila de pessoas. E, um a um, íamos ver o nosso passaporte carimbado. Amontoei-me na fila também, esperei e chegou a minha vez, momento em que, sem qualquer diálogo, o oficial de imigração olhou para
o meu passaporte, observou a primeira página com os meus dados de
identificação e, de seguida, saltando para a última página, à moda árabe,
ou seja, de trás para a frente, carimbou o meu documento com o desejado visto de turismo. Era então bem-vindo a Marrocos, ou como se diz
por terras marroquinas: Marhaba bek!
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Episódio #1 “Dia da Partida” - osmeusdescobrimentos.com
Fnaire - “Lalla Mennana” - rap marroquino
Guia Lonely Planet “Marrocos” - colecção vendida com a revista Visão
www.frs.es - ferries Tarifa-Tânger
Parte #1 - osmeusdescobrimentos.com

#5 Passagem por Tânger
“A primeira condição para se perceber um país
é cheirá-lo.” Rudyard Kipling

Quando o ferry atracou e pus os pés em África, senti-me como um
animal a sair duma jaula. De repente estava num novo mundo, com uma
viagem inteira pela frente. Logo à chegada, ia falando com os locais marroquinos e meti conversa com os seguranças para pedir indicações sobre
como chegar à gare rodoviária de Tânger.
À saída do porto de Tânger, havia uma praça grande. Antes apanhei um
táxi que estava a circundar a mesma. Já sabia, por intermédio de um grupo
de amigos que lá estiveram antes, que os táxis em Marrocos eram partilhados. Entra um passageiro, entra outro, o taxista organiza o percurso e, no
final, supostamente, sai mais barato a todos. E, desde que não nos importemos de partilhar, deverá custar menos. Neste “Petit Taxi”, assim eram de-
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signados, seguia uma senhora de meia-idade, espanhola, de Madrid, ali
em férias, para desfrutar de uns dias na sua casa de férias em Tânger. Na
correria do táxi, falámos em espanhol e partilhámos as nossas histórias,
isto num percurso rápido que aconteceu entre a saída do porto dos ferries
de Tânger e o terminal dos autocarros. E, neste curto trajecto, a senhora
espanhola aconselhou-me - “Tiene cuidado porque hay muchos ladrones
aqui”, o que parecia mais uma dica para alimentar metanoias. Já seguia
viagem um pouco apreensivo, mas depois destas palavras fiquei mais ainda. Carregava o corpo, a roupa e a mochila com um misto de nervosismo,
bravura e vontade de conhecer novos caminhos. De mochila às costas e
barba por fazer, pois assim passava mais despercebido na multidão islâmica do Magrebe, ia pedindo informações na rua para me certificar do
caminho. Para saber se era mesmo ali a estação dos autocarros. Este era
também um meio de meter conversa e de ir palmilhando o terreno, confrontando os olhares das pessoas, os
seus tons de voz, de os conhecer, os
fixar e me integrar entre os locais.
Na gare dos autocarros havia
uma certa aleatoridade e caos
que podem definir este país, tal
como outros do Magrebe. Quando entrei no átrio a céu aberto de
onde partiam as viaturas, comecei
a ouvir homens a vociferar guturalmente
Tânger
do fundo das suas gargantas o destino dos auTétouan
tocarros. “TETOUAN, TETOUAN!” - pausa de
três segundos - “TETOUAN, TETOUAN!” Este
grito para invocar mais passageiros fiFez
cou-me na mente. O senhor marroRabat
quino que vendia os bilhetes para
este autocarro não tinha dentes,
à vista pelo menos, e vestia um
casaco de couro preto. No vagar
Marraquexe
dos minutos, cantava o destino
do autocarro com um grito
tonitruante que reverberava
distinto por toda a gare.
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Para descansar enquanto esperava a saída do autocarro, sentei-me
sobre uma caixa de grade de sumos (calculo que não fosse álcool, pois
seria proibido), mesmo ao lado do bar da estação, onde se serviam bolos, bebidas e snacks. Também sentado ao meu lado estava um senhor
marroquino, com os seus 50 ou 60 anos. Assim aparentava, pelo menos.
Um ar típico de mouro, tez bronze, cara escavada pela idade, talvez por
doenças, bexigas, bebidas, e sem alguns dentes - talvez das quantidades
excessivas de açúcar que se tomam em Marrocos (veja-se o exemplo
dos chás de menta carregados dele). E rapidamente estabelecemos uma
conversa enquanto aguardávamos os nossos transportes. Ao início,
num diálogo de circunstância, ele ofereceu-me uma bebida e um bolo.
Abdul, de seu nome, um senhor com idade para ser pelo menos meu
pai. Depois de pedirmos as bebidas num balcão, que poderia muito
bem ser um balcão de vidro, daqueles com duas prateleiras e uma base
metálica, todos à vista, numa pastelaria, tasca ou boteco qualquer em
Portugal, aí então nos sentámos sobre as caixas de grade para conversar
enquanto o tempo teimava em passar. Primeiro falámos sobre de onde
eu vinha e depois para onde ia. Na troca de ideias, surpreendeu-me
como este senhor conhecia a história de Portugal. Sabia dos nossos Descobrimentos, de alguns reis de Portugal, das cidades portuguesas em
Marrocos. Entretanto, o sol já se punha, mas ainda permeava enviesado
pelos recortes do tecto da estação, com vista para o firmamento. Às tantas, o destino Chefchaouen ecoava na estação, sinal de que o autocarro
estava prestes a partir.
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Episódio #2 “Marrocos” - osmeusdescobrimentos.com
Manu Chao - “Clandestino”
Guia Lonely Planet “Marrocos” - colecção vendida com a revista Visão
Os pequenos bares/cafés que encontramos nas esquinas de Tânger
“Gibraltar, um estreito perigoso” - Toda a Verdade - SIC
Parte #1 - osmeusdescobrimentos.com
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#6 Tânger - Chefchaouen
“Um pescador reconhece sempre outro pescador à distância.”
Gordon Gekko no filme “Wallstreet 2”.

Desde o centro de Tânger até à periferia vi a realidade de uma
cidade marroquina com um olhar mais atento e de um plano mais
elevado, sentado na cadeira do autocarro. Existia pobreza, bairros
de barracas, um território desorganizado mas também ocupado por
prédios ainda em construção e estradas a serem pavimentadas, o que
constituia, no geral, um certo caos revestido de esperança. Também vi
imensas pessoas caminharem na berma da estrada. Quando um carro
lhes passava ao lado, acontecia um milagre. Mas isto talvez fosse mais
um sinal de estar em África, continente gigante unido por estas vias
nas quais a vasta maioria não pode conduzir mas que antes as utiliza
como caminho pedestre entre as localidades.
