
 

 

O que vemos quando atravessamos as cidades? Como se pode ler 

uma cidade, na sua relação com o património, mas também com outras 

marcas e signos diretamente relacionadas com a memória? Pode a cidade 

ser lida como um palimpsesto (HUYSSEN, 2003)? Neste artigo, pretendo 

debater questões levantadas pelas paredes de duas cidades portuguesas: 

Almada e Beja. Parto dos encontros, registados em imagens, para 

surpreender as dinâmicas da memória e do esquecimento, da presença e 

da ausência. 

Uma breve apresentação destas duas cidades impõe-se para permitir 

uma contextualização, centrada, sobretudo, nos aspetos políticos. Almada, 

sede do município, localiza-se na margem esquerda do rio Tejo, em frente 

a Lisboa, a capital. Com uma marca na paisagem – além de todas as outras 

razões que lhe conferem uma importância vital – encontramos, a unir as 

duas margens, a ponte 25 de Abril (originalmente ponte Salazar, mas com 

o nome alterado depois da Revolução de 1974). No entanto, a paisagem 

almadense tem dois marcos muito significativos: o Cristo-Rei, inaugurado 
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em 1959, e junto ao rio Tejo, na zona da Margueira, o pórtico de 300 

toneladas da Lisnave – de que adiante falaremos.   

Administrativamente, Almada faz parte do distrito de Setúbal e 

integra a área metropolitana de Lisboa. Foi elevada à cidade em 1973, mas 

a história de uma das mais populosas urbes do país recua até os vestígios 

pré-históricos da ocupação humana. De facto, podemos cruzar seu 

desenvolvimento com dinâmicas mais vastas da história nacional, como a 

ocupação muçulmana, a conquista, ou, para referir tempos mais recentes, 

o processo de industrialização e desindustrialização.  

A cidade de Almada, em termos de poder local democrático, ou seja, 

depois da revolução de 25 de Abril de 1974, com eleições livres e sufrágio 

universal, foi, até as últimas autárquicas de 2017, uma autarquia cujo 

executivo pertencia a diferentes coligações do Partido Comunista 

Português (desde 1987, PCP-PEV ou seja o Partido Comunista Português e 

o Partido Ecologista Os Verdes). Em 2017, a Câmara Municipal de Almada 

passou a estar nas mãos do Partido Socialista (PS).  

Beja é uma cidade do Baixo Alentejo, sul de Portugal, erigida no meio 

da vasta planície, capital de município e de distrito. À semelhança do que 

foi dito para Almada, as origens da ocupação humana remontam à pré-

história. Foi a Pax Julia romana e teve uma significativa presença árabe. 

Sua história cruza-se com a dinâmica da conquista, tendo um momento 

de grande importância quando o Duque de Beja ascendeu ao trono, como 

D. Manuel I. No século XX, o Alentejo era imaginado como sendo o celeiro 

do país, associado ao trigo e ao grande latifúndio. 

Depois do 25 de Abril de 1974, no ciclo democrático, à semelhança de 

Almada, a gestão da autarquia esteve, quase sempre, nas mãos do Partido 

Comunista Português (com diferentes coligações: FEPU, APU e PCP-PEV), 

exceção para o caso das eleições autárquicas de 2009 e em 2017, com 

vitórias do Partido Socialista. Embora haja diferenças conjunturais e as 
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dinâmicas políticas a nível autárquico, podemos dizer que tanto Almada 

como Beja se constituem como cidades com um peso significativo da 

esquerda política. O mesmo se poderia dizer, de uma forma geral, do 

resultado das eleições legislativas. Olhando para os diferentes mapas dos 

resultados eleitorais, percebemos que, nos casos em apreço, incluindo 

estas cidades em suas regiões, há uma prevalência das votações à 

esquerda.  

No entanto, seria redutor fazer a caracterização apenas com base nas 

eleições, que não esgotam as dinâmicas políticas locais, existindo outras 

tradições e novas forças políticas em presença, no campo da esquerda. Vale 

a pena referir,  pensando nos séculos XX e XXI, diferentes forças políticas. 

