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RUGAS SÃO LINHAS DA VIDA 
… E vai daí, isto: a vida. Ficam marcas. Não, não da tralha tecnológica com ou sem ponta. Não é 
isso. Marcas - dessas a sério, dessas que, por vezes, raspam, rasgam até ao fundo do corpo. E que 
não se vêem. Essas (dizem) são as que mais doem: silenciadas, quase sempre. Ou, então, podem 
aflorar na confidência a um amigo; podem aflorar, até, e é frequente, na confidência ao mais 
completo estranho que imaginar se possa. Ao balcão de um bar, por exemplo. 

O expediente, com as marcas, com estas marcas, parece simples: tudo está em dar-lhes a volta, em 
converter o cascalho sem préstimo que tendemos a ver nelas em património. Imaterial, é claro, mas 
património. 

Disto sou eu capaz de jurar que sabem esplendidamente Carlos, David, Ermelinda, Lurdes e Suzel. 
Encontro marcado no Centro de Dia de Nossa Senhora do Socorro.  
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Nada fácil a vida, pois não? Nada fácil. E não são só as rugas a dizê-lo. «As rugas são as linhas da 
vida.» É de Lurdes, a frase. O silêncio dos outros (e meu) subscreve-a. 

Lurdes trabalhou na Charcutaria Brasil, ao Rato. Fazia recheios e empadas, consta que com o 
rendido aplauso dos clientes. Mas passou, esse tempo: já não há empadas e a Charcutaria cedeu 
lugar a uma cashconverters. E Lurdes? Vida em movimento, sempre. Cantou fados. Ainda hoje os 
canta. E adora desgarradas. E adora cantar. É um dos sete elementos do grupo coral do Centro de 
Dia de Nossa Senhora do Socorro: cinco mulheres, dois homens.  

Um dos homens é David. Perdeu o pai aos quatro anos, trabalhou até aos 18 na Livraria Barateira, à 
Trindade (que também fechou), e depois, ala, vendedor de vinhos por conta própria, calcorreando 
Lisboa e abastecendo-lhe os restaurantes e os bares. Percalços, alguns. Recorda este: o prejuízo de 
dois mil contos (dez mil euros) em 1980. Mas de antes, de muito antes, e de diversa matéria, é este 
outro percalço, que ainda hoje, visivelmente, o irrita: Tristão da Silva, o cançonetista, tentou 
roubar-lhe a namorada, andava ele pelos 18 anos.  

Hoje, vive só, mas não dispensa a autonomia: tem dito sempre «não» aos convites do filho para que 
vá viver com ele. É peremptório: «Não vou. Não, enquanto eu dançar.» E se ele dança bem, 
afiançam os companheiros do Centro! 

Ermelinda, essa, não pode dançar. Prendem-na à cadeira, quando há festas no Centro, duas 
malfadadas «canadianas»… Percalços, quem os não tem? A ela, não lhe faltaram quando a vida era 
de trabalho - de trabalho para os outros - no Café Gigante e como empregada (muitos anos) na casa 
do embaixador alemão… Pode ser dura, a vida? Ermelinda sabe bem que sim. E não é a única. 

Suzel, que não foi Suzete porque o pároco da freguesia achou que, estrangeirismos não - não na 
paróquia dele -, trabalhou em bares. Hoje, não tem reforma. Culpa da empresa para que trabalhava, 
porque não entregou o que devia à segurança social durante 15 anos. Mais: a casa que partilha com 
o filho e a nora poderá ser vendida, terá talvez de sair, não sabe ainda para onde. O Centro, sorte!, 
tem-na ajudado. 

Carlos é um homem do fado - começou aos quatro anos -, é um homem do teatro - começou aos seis 
-, no Teatro Apolo. Estava-lhe no sangue. Está ainda. Ao fado e ao teatro não se juntou o cinema 
por pouco. Havia um caso na família: o avô, Alfredo Silva, que faz de lojista na Canção de Lisboa. 
Carlos, por pouco não foi o Carlitos, do Aniki Bóbó, de Manoel de Oliveira.  

O que aconteceu conta-o ele assim: o actor Nascimento Fernandes, que, no filme, viria a fazer de 
lojista, quis levá-lo para o Porto para o incluir no elenco. Como Carlitos, precisamente. Por 
indicação de Manoel de Oliveira? Talvez - a memória não alcança já esse pormenor. O facto é que 
Carlos, então com 10/11 anos, não pôde ir. Embirração familiar, foi o que foi. 

A realidade tem modos vários de impor-se. E impôs-se a Carlos. O fado, sim; o teatro, ah, sim, tudo 
muito bem, tudo muito bonito. E, para a sopa, chega? Não chegava. Carlos torna-se alfaiate. De 
mérito, ao que terão rezado crónicas. 

                                                                       RAUL MALAQUIAS MARQUES 
com Carlos, David, Ermelinda, Lurdes e Suzel 

no Centro de Dia do Socorro 
 
 