Saímos da estação com o pôr-do-sol, num autocarro semi-ocupado essencialmente por marroquinos. Eu sentava-me num assento sem
ninguém ao meu lado mas à minha frente seguiam dois jovens - uma
rapariga e um rapaz. Fiquei curioso por os três aparentarmos a mesma idade. Se calhar o que senti foi o explicado no filme “Wallstreet
2”, em que Gordon Gekko, representado pelo Michael Douglas, diz
“A fisherman always sees another fisherman from afar.” O pensamento que tive e a sensação que me percorreu poderiam ser descritos
nessa citação. Pareceu-me que eles não repararam em mim. Talvez o
artefacto de ter deixado a barba crescer para me integrar melhor estivesse mesmo a funcionar. A minha atenção ficou mais focada neles
porque falavam espanhol. Ele falava alto, pavoneando-se diante dela
com os seus dotes linguísticos. Ela falava mais baixo e escondia-se,
recatando o seu aspecto marcadamente ocidental por trás de um véu
improvisado com um lenço de senhora, azul-turquesa. Contudo, via
o seu cabelo louro e as suas sardas e entendia o seu sotaque catalão
escamoteado nas palavras de castelhano que usava para se expressar. Até podiam ser um casal de namorados, uma
dupla de amigos, ambos idealmente,
ou terem-se conhecido minutos antes
daquela viagem, mas pouco depois de
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se sentarem, comigo escondido e atento atrás deles, ouvi o rapaz a
desvendar o seu plano para entregar haxixe, ela engoli-lo e voltar a
Espanha, com a droga no corpo. Ele falava alto sobre a droga, num
castelhano macarrónico e pouco exercitado. Ao mesmo tempo, o seu
telemóvel tonitruava de um modo escancarado a música Raï (estilo
musical muito escutado por jovens no mundo islâmico).
Mas, ao mesmo tempo que me intrigava aquela situação, achava-a
também caricata. Uma jovem espanhola loira, de sardas, calada e escondida atrás de um lenço, prestes a chegar a um lugar em Marrocos
onde ia engolir droga, para mais tarde a defecar e vendê-la na sua
cidade, para ser fumada, seguia à minha frente, sentada ao lado de um
jovem marroquino de boné a “apontar para a lua” e roupa desportiva,
a discorrer verborreico num espanhol rarefeito em voz alta e a escutar
música popularucha marroquina no seu telemóvel em alta-voz. Não
me esqueço.
Ela viveria aquela viagem tímida como uma mulher árabe se esconde por detrás do véu islâmico. E ela estava em ilicitude também.
Mas parecia-me que se integrava assim na sociedade árabe, com esta
indumentária. Várias vezes a fitava pelo reflexo do vidro enquanto
seguíamos pelas montanhas do Riff adentro, já de noite, iluminados
pelas poucas luzes de presença na estrada.
Eles desceram do autocarro na paragem antes da minha e nunca
mais os vi, nem soube deles. O que farão hoje? Aquela jovem espanhola, aventureira, emancipada, catalã e aquele jovem de estilo desportivo, de rua, marroquino. Ainda nos contornos do tráfico? Presos? Pai
e mãe já, talvez?
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Episódio #2 “Marrocos” - osmeusdescobrimentos.com
Raï’NB Fever - “Un Gaou”
Charles Duchaussois - “Viagem ao Mundo da Droga”
Fórum www.lonelyplanet.com/thorntree - secção sobre Marrocos
Parte #1 - osmeusdescobrimentos.com
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#7 Cafrealizar
“Em Roma, sê romano.” Provérbio

O autocarro parou nas verdejantes montanhas do Riff, na berma da
estrada junto a uma das encostas. Já estava em Chefchaouen, vila esplendorosa, fresca e caiada de azul celeste, no norte de Marrocos. O turismo
é o principal sustento da sua economia e, como tal, já não se conseguia
sair do autocarro sem se ser assediado por vendedores de quartos, riades,
pousadas ou hotéis. Dois ou três seguiram-me no escuro da vila, enquanto transportava sozinho as duas mochilas. Uma grande às costas e outra
pequena à frente do peito. Eu negava ajuda para carregar as malas, para
não ter que lhes pagar. Segui por mim e como já tinha um anfitrião da
rede Hospitality Club à espera, então fui perguntando pelo café que seria
o ponto de encontro.
Ao caminhar, por vezes, as ruas abriam e aclareavam no meio do luar,
por outras estreitavam e a vila tornava-se mais densa, opaca e soturna.
Então cheguei ao café onde estava o Zohair com os seus amigos, a verem
um jogo de futebol: Costa do Marfim contra o Egipto - para a CAN - Taça
das Nações Africanas. Logo de repente tive uma lição de história, futebol e
novelas! Mas vamos por partes:
i) História - Marrocos tem as mesmas cores que Portugal - o mesmo verde e o mesmo vermelho da nossa bandeira. Há várias cidades ou
pequenas vilas na costa de Marrocos que foram construídas por portugueses, na época dos Descobrimentos, como El Jadida (Mazagão) e Essaouira (Mogador). Sentados à mesa do bar, diria antes, tasca marroquina, à la Bairro Alto, Alfama, Mouraria e afins, perguntavam-me os vários
amigos de Zohair pela vida em Portugal. Um ou outro falava dos descobrimentos ou mencionava a presença de Portugal no seu país. Embora
não tenha confirmado, parece-me que estudaram isso na escola;
ii) Lição de futebol - O futebol é valorizado por este povo e muita gente conhece e segue a nossa liga. À conversa com Yassine, um dos amigos de
Zohair, o anfitrião, ele dizia-me o nome de vários jogadores marroquinos
em clubes portugueses - mas não só nos clubes grandes, como também nos
pequenos - o Leiria, Olhanense e clubes afins. Era impressionante;
iii) Novelas - O Egipto está para Marrocos assim como o Brasil está
para Portugal. O primeiro produz as novelas que o segundo consome. Do
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Egipto vêm, de facto, muitas novelas para o mundo árabe. E as famílas
ficam a vê-las. Sentado à mesa a ver Costa do Marfim - Egipto, percebi
que o respeito que os marroquinos têm pelos egípcios se deve, para além
da superior qualidade do futebol dos segundos, também à quantidade de
cultura que eles injectam em Marrocos. Falávamos sobre isto durante a
partida.