Não se pode esquecer a importância das correntes anarquistas, anarco-

sindicalista e republicanas. Tanto a região da margem sul, da qual Almada 

faz parte, como Beja e o Alentejo têm uma longa história no que se refere 

à oposição e resistência à ditadura do Estado Novo (1933-1974) diz 

respeito.  

Cumpre referir ainda outros partidos políticos de esquerda e de 

extrema-esquerda, como a UDP (União Democrática Popular), o PSR 

(Partido Socialista Revolucionário), o PCTP-MRPP (Partido Comunista dos 

Trabalhadores Portugueses/Movimento Reorganizativo do Proletariado 

Português) e, mais recentemente, o Bloco de Esquerda (BE). A 

multiplicidade de forças de esquerda tem em comum, apesar das suas 

diferenças, a rejeição do passado ditatorial e repressivo, bem como a 

defesa dos valores democráticos. 

Há uma cultura política de esquerda para a qual se constitui como 

central a memória da luta contra o regime repressor do Estado Novo e o 

antifascismo, numa sociedade na qual, ao longo do período da democracia, 

tal como mostrou Manuel Loff, existiram diferentes ciclos e fases na forma 

como se entendia a importância da memória da resistência antifascista 
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(LOFF, 2015). Sabemo-lo bem que as batalhas que se travam pela memória 

não estão definitivamente resolvidas. Fernando Rosas não deixou de nos 

advertir, no que tange à historiografia do Estado Novo e da resistência 

antifascista, sobre o “labor da revisão” que se tem exprimido “[...] nos 

últimos anos, sobretudo através daquilo que, em síntese, se poderá chamar 

uma visão banalizadora e desculpabilizante da natureza e das políticas do 

regime – frequentemente retomando e reelaborando velhos temas do 

discurso autolegitimador do Estado Novo” (ROSAS, 2016, p.76). 

Sobre a história e a memória da luta e da resistência em Portugal, 

nada está claramente conquistado. No entanto, há dois exemplos que 

devem ser referidos: em primeiro lugar, a abertura do Museu do Aljube – 

Resistência e Liberdade, em 2015, que relembra os combates contra a 

ditadura e defende os valores democráticos; em segundo lugar, em 2017, 

foi decidida pelo Conselho de Ministros a criação do Museu Nacional 

Resistência e Liberdade, na fortaleza de Peniche. Em ambos os casos, 

antigas prisões políticas passaram a funcionar como lugares de memória, 

permitindo uma nova dinâmica para a recuperação e preservação das 

memórias.  

No entanto, há mais formas de pensar estas mesmas questões, 

voltando, assim, às marcas encontradas nas cidades, em suas ruas e 

paredes. Algumas com pendor oficial, mas outras fruto de outras 

dinâmicas, sujeitas ao tempo e ao esquecimento, são traços que se vão 

apagando, ou que vontades políticas recriam, numa dinâmica de 

politização do espaço e são, neste sentido, sinais da memória que se 

socializa, que se inscreve, mas também das mensagens que se perdem. 
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Figura 1 - Placa toponímica, Cacilhas (Almada) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Os mapas dizem-nos onde estamos. Apesar de tantas vezes pensados 

como neutros, eles também nos dizem como é que o mundo está 

organizado. Pensar os nomes das ruas também nos dá informações 

relevantes sobre aqueles ou aquelas que o poder, num dado momento, 

resolveu consagrar. As escolhas toponímicas são, claramente, eivadas de 

significados e são entendidas como um campo de trabalho importante e 

profícuo (ROSE-REDWOOD, ALDERMAN, AZARYAHU, 2010). Por isso, 

gostaria de começar com a imagem da placa toponímica que encontramos 

em Cacilhas (Almada).  

O largo ostenta o nome de Alfredo Diniz (Alex). Encontramos 

também uma curtíssima biografia: “Operário da Parry & Son. Membro do 

Comité Central do PCP. Assassinado pela P.I.D.E. em 4-7-945”. Nesta placa 

podemos ainda observar uma foice e um martelo – o que significa a dupla 
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referência à sua filiação política, entre a escrita e a imagem. Alfredo Diniz 

(Alex), da classe trabalhadora, militante comunista, lutando ativamente 

contra o regime ditatorial e repressivo do Estado Novo (1933-1974), foi 

morto a tiro pela polícia política do regime e transformou-se numa espécie 

de mártir, um de entre o grupo dos que caíram numa luta que se entendia 

como coletiva.  

Em relação à toponímia, Sérgio Vicente elucida-nos sobre as 

alterações que tiveram lugar na cidade de Almada imediatamente a seguir 

ao 25 de Abril de 1974: 

 

Em 74 a Comissão Administrativa, pressionada para agir no imediato, atribuiu 

logo em Maio à Comissão de Problemas Locais do Movimento Democrático do 

Concelho de Almada a responsabilidade de sugerir as alterações toponímicas 

que entendesse necessárias e elaborar e propor a lista de nomes que deveriam 

ser dados às ruas, largos e praças nesta área urbana de Almada.  

Em 4 de julho, o edital da comissão proporia que a Rua Oliveira Salazar e a Av. 

Frederico Ulrich passassem a denominar-se, respetivamente, Rua da 

Liberdade e Av. 25 de Abril. Do mesmo modo, o Largo Cavaleiro Ferreira 

passaria a nomear-se Largo Gabriel Pedro. Por seu turno, em Cacilhas, o Largo 

Costa Pinto passaria a chamar-se Largo Alfredo Dinis (Alex). Em Agosto, e já 

com a nomeação de uma Comissão Municipal de Toponímia propor-se-ia para 

a freguesia de Almada a alteração dos nomes da Praceta Henrique Tenreiro 

para Dr. Arlindo Vicente e o Jardim Sá Linhares para Jardim Doutor Alberto 

Araújo; a Praça da Renovação passaria a Praça do Movimento das Forças 

Armadas, cujo nome foi alterado em homenagem ao MFA, numa iniciativa 

pública realizada no dia 25 de agosto de 1974 (VICENTE, s.d., p.139). 

 

Todas estas transformações acima referidas fazem sentido quando 

pensadas em conjunto e quando se articula o nível local com outras escalas 

de análise, ou seja, elas ocorreram em Almada, mas também noutros locais 

do país. No contexto revolucionário significam, sabemo-lo, uma vontade 

de purgar o espaço público e político. Aliás, de igual modo, após a 
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revolução republicana de 5 de Outubro de 1910, se assistira a um 

semelhante afã: saíram alguns dos reis, das rainhas e dos príncipes e 

entram personalidades que os republicanos queriam homenagear. Em 

1974, e para voltar ao exemplo de Almada, cai o nome do ditador, Oliveira 

Salazar, os dos próceres do regime e a toponímia consagrou resistentes a 

revolução e o Movimento das Forças Armadas (como agente da mudança). 

A homenagem feita a Alfredo Dinis (Alex) articula tanto sua filiação 

na classe operária almadense como sua importância a um nível mais lato, 

que ultrapassa o âmbito local. Ora, explicar que era um operário da Parry 

& Son remete-nos para o mundo do trabalho assalariado associado àqueles 

que, de entre os trabalhadores, não deixaram de lutar contra o regime e 

por seus direitos. Vale a pena relembrar, a propósito da toponímia, que 

nas diferentes camadas de nomes, criadas ou recriadas em diferentes 

contextos históricos, a versão do passado é essencialmente masculina, 

branca e ligada ao que se entendem ser as grandes figuras históricas. 