Depois do jogo, empolgado pela chegada de rompante a Marrocos, à
vila caiada nas montanhas, sendo recebido por um grupo de marroquinos
numa tasca a ver um jogo, então seguimos para a casa onde iria ficar. Uma
casa de Zohair, mas que lá não habitava. Vivam lá, sim, Yassine e Mohammed como inquilinos, enquanto se estabeleciam na vila. Tal como
eu, vinham os dois de fora. E os dois trabalhavam numa agência bancária.
Yassine, com quem acabei por falar mais, tinha estudado em Casablanca, cidade que ele não apreciava em especial. Agora, radicado num meio
mais bucólico, sentia-se realizado e parecia-me motivado para os próximos anos da sua carreira. Falámos um pouco sobre tudo: os nossos países,
os desempenhos das economias (ele tinha estudado Gestão), as nossas
histórias pessoais, mulheres de relações passadas. Não nos reencontrámos
desde que parti. Naquele apartamento estávamos os três - eu, o Yassine e o
Mohammed - e descansávamos em três colchões insufláveis que o Zohair
deixara naquela casa.
Na primeira manhã no Riff, fui à janela e impressionei-me. Estava no
topo da colina, da rua, do pequeno prédio caiado de azul celeste. Por umas
grades consegui espreitar e ver os vales semi-verdejantes, semi-áridos do
norte de Marrocos - as Montanhas do Riff. Tirei fotos com a mão por entre as grades a penetrar a rua e fiz um pequeno vídeo. Estava já em Marrocos. E tinha feito uma boa parte da viagem à boleia. Estava satisfeito. Despedira-me do meu emprego a desenhar microchips, disse à minha família,
amigos e ex-namorada que ia viajar, sem saber quando voltaria, e já tinha
valido a pena. Com certeza que sim.
Ainda de manhã, neste primeiro dia, dei uma volta na rua, comprei
pão e, por coincidência, visitei uma mercearia onde me perguntaram
de onde era. Ao responder Portugal, ouço de volta uma voz de surpresa
“Portugalia?!”. O senhor mouro, de olhar opaco, tez escura e dentadura
semi-desfeita, enquanto agarrava uma laranja dum molho de outras tantas, levantou-a, estendeu o seu braço, e exibindo a laranja diante dos meus
olhos, disse de novo “Por-tu-gál-iaaaa!” Que quer dizer laranja em árabe!
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Já tinha ouvido isso, mas viver esta situação foi surpreendente.
Deliciava-me com o pão de Marrocos que provei ao pequeno-almoço,
em passeio com Zohair pela vila. Ele perguntava-me se queria ir comer a
um sítio mais chique ou se a um mais barato e popular. Optei pelo segundo. Sentados numa cantina improvisada, de poucos metros quadrados, o
menu era único: frango! O pão veio antes e devorei vários pedaços saborosos. O pão de Marrocos impressionou-me, por ser fácil de mastigar, ter
um sabor ligeiramente a azeite, tostado e com sementes cozinhadas por
cima da massa quando vai ao forno. Adicionalmente, tinha uma forma redonda. A refeição completa nesta tasca marroquina foi muito barata. Três
euros, talvez. E eu fiquei bem servido e sem qualquer desarranjo gástrico.
Pudera, pois antes de sair em viagem, tomei em Lisboa doze vacinas, algumas delas apenas disponíveis no Hospital Militar da Ajuda. Uma delas,
era a vacina oral contra a cólera, sobre a qual soube, apenas quando me
foi administrada, que não imunizava completamente contra a cólera, mas
revestia o estômago de várias proteções contra bactérias que pudessem
entrar no organismo com a comida.
Depois de almoço, e no seguimento da manhã, Zohair mostrava-me
a vila. Charmosa, singela, bonita, agradável. Digna de um filme romântico. Nos arredores da aldeia, sobre um pedestal elevado nas montanhas,
erguia-se uma vista estarrecedora e soberba sobre as casas estendidas no
sopé da montanha, assim como a restante cordilheira do Riff, em pano de
fundo. Um cartão postal autêntico. Visitámos uma fonte antiga, vi a fachada de algumas das casas mais emblemáticas da vila. Havia passagens nas
ruas labirínticas da vila que, de tão azuis que eram, por vezes nos faziam
sentir rodeados de gelo, numa arca frigorífica à escala humana ou como
num hotel de gelo na Finlândia. Esta cor - azul celeste - era usada para
repelir mosquitos durante o verão.
Ao regressar à vila, a meio da tarde, Zohair, levou-me a um restaurante
de um familiar. O seu tio Amhed, um senhor com os seus 60 ou mais anos,
baixinho, aperaltado de camisa, calça de fato e colete, bigode gordo que
preenchia bem a pele do lábio ao início do nariz, e também claro, como
é apanágio por aquelas bandas, sem um ou outro dente na cremalheira e,
a isto adicionado, um tom de voz rouco, rasgado e desgastado pela idade.
Fui convidado a sentar-me, numa mesa quadrada de toalhas a condizer
com a vila - azuis e brancas - e, ao fim de uns dedos de conversa de circunstância, perguntou-me o Senhor Ahmed se eu estaria interessado em
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comprar kiff. “Kiff?”, pergunto - é o mesmo que haxixe. Um nome de código, diga-se. Sempre que posso, aprendo umas palavras e escrevo-as num
papel. Supreendido com a pergunta sobre a droga, de repente revi todo
o percurso que me levara até ali, àquele café, ao restaurante com aquele
anfitrião do site de hospitalidade da internet, com aquele tio dele, velhote
a tentarem vender-me haxixe.
O restaurante costumava estar cheio no horário das refeições, segundo
o que me dizia Zohair e o seu tio, mas à hora que lá estava, apenas nós os
três falávamos, rodeados por uns empregrados do velhote. Por momentos,
parecia um restaurante da máfia em Nova Iorque, pronto a receber uma
reunião de padrinhos a meio da tarde, mas daquela feita em Marrocos, nas
montanhas do Riff, onde se produz muito kiff. Despedi-me destas pessoas
e, deste modo, neste dia conheci uma personagem - o “Tonton” Ahmed
que vendia haxixe às escondidas por baixo da toalha azul e branca, num
restaurante perdido nas montanhas de Marrocos.
Neste país, mesmo numa pequena vila, parecia haver sempre gente. Nas
ruas, dentro dos comércios, nas casas. Passeavam por todo o lado.
No dia seguinte fui cortar o cabelo. Queria ter um corte como os locais.