Apesar da desindustrialização do concelho, nas últimas décadas do 

século XX, há um elemento definidor da paisagem que se constitui como 

central. Referimo-nos ao já citado pórtico da Lisnave – que era uma 

empresa de construção e reparação naval. Fundado em 1962, o estaleiro 

da Margueira (em Almada) foi inaugurado em 1967 e encerrou as suas 

portas em 2000. Teve um elevado número de trabalhadores, que, em 1976, 

chegaram a perto de 10 mil (RAJADA, 2016, p. 67). Não por acaso, a 

exposição inaugurada pelo Museu Naval, em 2018, intitulou-se: “Pórtico 

de Identidade. A Lisnave em Almada.” Assim, o município de Almada, 

depois da desativação do Estaleiro da Margueira, “(...) assume a missão da 

reabilitação do lugar, promovendo em 2001 um concurso internacional 

para desenvolvimento de um plano de urbanização” (Pórtico de 

Identidade. A Lisnave em Almada, 2019, p. 141). 
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 O Plano de Urbanização de Almada Nascente (consórcio ATKINS, 

Santa Rita Arquitetos e Richard Rogers Partnership) mantém o pórtico na 

sua visão da área para o futuro. Podemos perguntar-nos que leitura terá 

este objeto, este imenso objeto: como o sinal da modernidade? Com um 

olhar que privilegia o seu tamanho e cor, com uma abordagem estética? 

Como a memória dos trabalhadores e de sua luta? É, certamente, um 

elemento patrimonial que permite diferentes leituras e significados. 

Associamos, assim, a presença do trabalho e dos operários, partindo 

da rua com o nome de um resistente antifascista até ao pórtico da Lisnave, 

mas, também, podemos falar das ausências, do que desapareceu na 

ressaca da revolução. É ainda no espaço em torno da Lisnave, para 

continuar no mesmo local, que as paredes falavam. Ou dito de outra 

forma, imediatamente após a revolução de abril de 1974, as paredes das 

cidades portuguesas encheram-se de murais, feitos pelas diferentes forças 

políticas. Analisando os murais do PCTP/MRPP, na região metropolitana 

e em Lisboa, André Carmo fala-nos das paisagens revolucionárias 

(CARMO, 2011).  

As paredes pintadas transformavam, assim, o espaço urbano num 

meio de comunicação política. De então para cá, as paredes não deixaram 

de ser utilizadas ainda que se tenha perdido o significativo dinamismo dos 

primeiros anos pós-revolucionários. São as fotografias e as memórias que 

nos permitem ter, hoje, acesso a esses murais. Fora do cânone da história 

de arte, não poderão ser entendidos também como uma forma de 

expressão artística, além do seu significado político? 

O espaço político de Almada, ainda hoje, tem paredes pintadas, mas, 

junto à Lisnave, cumpre evocar a ausência do que existiu e que configura 

uma teia de significados. Era aí que se encontrava, por exemplo, o mural 

com as palavras de ordem “Rumo ao socialismo, Defendendo a Reforma 

Agrária, O Controlo Operário, Nacionalizações” (CENTRO DE 
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DOCUMENTAÇÃO 25 DE ABRIL), de 1977, e tendo como autoria a 

Comissão Cultural da Incrível Almadense (uma coletividade do concelho). 

Pintar as paredes, embora pesem as rivalidades entre diferentes forças 

políticas, era um ato que significava um consenso social em torno desta 

forma de politizar o espaço. Ou, ainda, para voltar a André Carmo, os 

murais do PCTP/MRPP também materializam “atos de cidadania artística 

colectiva” [acts of collective artistic citizenship] (CARMO, 2011, p. 38). 

Entre o que ainda existe, pode somar-se o que existiu, recuperando 

patrimónios de luta mais vastos e mais complexos.  

Nem tudo o que foi escrito desapareceu; restam, ainda, na cidade, 

sinais das lutas políticas anteriores. Aqui trazemos um exemplo das 

paredes da Cova da Piedade (Almada): a negro ainda se pode ler, com 

grande clareza, a palavra Barreto; de forma menos clara, a palavra que 

antecede este nome, Lei; finalmente, a terceira palavra, da qual se 

distingue o n inicial e se pode adivinhar o ã. Que leitura pode ter esta 

inscrição para quem não conhece o contexto da política portuguesa dos 

anos ‘70? É possível descortinar o que está escrito sem ter conhecimento 

ou memória do que aconteceu? É fácil para aqueles que têm memória ou 

que estudaram o assunto, encontrar aqui a frase, o slogan, “Lei Barreto 

Não” (figura 2). O contexto político, de uma forma simples, relaciona-se 

com a legislação que travou o processo de Reforma Agrária em Portugal 

(cooperativas e Unidades Colectivas de Produção), assinada em 1977, pelo 

então ministro António Barreto. Relembremos como esta frase se 

relacionava com o mural acima mencionado, que afirmava a necessidade 

de defesa da Reforma Agrária. 

A parede mantém ainda esses traços de uma reivindicação feita, 

muito provavelmente, nos anos ’70 do século XX. Não está apagada, mas 

pode não ser reconhecida. Frase forte, ao tempo, pode ter perdido parte 

do seu significado, mas ali está, entre a presença e a ausência. 
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Figura 2 - Parede na Cova da Piedade (Almada) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2019) 

 

Em Almada, também na Cova da Piedade, encontramos o último 

exemplo sobre a forma como as paredes são utilizadas como local de 

comunicação política (Figura 3). 

 

Figura 3 - Parede na Cova da Piedade (Almada) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Neste caso, a mensagem é clara e legível: “Vota no Octávio Pato”. Nas 

eleições para Presidente da República, de 1976, Octávio Pato (1925-1999) 
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foi o candidato do PCP. Antes do 25 de Abril de 1974, Octávio Pato foi um 

resistente contra a ditadura, preso e torturado. Depois da revolução, 

manteve sua atividade política. Além desta sua candidatura, este dirigente 

comunista foi deputado na Assembleia Constituinte e na Assembleia da 

República. Na eleição de 1976, o candidato eleito foi António dos Santos 

Ramalho Eanes e o candidato comunista teve 7,59% dos votos 

(COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES). 

Por entre tags e outras pichagens, esta parede mantém a memória da 

eleição de 1976. Ao escrever-se “Vota no Octávio Pato” com a seta a 

confirmar o sentido e a identificação do pedido, parece introduzir-se um 

elemento de familiaridade com a partícula “no”. O comum é encontrar a 

formulação: “Vota Octávio Pato”. Partindo desta premissa, assume-se que 

quem escreveu sentia a relação pessoal com o candidato e assumia a 

proximidade.  É, assim, tanto uma marca das eleições como da forma como 

se podia sentir a relação com um candidato. 

Figura 4 - Parede em Beja 

 

Fonte: elaborada pela  autora (2020) 
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A figura 4 mostra-nos uma parede da cidade de Beja, numa rua do 

centro, juntando a imagem de Catarina Eufémia e a frase “Beja, cidade anti 

fascista”. Catarina Eufémia foi assassinada a tiro pela Guarda Nacional 

Republicana (GNR), em Baleizão, concelho de Beja, em maio de 1954, no 

início das ceifas, no contexto de uma greve de assalariadas rurais, 

reivindicando aumento de salário. Associada ao Partido Comunista 

Português (PCP), Catarina Eufémia é entendida como um exemplo da luta 

e da resistência do campesinato alentejano na luta contra o regime 

repressivo da ditadura, do Estado Novo. Em relação a Catarina Eufémia, 

Manuel Loff, na conferência Classe e memória(s) de classe nos discursos 

sobre a resistência antifascista portuguesa, distingue este caso singular de 

uma heroína individual, mas “do coletivo que é o campesinato alentejano” 

(LOFF, 2014), ou seja, uma mulher que se distingue no que diz respeito à 

memória camponesa e na qual predominam os heróis coletivos. 