Também cresci a ver os clips, a ouvir CDs e a analisar os livros no interior
das capas, assim como revistas e alguns filmes de rap francês, meio esse
no qual muitos protagonistas são originários ou descendentes diretos dos
países do Magrebe. Para além disso, e essencialmente por isto, diga-se de
passagem, queria passar mais despercebido. Queria integrar-me, cafrealizar em terras marroquinas. Então no caos aparentemente organizado
das ruas marroquinas, perguntei onde era o barbeiro - “le coiffeur” mais
próximo. Valia-me o meu francês já destreinado desde o final do terceiro
ciclo escolar e também algumas palavras que aprendi com a música rap
francesa. Nesta situação em concreto, lá consegui chegar a um barbeiro.
Contudo, azar dos azares, não falava ele francês! Maldito berbere, que só
falava o dialeto local. Com a expressão facial e o gesticular universal, lá
lhe expliquei o que queria. Casmurro, o fulano, contudo, teimou, de trás
da sua jelaba - túnica árabe - durante um bom tempo que não me compreendia. Ajudado por outro marroquino, cliente da barbearia, lá acedeu a
cortar-me o cabelo. Vi-me numa situação em que lhe pedi para lhe poder
pagar em troca de um corte de cabelo, daqueles cortes que ele costuma
fazer a cada 20 minutos! As mãos paralelas uma à outra a passar rente a
cada lado do crâneo, de baixo para cima, rentinhas. Vvvt! Vvvt! A mão
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direita depois a passar por cima da cabeça, também rentinha, da nuca para
a testa. Vvtt! E a mão esquerda de baixo para cima, rente à nuca, a raspar
rente ao cabelo.Vvvt! Repeti este gesto umas dez vezes, até que o fulano
marroquino entendesse o que eu queria: cortar o cabelo como os marroquinos que viam na rua.
Deste dia em diante, e muito por mérito da barba também, era raro
o dia que acabava sem que me tentassem vender o Corão na rua. Havia
sempre quem tivesse uma banca ou carrinho portátil com corões e que a
mim várias vezes tentaram vender-me.
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Episódio #2 “Marrocos” - osmeusdescobrimentos.com
Master Musicians of Jajouka - “Take me with you my darling”
CAN - Africa Cup of Nations - www.cafonline.com
Parte #1 - osmeusdescobrimentos.com

#8 Fez, Marrocos
“Há alturas em que o ditado - Conhece-te a Ti Mesmo - não é muito correcto. Deveria
antes dizer-se - Conhece as Outras Pessoas.” Menandro, 343-292 A.C., poeta grego

Fez é a cidade onde D. Fernando “O Infante Santo”, irmão do Infante D. Henrique, esteve preso até à morte, na sequência duma campanha militar portuguesa em solo marroquino. E era para esta cidade imperial magrebina que rumava.
A saída de Chefchaouen foi atribulada porque me deixei adormecer e atrasei-me. A meio da manhã dei por mim a correr pelo labirinto de Chefchaouen,
medina afora, escadas abaixo, pelos imensos degraus, e com as mochilas às costas. Enfim chegado à parte mais recente da vila - a Ville Nouvelle, então encontrei o terminal de autocarros. Via estes pontos como portais do espaço. Por ali
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chegava e dali partiam as pessoas para outras paragens. Apreensivo, por estar
no início da viagem, e algo desconfiado dos ladrões (lembrava-me do conselho
da espanhola madrilense “cuidado con los ladrones” com quem partilhei táxi em
Tânger), em Cádiz comprei uma corrente e um cadeado, para usar nos porões
de bagagens dos autocarros. Já assim tinha sido no troço Tânger - Chefchaouen
e o bagageiro desdentado de voz tonitruante até achou graça ao meu desdém,
mas desta vez iria haver problema. Quando pedi ao motorista para prender
a mochila com a corrente e à estrutura metálica do porão, ele nem percebeu
ao princípio o que queria. E, quando percebeu, achou que não era necessário
tal precaução e orgulhoso da empresa em que trabalhava, exibindo o logotipo
da camisa da TCM, disse-me - “Sabe que esta empresa de camionagem é detida
pelo Rei?! O Rei de Marrocos!” - dizia-me ele em francês. Mas o pior veio depois,
quando um grupo de senhoras começaram a praguejar sobre a minha façanha:
“Ahhhhh! Mas não é possível! Não sabemos o que é que você aí tem também na sua
mala! Tem que abrir agora a mala à nossa frente!” Talvez desconfiassem que fosse
droga. E seria habitual por ali, com certeza, como já tinha aliás constatado na
viagem até chegar a esta vila, com a dupla da espanhola e do jovem marroquino.
Abri a mala, para levantar quaisquer suspeitas e porque o motorista e uma ou
duas senhoras não paravam de praguejar contra mim, estarrecidas pela minha
vontade de acorrentar a mala ao porão das bagagens.
O motivo para isto era simples: prevenir que me levassem a mala. Sou visto
como um estrangeiro, um branco, europeu, ocidental. Apesar do corte e da barba, os olhos claros não iam falhar! Se bem que vários marroquinos me diziam
que no norte do país, na região de Chefchaouen e mais a norte, há de facto vários
habitantes de olhos e pele claros como a minha. Uma vez que sou visto como
ocidental e em consequência como um “cifrão ambulante” - e o caso seria mais
gritante na áfrica subsariana - então pensava que devia recorrer a artimanhas
para evitar problemas. Pois não queria perder nada da minha bagagem. E assim
foi até ao fim, aliás. Não perdi nem me foi roubada qualquer peça da minha
bagagem durante toda esta volta ao mundo. No final, levei a melhor e viajei descansado, com a mochila acorrentada. Aprendi, por outro lado, que as coisas têm
que ser feitas com diplomacia.
O destino seguinte: Fez, uma cidade imperial marroquina. Digamos que
como uma cidade da Batalha ou Guimarães. Uma parte antiga, de muita beleza
e valor patrimonial, e uma parte nova da cidade, resultado da expansão recente,
do crescimento demográfico das cidades. À chegada a Fez, esperava-me Eliah e
Hossam, ambos do couchsurfing. Tinha já contactado com eles, e esperavam-me
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supostamente na gare dos autocarros que, por sua vez, estava na Ville-Nouvelle a área nova da cidade, fora da Medina, zona circunscrita por um muro. Tive que
aguardar ainda uma meia hora e, de repente, entraram eles os dois. Reconheci-os
pelas fotos que tinham no site do couchsurfing - mas acompanhados de duas
raparigas. Jovens bonitas, loiras, soube segundos depois que eram da Polónia,
com olhos claros, como manda a regra naquelas terras mais setentrionais. Uma
delas, achei que mais do que a outra, tinha um ar sedutor, jovial, brincalhona. E
vestia uma jelaba. Ela optou por esta indumentária, confessou-me, para não ser
tão assediada pelos locais, assim que vissem uma rapariga com ar de estrangeira.
Mas aquele grupo que me recebeu, assim de repente, parecia-me irreal: Hossam,
o amigo de Eliah, entroncado e com um grande casaco de cabedal vestido, estava
a tentar seduzir uma das polacas (elas na Polónia é que costumam assumir o
papel da conquista inicial numa relação, segundo o que me diziam amigos de
Lisboa que lá viviam). O Eliah, mais franzino, ar de cientista ou professor, divertido, entretinha o grupo e focava-se na outra polaca.
Neste ambiente de galanteio, seguimos juntos uma meia-hora num pequeno
passeio pela Ville Nouvelle, findo o qual nos separámos e segui com o Eliah para
a casa onde iria ficar alojado. Nesta cidade, notava-se já bastante pudor na sociedade marroquina. As mulheres não podiam andar de qualquer maneira com
os homens, nem os homens de qualquer maneira com elas. Era diferente. Notava-se um maior conservadorismo religioso do que em Portugal ou Espanha. Via-se, contudo, alguns homens andarem de mão dada, como vi também noutros
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países islâmicos. Algo que lá é normal entre amigos ou familiares.
Segui com o Eliah para casa e, lá chegado, já num subúrbio de Fez, num último andar, fui bem recebido. O apartamento era algo espartano, monacal e desarrumado também, mas com vista sobre a cidade. A skyline que de lá vislumbrei
era apeada de antenas parabólicas por todo o lado, talvez voltadas a um satélite
para sintonizarem as novelas egípcias. Fui tomar banho, já ao fim do dia, num
canto da casa, com um pequeno portãozinho de duas madeiras, à la saloon do
faroeste, para separar a zona das necessidades do resto da casa. O banho foi sob
uma luz ténue e bruxuleante de uma lâmpada tombada sobre a parede da sala.
A casa tinha um toque tradicional feminino pela ornamentação artística, mais
esotérica e mística, mas havia um certo caos naquele habitáculo que se devia à
veia masculina ou a outra veia marroquina, talvez, de Eliah. A mulher de Eliah é
francesa mas estava fora, em França, a visitar a família. Vi as fotos dela pela casa.
Eliah estava a preparar com ela um projecto rural nas montanhas de Marrocos.
Sonharam os dois montar um negócio de eco-turismo na cordilheira dos Atlas.
Antes do banho, Eliah ferveu a água da torneira no bule. Uma peça metálica,
ornada de motivos esculpidos no metal, tornando-o rústico, valioso e bonito. A
luz daquele espaço era torrada, vermelha e trémula, ao mesmo tempo que o escuro da noite se adensava esparso pelo quarto. Em Marrocos os nossos sentidos
ficam mais despertos e sensíveis ao que vemos, ouvimos, cheiramos e provamos.
E para nós portugueses, viajando no país de cuja capital mais próxima é Lisboa,
mas estando ao mesmo tempo imersos numa sociedade tão díspar, esta viagem
sinestésica sensorial é uma descobrerta ainda mais intrigante e surpreendente.
Enquanto a água aquecia, liguei o meu leitor de MP3 às colunas e pus a tocar uma música que captou a atenção de Eliah. “Bladi” do Freeman, da banda
francesa IAM. Ficámos a ouvir a música, enquanto ele ia traduzindo a letra. No
refrão ouvia-se - “L’hacima raliah” - “A capital é cara”, referindo-se a viver nas
grandes cidades, onde existe a ilusão de que a vida é boa, fácil e há sempre dinheiro, mas a realidade é outra.
O banho foi rápido. Apenas para lavar os pés, depois os sovacos e barriga, e
a cara. Este banho também teve algo de medieval, rústico, antigo, como se fosse
uma viagem no tempo até ao período em que o Infante Santo esteve preso ali
naquela mesma cidade. Foi uma experiência - um banho africano! Na áfrica
setentrional, dita “branca”, ainda por enquanto, é certo.
No dia seguinte passeei na Medina e senti-me transportado no tempo.
Aproximar-me do muro que rodeia a cidade, passar os portões, perder-me nas
ruas pejadas de pessoas, a maioria com a típico jelaba, outras a venderem frutas
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e especiarias para mim desconhecidas. Nesta caminhada entrei na madrassa, a
escola muçulmana. O livro-guia aconselhava um trajecto que, misturado com
alguns conselhos do anfitrião, definiu o meu percurso nesse dia. Sair do bairro
dele em primeiro lugar foi engraçado. Regrado por ruas de areia onde pululam
mais ciber-cafés do que bancas de jornal, o lugar para apanhar o autocarro era
mais caótico do que o que estou habituado em Portugal. Já chegado ao centro
de Fez, impressionou-me ver o McDonald’s em árabe. Não entrei lá mas soube
ser mais caro do que num restaurante de esquina e que apenas a elite da sociedade local lá vai. Curioso, pois é o contrário de Lisboa e imensas outras cidades
ocidentais. Sem vontade nem fome para tal. Segui passeio, deambulando na
Medina durante este dia.
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Episódio #2 “Marrocos” - osmeusdescobrimentos.com
Freeman - “Bladi” com Cheb Khaled
“Comme un Aimant” - sobre os filhos de magrebinos em subúrbios
Parte #1 - osmeusdescobrimentos.com
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#9 Uma Família Numerosa
“Um viajante que não observa é como um pássaro sem asas.” Moslih Eddin Saadi

Eliah do couchsurfing acedera alojar-me apenas por uma noite, mas
com direito a pequeno-almoço no seu terraço, com uma vista elevada
sobre vários bairros periféricos de Fez. No dia seguinte segui para outro
paradeiro dentro da mesma cidade imperial marroquina. No final do dia
encontrei-me com o Chakir da rede Hospitality Club. Ainda em Lisboa,
enviei pedidos a vários membros destas redes de alojamento. A maioria
não respondeu e, dos poucos que o fizeram, apenas uma pequena parte
queria receber um estrangeiro ocidental em sua casa. Mas é compreensível
que assim seja. Marrocos é um país islâmico com uma cultura fechada,
onde ao passear nas ruas das grandes cidades se veem homens e mulheres
passearem de túnica, as mulheres de burka, alguns homens com panos do
deserto envoltos na sua cabeça e cobrindo a cara. Um reinado no qual as
mulheres não têm direito a opinar nas decisões familiares, entre muitas
outras coisas que lhes são vedadas ou negadas. Lá, uma boa parte da população vive em pequenas aldeias rurais, muitas sem acesso à electricidade, água e gás canalizados. Um país onde muita gente vive na pobreza.