Zeca Afonso (José Afonso, 1929-1987), um dos grandes cantores de 

intervenção, imortalizou Catarina Eufémia no LP Cantigas do Maio, 

editado em 1971, musicando um poema de António Vicente Campinas 

(1910-1998), Cantar Alentejano. Foi um dos vários poemas que lhe foi 

dedicado. Da gravação desta música, feita num estúdio em Paris, conta 

José Mário Branco o seguinte episódio: 

 

O regime de gravações – tardes e noites – fez que, nesse princípio de tarde, 

fosse a altura de gravar o “Cantar Alentejano”, “Vamos a isto, Zeca?”, ia eu 

dizendo, naturalmente preocupado com a factura do estúdio. “Não tens nada 

para ir metendo?”, desconversava ele. Via-se que não estava pronto. “Queres 

ir metendo outras coisas? Faltam vozes no “Milho Verde” e no “Senhor 

Arcanjo”… E assim ia passando a tarde. “Está bem, vamos metendo outras 

vozes”. Mas não se conseguia grande coisa. A alma dele – percebi depois – 

estava toda no Alentejo, nos olhos de Catarina Eufémia. E, como tantas vezes 
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acontecia, andava no estúdio para cá e para lá, em passos nervosos, como o 

jovem leão na sua jaula. 

Até que, já pela tardinha: “Eu vou até lá fora, olhar para as vacas” – o estúdio 

era numa quinta apalaçada, no meio dos campos. Desapareceu, uma hora ou 

duas. Quando voltou já era quase noite. “Vamos gravar a Catarina”. O Bóris 

meteu-se na pequena cabina, para o som da viola ficar isolado da voz. O Zeca, 

no meio do estúdio, sozinho e às escuras, cantou. Uma só vez. Essa que está 

no disco. 

Nós, os outros, os privilegiados espectadores, estávamos na central técnica, 

quase todos a chorar incluindo o técnico francês. “Acham que é melhor eu 

cantar isto outra vez?” 

“Não, Zeca, não. Está muito bem assim… (BRANCO, s.d.). 

 

Ora é exatamente esta música, cantada uma só vez e gravada, que se 

pode associar a este rosto que encontramos neste caso em Beja, mas que 

esteve presente em tantas outras paredes.Não me é possível precisar 

quando foi feita esta intervenção nas paredes da cidade de Beja, mas é 

relativamente recente. Nascida em 1974, lembro-me de ver o rosto de 

Catarina Eufémia, antes de perceber quem era e o que representava. 

Durante muitos anos, como um ícone, surgia/mantinha-se pelas paredes, 

até que as paredes se tornaram mais silenciosas – sobretudo quando 

comparadas com o período revolucionário. 

Existiram, claro está, controvérsias públicas2 em torno do significado 

de Catarina Eufémia. Neste contexto, gostaria de recuperar as palavras de 

Paula Godinho: 

 

Escrevia no blog - e reitero aqui - que há que discernir entre o fundamental e 

o acessório, a lana caprina. Uma coisa é o nível da propaganda, do regime, ou 

do PCP. Outra o da inegável realidade. Terei de me repetir: Catarina Eufémia 

 
2 Por exemplo, Natália Santos, “Catarina Eufémia: (Des)Montagem de um mito, conclusão publicada online no blog 
Estudos sobre o Comunismo [acesso online https://estudossobrecomunismo2.wordpress.com/2005/03/18/natalia-
santos-catarina-eufemia-des-montagem-de-um-mito/]. Discussão no citado blog Estudos sobre o comunismo em 
2005. Artigos no jornal Público, 2005. 