Chakir foi uma das pessoas que abriu as portas da sua casa a um estranho e isso, só por si, já é de agradecer e valorizar. Então combinámos
encontrar-nos num café perto de sua casa, na Villa Nouvelle. A área do
encontro era um bairro novo e agradável. E, de repente, poderia imaginar
estar num subúrbio de Lisboa. A estrada fora recentemente alcatroada e
percebia-se que as marcas rodoviárias estavam bem assinaladas e frescas.
Prédios novos, de cores bem definidas e com iluminação pública muito
funcional. O sol já se tinha posto à hora do encontro. O café onde nos
encontrámos reluzia a novo, requintado, com cadeiras metálicas de esplanada mas também feitas de vime para assentar o corpo. Uma cadeira
familiar. As várias televisões do café eram novas, das marcas tecnológicas
mais famosas e com os modelos mais recentes que transmitiam naquele
momento as últimas notícias pelo canal Al-Jazeera. Por momentos, achava que podia estar também em Portugal, num lugar assim. Estava impressionado, enquanto falava com Chakir, pois o seu vocabulário e dicção
da lígua inglesa eram surpreendentes. Ele concluiu uma licenciatura em
línguas. Apercebi-me também que ele gaguejava e que se atrapalhava por
vezes a discursar. De quando em quando parava de repente, engasgava-se
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num ou dois segundos para depois continuar a falar. O que se passaria
com ele?
Depois de uns 15 minutos de conversa no café, a meio dos quais pedi
uma torrada, então Chakir sugeriu levarmos as mochilas de viagem até
sua casa. Apesar de ter pressentido que algo não estava completamente
bem com ele, devido às paragens bruscas no discurso, assim como com o
seu olhar por vezes arretado e circunspecto, acedi ir com ele. Pois tudo o
resto parecia bem - estava num bom bairro, num bom café, com alguém
da rede Hospitality Club, 99,9% das vezes com excelentes e incríveis anfitriões. Então saímos do café, começámos a caminhar e deixámos para
trás o bairro novo de prédios bonitos, estrada alcatroada e luzidia, para
aceder ao reverso da medalha, por trás de todo este cenário: um descampado de terra, no topo de uma colina, sem iluminação, com um bando de
miúdos a jogar à bola em terra batida, ao mesmo tempo que berravam
uns com os outros. Ali perto do campo de jogo improvisado estavam algumas barracas e, mais longe, em total oposição, a uns duzentos metros
avistava-se uma pequena urbanização, um conjunto de dez prédios já com
luz pública. O caos, o risco e a aventura juvenil em contraposição à segurança, estabilidade e trabalho da idade adulta.
Esta caminhada deixou-me algo tenso e tracei os piores cenários - de
ser roubado ali, pelo então possível anfitrião Chakir, que poderia estar
concertado com a horda de miúdos de rua marroquinos do futebol. Nesse
instante fui invadido por um instinto de auto-defesa e comecei a abrir
paulatinamente no meu bolso, o canivete que me acompanha. Com ele
aberto, estava pronto a reagir a alguma ameaça que tivesse naquele sítio,
esconso, desiluminado, esquecido, por trás daquele bairro novo e bonito.
Um género de universo paralelo. Continuámos a caminhar. Chakir pouco falava e isso deixava-me mais apreensivo ainda. Estava pronto a reagir e isso já me segurava um pouco. Passámos os miúdos, cruzámo-nos
com uma ou outra pessoa de aspecto duvidoso para mim, as quais Chakir
cumprimentou dizendo “boa noite” - poderia ser apenas do momento,
mas foi o que vivi. Mas na verdade quem mais teria motivos para temer
algo não era eu, mas sim o Chakir. Afinal quem recebia um estranho seria ele e a sua família. Tranquilizei-me e, percorridos os duzentos metros,
chegámos a um novo bairro com luzes, onde Chakir me disse, gaguejando:
“This is---is whe--re---re I-- li-live”. Morava num segundo andar.
Chakir e a sua família habitavam num prédio novo, de três andares,
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numa zona urbanizada com boa iluminação pública e com cerca de
outros dez prédios. Entrando em sua casa, apresentou-me a toda a sua
família. Eles eram dez! Primeiro apresentou-me às mulheres. Estavam sete
sentadas na sala: a mãe, a avó, duas irmãs, duas tias e a madrinha. Todas
sentadas na sala a verem a novela egípcia. Estava também em casa o seu
irmão mais novo, também sentado com elas a ver a novela, mas pelo meio
entrava e saía da sala, para ir ao quarto. Admirou-me ver tanta gente ali
naquela casa e mais surpreendente ainda foi saber que naquela casa inteira apenas uma pessoa trabalhava. E, para mais, não era o pai, mas sim o
irmão mais velho, que chegaria mais tarde, depois de todos. Eram já umas
sete horas da noite quando chegámos a sua casa e o seu pai entrou uns
trinta minutos depois. O seu irmão já pelas vinte horas, mesmo antes de
ser servido o jantar saboroso que as mulheres preparam. O pão tradicional estava sempre à mesa e, quanto a mim, está equiparado em sabor e
qualidade aos vários pães que temos em Portugal. Saboroso, mesmo.
Os pratos em Marrocos baseiam-se muito em vegetais e também em
frango. O borrego, por ser um país islâmico é também habitual às refeições. E a sopa, aliás “shorba”, também. Quando cheguei a casa, e ainda
antes de jantarmos, Chakir convidou-me a trocar de roupa para um fato
de treino Adidas, ficando mais à vontade. Depois da muda e com corte de
cabelo, parecia um autêntico jovem descendente de magrebinos, que cresceu no sul de França. Após o jantar, tive a oportunidade de assistir a uma
das várias rezas diárias que os muçulmanos fazem voltados para Meca. No
seu quarto, Chakir, desenrolou um tapete árabe, não muito diferente dos
que vemos em várias casas portuguesas, aveludado, composto de padrões
geométricos e com as pontas de franjas esfareladas e tons claros. Ele, voltado para a Este, ajoelhava-se, dobrando o corpo com as mãos erguidas,
prontas a tombar no tapete. As frases entoadas em árabe, os olhos cerrados de Chakir, a prática da sua devoção, marcaram aquele momento.
No seu quarto, Chakir estendia um colchão insuflável usualmente para
visitas, no chão. Cinzento, almofadado e para uma pessoa. Deitei-me lá,
com um cobertor grosso, aveludado, confortável, de motivos árabes e cor
verde, branco e cinzento. Nesse serão, ainda gravámos uma conversa em
áudio. Queria gravar a língua local - o árabe marroquino - sim, porque lá
falam uma língua própria, diferente do árabe falado no Egipto, na Líbia,
ou mesmo na vizinha Argélia. Dentro de Marrocos existem também vários outros dialetos - dos berberes, assim como uma outra língua - Hassania
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- falada no território mais a sul do país, o Saara Ocidental - atualmente
ocupado por Marrocos (desde a “Marcha Verde” - a Messira, que aconteceu nos anos 80 - depois do país então colonizador - Espanha - o ter
abandonado).
Marrocos até aqui, estava a ser uma caixa de surpresas. A hospitalidade
dos locais, a comida saborosa, o pão e a sopa, ou as famílias numerosas que habitam num só apartamento. Assim como as medinas vetustas e
históricas quase inalteradas, que nos transportam no tempo. A paisagem
semiárida, mas não obstante também verde. Os contrastes entre o Mediterrâneo, as montanhas e o deserto. Por vezes parece que não estamos
muito longe de Portugal, se analisarmos a paisagem, as feições das pessoas
ou a gastronomia. Mas, por outro lado, a religião, as vestes a ela associados
são tão diferentes, que me sentia largamente deslocado.
No dia seguinte, Chakir levou-me a conhecer a sua universidade. Em
conversa com ele na estrada, confessava-me os motivos da sua gaguez - foi
atropelado naquela mesma estrada onde caminhávamos. Em Marrocos é
habitual ver pessoas a caminharem na berma da estrada. E, naquele dia,
Chakir era um deles. E foi atropelado por um camião que o projectou por
dezenas de metros. O choque provocou-lhe um traumatismo craniano
que lhe causou problemas perenes na fala e no raciocínio. Era-lhe difícil dizer frases longas sem se engasgar, sem parar o raciocínio e depois
continuar a falar. Ainda passei uma segunda noite em casa dele e da sua
família e, no último dia, Chakir, excelente anfitrião, levou-me até ao comboio. Percorremos uma linha inteira de autocarro apinhado de pessoas,
até à gare ferroviária. Apesar da barba ou do corte de cabelo à moda marroquina, não deixei de ser um ocidental curioso por aquele povo. Deviam
ver-me contudo como um ocidental convertido à religião islâmica.
Nos autocarros públicos, e enquanto esperávamos pelo transporte, observava várias mães com os filhos às costas, que usavam um pano que os
embrulhava, atado sobre o abdómen ou um dos ombros, para os transportar. Algo muito africano também.
De Fez seguiria para a capital do país - Rabat. E para a viagem optei
pelo comboio. De conversas despretensiosas entre amigos em Lisboa e de
leituras minhas, sabia já que os comboios em Marrocos eram bons. Disseram-me que até era possível viajar de comboio em Marrocos com o
bilhete de inter-rail.
Próxima paragem: Rabat - a capital.
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#10 Eterno Hassan
“A melhor forma de te encontrares, acontece quando te entregas aos outros.” Ghandi

A memória que tenho desta viagem de comboio está obnubilada talvez
pelo sono e o cansaço da intensidade dos primeiros dias de viagem, mas
dificilmente esquecerei a chegada à cidade de Rabat, a capital administrativa de Marrocos. Estava combinado encontrar-me na estação com o
anfitrião do Hospitality Club - Hassan Ziani. E ou cheguei eu um pouco
mais cedo, ou demorou-se ele a chegar à estação, já não sei precisar. Enquanto aguardava pacientemente, reparei num senhor, que tinha entre as
mãos um livro aberto com a capa escrita em português “Marrocos” e esse
foi motivo para travar conversa. Acabava assim de conhecer um dentista
de São Paulo. O seu sotaque dissipou logo à partida quaisquer possíveis
dúvidas. Estava em viagem sozinho por Marrocos e escolhera também o
comboio para se movimentar.
Hassan chegou uns minutos depois do combinado mas trouxe consigo
uma presença descontraída, amistosa e portadora de bonomia. É assim
que recordo o modo como fui recebido na estação de comboios de Rabat. Hassan Ziani não vivia exactamente na capital, mas num subúrbio
chamado Temara, um pouco a sudoeste de Rabat, em direcção a Casablanca. As duas cidades estão a crescer tanto uma em direcção à outra, que um
dia irão fundir-se.
Hassan, jovem de 18 anos, prestes a entrar na faculdade, ambicionava ser tradutor de espanhol. Ainda que com os pés assentes na realidade
marroquina, vivia encantado com o mundo ocidental. Ele namorava uma
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miúda espanhola a viver na capital, a Mónica. Ele também conhecia a
música do país dela e seguia ao pormenor os jogos da liga de futebol de
lá. O seu pequeno irmão Ali, de apenas quinze anos, almejava emigrar
em busca de uma vida melhor. Os pais, que pude conhecer tamém, eram
pessoas humildes, trabalhadoras e muito acolhedoras. Receberam-me em
casa deles com boas refeições, um quarto próprio e brindaram-me ao fim
de poucos dias com uma jelaba, ainda por cima uma para ocasiões especiais. Em retribuição da estadia, e porque habitualmente o fazia, cozinhei-lhes um prato tipicamente português - bacalhau à brás. Ao que manifestaram boas reações. Disseram-me ter ficado agradados com o sabor a
ovos.
Durante uma tarde, deambulámos pela medina de Rabat. Estava um
dia de sol radioso que só por si aportava às ruas da cidade mais espaço.
Visitámos umas ruínas romanas, marca da passagem desta civilização por
Marrocos. Hassan trazia uma
visão à viagem tão genuína,
acolhedora e despretensiosa
que sentia que ali estava um
excelente amigo. Verdadeiro.
Na boa! Autêntico. E, pelo seu
irmão, sentia o mesmo. Fraternidade. Tal como pelos pais
deles. Aquela família de afectos, simplicidade e bem-estar
que me recebeu - Ziani - tinha
um à-vontade com a vida,
tranquilos, que tão bem acolhiam e com gosto mostravam
a cidade ao mundo. Também
cheguei a visitar a casa da
namorada de Hassan. Fomos
lá, para depois seguir para um
café na principal praça da cidade. Ela era espanhola, pele
branquinha e cabelo curto
pelas bochechas. Usava óculos de massa, que lhe conferi-
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am inevitavelmente um ar intelectualóide, estando em Rabat a trabalhar
como tradutora. Conhecia já bem a língua árabe e orientava-se à vontade
pela cidade, a falar árabe marroquino. Assisiti a isso mesmo, quando deixámos a sua casa para ir até ao café com mais umas amigas suas. Hassan,
chegado a casa dela, prestou-se logo a arrumar-lhe a cozinha, varrer a sala.