https://estudossobrecomunismo2.wordpress.com/2005/03/18/natalia-santos-catarina-eufemia-des-montagem-de-um-mito/
https://estudossobrecomunismo2.wordpress.com/2005/03/18/natalia-santos-catarina-eufemia-des-montagem-de-um-mito/
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foi, objectivamente, uma assalariada rural alentejana que foi assassinada pela 

repressão salazarista. Que fazer para que entenda que a pletora de discursos 

em torno do facto não consegue alterar esta realidade objectiva e 

fundamental? Objectivamente, também, posso escrever que foi o PCP que 

dirigiu, desde pelo menos a reorganização nos anos 1940, as lutas nos campos 

do sul. Posso indicar fontes, passíveis de ser cruzadas, umas da repressão, 

outras - escritas e orais - sobre os que se opuseram, foram presos, torturados 

e mortos. Torna-se ainda, necessária, em todas as circunstâncias, uma 

cuidadosa crítica das fontes. No contexto sul, como vários investigadores já 

demonstraram, o PCP constituía em múltiplas povoações um facto cultural, 

que se cerzia, pela prática dos seus militantes, com a vida de miséria e de 

opressão a que o regime de exploração da terra e a ditadura salazarista 

condenavam os homens e as mulheres (GODINHO, 2015). 

 

No entanto, com novos contextos de crise económica, de dinâmicas 

políticas nas quais se assiste ao crescimento de movimentos de extrema 

direita, a imagem ressurgiu, nomeadamente em manifestações muito 

recentes (setembro de 2020). Na verdade, nunca desaparecera de todos os 

que mantêm viva a memória da resistência ao fascismo. Ainda Zeca 

Afonso: “Quem viu morrer Catarina / Não perdoa a quem matou”. Na 

verdade, não vimos morrer Catarina, não vimos, literalmente, mas, 

conhecendo sua história, de alguma forma vemos sua morte e sentimo-la 

como uma injustiça. Relembrando ainda o Cantar Alentejano: “Ficou 

vermelha a campina / Do sangue que então brotou”. O sangue que está 

ausente do rosto plácido da imagem, mas, para quem conhece Catarina 

Eufémia e a canção do Zeca, sabe que lá está, que de alguma forma é 

evocado. 
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Figura 5 - Parede em Beja 

 

Fonte: produzida pela autora (2020) 

 

Gostava de falar desta imagem em que apenas encontramos Catarina 

Eufémia, sem a frase da anterior. Será o rosto de Catarina a metonímia do 

antifascismo? O rosto evoca o passado, é certo, mas pode ser lido como 

uma luta com os olhos no futuro. E quem representa agora este rosto? Os 

novos que não são camponeses, mas que têm a sua vida precária? Os que 

lutam e reconhecem o património da esquerda? Poderá Catarina Eufémia 

desocultar a invisibilidade dos migrantes que trabalham agora nos campos 

do Alentejo? O rosto de Catarina Eufémia é, vimo-lo, mais do que um 

rosto. Independentemente de polémicas anteriores, tem a capacidade de 

continuar a fazer sentido nos dias de hoje, memória e futuro. 

 

 

Quando estamos a analisar o património e a memória, a forma como 

se inscrevem nas cidades revestem-se de vários tipos. Partimos de 
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escolhas, de propostas e de encontros, assumindo que as paredes nos 

permitem equacionar tanto a presença como as ausências. Entre estes dois 

termos antagónicos está o que vai desaparecendo, o que se esboroa, o que 

pode perder o sentido. 

Escolhemos como conservar e o que conservar na cidade. 

Valorizamos de forma diferente as diversas manifestações políticas ou 

estéticas que encontramos nas paredes. Começamos por uma placa 

toponímica, uma forma clássica de conferir sentido ao espaço, nomeando-

o de acordo com o poder, ou o consenso social achava merecedor num 

determinado contexto, mas é precisamente esta placa que nos dá o mote 

para pensar a memória do trabalho e dos trabalhadores, das suas lutas e 

reivindicações. E assim observamos as paredes e lembrámos o que já não 

existe (o mural da Lisnave). Em Beja, a intervenção recente de marcação 

do espaço público reatualiza o significado das lutas. 

Defendemos que, na cidade, o gesto, o traço, a ausência e a presença 

nos revelam muito das dinâmicas políticas e que o que é produzido – e o 

que é perdido – são marcos essenciais. Almada e Beja contam-nos, assim, 

da resistência, da revolução, da mudança e do esquecimento.  
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