Totalmente disposto para ela. Ela, mal encarada, rejeitava-o, complicava-lhe a vida.
A conversa no café foi agradável. Aprendi umas palavras de árabe “hobs” - pão - por exemplo. E conheci as amigas do casal. Ao observá-las,
pensava que a beleza moura é de facto algo de admirar: a tez da pele,
as caras redondas, tal como a timidez, são belas e intrigantes. No dia seguinte fomos, de manhã, os três até ao Souk (a feira) de Temara. Ainda percorremos alguns quilómetros de autocarro mas lá chegámos a um
descampado, onde havia uma miríade de coisas à venda. Arrisco escrever
que praticamente de tudo um pouco: desde especiarias a pneus, aparelhos
eléctricos antigos, até imãs a pregar a sua religião aglomerados de pessoas
à sua volta, comida, vegetais, roupas... Tanto artigos novos como velhos.
Peças para carros, etc. Ali havia de tudo, mesmo. Uma Feira da Ladra, mas
com mais pó e desarrumação e situada num descampado, longe da cidade,
onde fazendo o câmbio de dirhams para euros, ficava tudo barato. Ver os
imãs apregoarem foi especialmente engraçado, principalmente pelo comentário da namorada de Hassan, que nos dizia em grupo, enquanto deambulávamos pela feira: “Aqui se vende de todo... hasta algunos que venden
su religión!”
Durante a tarde, regressámos a Rabat e depois seguimos para uma praia
ali perto. Ainda caminhámos bastante. Para a merenda da tarde, comprámos pão marroquino, claro. Ainda houve tempo para correr na praia e
ver o nosso Atlântico, ali tão perto de casa também. Na véspera da partida
desta casa, já levava uma boa dose de energia para o resto da viagem. O
acolhimento deles foi tão generoso e genuíno que assumiu também um
condão revigorante. Na noite antes de partir, partilhámos músicas. Eu,
para as levar durante o resto da viagem, eles para conhecerem que sons
me inspiravam a viajar. No meio dos ficheiros MP3s de Ali, ele sentado
em frente ao computador, com o seu boné de pala dobrada em arco, e “a
apontar para a lua”, mesmo quando entre paredes, em casa, ele pôs a tocar
uma música que me soou familiar. Lembrei-me da Patrícia de Cádiz e da
música que ela me mostrou no seu carro, quando me levava até ao auto-
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carro para Tarifa. Num estalar de dedos, completava um puzzle! Aquela
música de flamenco chill (fusão de flamenco com música electrónica) ficara-me no ouvido e tinha ali reencontrado a música de que tanto gostei.
A música chamava-se “Papeles Mojados”, do dueto Chambao.
Muito infelizmente, não posso terminar esta crónica com um final feliz,
sem revelar o que sucedeu poucos anos depois a Hassan e à sua família.
Quatro anos mais tarde, regressado a Portugal, um dia, encontrei o perfil
de Ali, irmão de Hassan, no couchsurfing. Mesmo ao longo da viagem,
fui trocando alguns e-mails com o Hassan, para manter a amizade. Ele
fora um enorme entusiasta deste périplo, sempre a transmitir-me energia
como ar para um fogo. Mas um dia, estava a ver o perfil de Hasan no site
do couchsurfing, ao qual ele aderiu por sugestão minha, então vi também
o perfil do seu irmão Ali. De lá, encontrei o perfil de Ali no facebook e
alguns dias mais tarde, o seu nome de utilizador no Skype. Certa tarde,
regressado a casa, sentado em frente ao computador portátil no sofá, Ali
escreveu-me “João, tenemos que hablar. Tengo que dicerte algo”. Comunicávamos em espanhol, pondo de parte o francês, língua oficial de Marrocos, pois ele queria treinar. Então contou-me a notícia: “Hassan morrió. Ya
hace alguns meses. En Mayo de 2011.” E, de repente, parecia irreal ver uma
notícia destas. Inesperada e injusta. “Mira aqui.”, disse-me ele enquanto me passava um link com a notícia da morte do irmão que foi morto
por um radical islâmico em Tânger, num café frequentado por viajantes
e escritores, o que ele ambicionava ser também, ironia das ironias. Nem
parecia real. Como a sua sociedade natal conseguiu não só matar os sonhos deste jovem talento, mas também a sua vida. A sua morte ainda foi
mais drástica porque Hassan se esvaiu em sangue até à morte e a uns escassos cem metros de um Hospital, de um modo ridículo, incompreensível e
revoltante. Na rua desse café e apunhalado prostrou-se em silêncio às portas da morte. O destino levou a vida de um jovem marroquino precioso de
olhar luzidio, sorriso eterno, com sonhos ambiciosos e amizade fraterna
para com o próximo. Depois de engolir a notícia, pensei nos seus pais, no
irmão, amigos e restante família e na falta que sentirão dele, hoje em dia.
Hassan, obrigado por tudo. Sejas eterno neste e nos próximos mundos
por onde passares.
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#11 Chuveiro Quente
“Não vás onde o caminho te leva.Vai antes onde não há caminho
e deixa também um trilho.” Ralph Waldo Emerson

Viajar de comboio em África auspicia logo à partida bons momentos.
Para muitos até pode ser cinematográfico, onírico ou romântico, devido às suas belas e matizadas paisagens, mas para mim era, primeiro que
tudo, cómodo, e de um modo inesperado, talvez porque os relatos que nos
trazem deste rico continente informam exactamente o contrário: que é
pobre. E se de facto o fosse, então tratar-se-ia de uma pobreza diferente,
de falhas no sistema de educação e à luz de quem aponta este alegado défice - o Ocidente. Não obstante estas opiniões dos países ditos do Norte do
planeta, a terra que este continente dispõe é, contudo, riquíssima, pela fertilidade dos solos, e África é também pródiga em alegria, sorrisos e abraços.
A paisagem mudava aos poucos, cada vez mais árida, castanha, depois
amarelecida e tórrida. Ao longe via as montanhas do Atlas, mas por tantos momentos sentia-me tão somente a atravessar o Alentejo de comboio.
Numa planície estendida, vasta e enxuta. Neste caso, entre o oceano e a
cordilheira do Atlas. Na cidade de destino - Marraquexe - dito em árabe
como Marrak-she - e que quer dizer “passa depressa” - aguardava-me a
família Boukrissi, graças a quem desrespeitei a etimologia da palavra da
cidade. Para além dos dias planeados, fui forçado a ficar outros mais, pois
a vida tem as suas formas de nos abrandar.
Zakaria, o filho do casal, estava inscrito na rede Warm Showers - rede
global de hospitalidade para cicilistas. Era certo que não chegava à cidade

