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Mindelo pela manhã

Germano Almeida

Compreende -se que Mindelo continue sendo uma cidade que não acorda 
cedo, afinal das contas desde sempre é tida como lugar de intensa vida noturna, 
sobretudo nas fraldas da Morada, nos botequins, tascas e casas de pasto, seja 
do Monte, Dji d’Sal, Fernando Pó ou Craca, onde, longe dos rigorosos olha-
res da polícia, se serve, se vende e se fia vinte e quatro sobre vinte e quatro 
horas em cada dia, as comidas e bebidas mais variadas, especialmente moreia 
frita, melonzinhos e barriga de atum ou bidion na chapa, arroz de marisco, 
mas também catchupa guisada, linguiça assada na brasa ou no álcool, tudo 
acompanhado de vinho a martelo, quando não é grogue matchona muitas 
vezes fabricado à base de pilhas elétricas e carrapate. É comum assistir a acesas 
discussões entre as pessoas da Morada, que gostam de frequentar a periferia, 
sobre que tascas oferecem moreia frita ou bidion de melhor qualidade, se as do 
Lazareto, se Fernando Pó ou se simplesmente uma do Madeiralzinho de nome 
Basel onde a qualidade estaladiça das postas, crocante como se diz agora, é por 
si só um convite ao paladar mais exigente.

Mindelo é uma cidade de infindas estórias, quase todas tributárias do per-
manente bom humor que, por qualquer razão, mais que os outros ilhéus o seu 
povo cultiva, embora, de muitas que se ouve contar, se possa depreender que se 
fala sobretudo de como a Mindelo de hoje sonha com a Mindelo do passado, 
os gloriosos tempos de tal abundância e fartura geral que não pouca gente se 
dava ao luxo de engordar os seus gatos em dieta à base de gemada.

Mas não obstante esses mitos, aliás vastamente eternizados por grandes 
artistas que realmente a cidade produziu, como B’leza, Manuel de Novas, 
Jotamonte, em belas mornas como, por exemplo, a que canta a noite do 
Mindelo sabe e silenciosa, fresca e luminosa, resta é saber se esses tempos 
extraordinários existiram noutro espaço fora e para além da fantasia das pes-
soas que persistem em viver a sua nostalgia.



134

Mas mesmo assim há ainda muita gente madrugadora. E nem estou a 
falar de pessoas como a jovem Aira, que encontro normalmente às seis e meia 
da manhã, ambos com destino às respetivas casas, eu a regressar da minha 
caminhada, ela a sair da boite onde passou grande parte da noite. Até esta 
hora, Aira? Sim, lugar estava sabe sabinho, um must, diz contente, sabes que 
os lugares de divertimento não têm clientes antes das duas/três da madrugada, 
mas tenho as pernas cansadas, queres dar -me boleia para casa? Quando nos 
encontramos a essa hora dou -lhe sempre boleia, moramos no mesmo bairro. 
Às cinco horas é que recuso peremptório, até porque ela aproveita a hora para 
fazer -me insinuações malandras, tipo, E já agora aproveitas e fazes a tua ginás-
tica matinal na minha cama, vais ver que é muito mais divertido que estar por 
aí a andar a pé feito um cavalo e a receber vento frio e areia nos olhos.

Desde a primeira vez que me pediu boleia que a Aira se obstina em 
oferecer -me os seus serviços, provavelmente como forma de compensar -me 
o frete. Nesse dia, enquanto me dizia por onde meter o carro, perguntou -me 
incidentalmente se não queria que me fizesse nenhuma brincadeira enquanto 
não chegávamos ao nosso destino. Eu conduzia em direção à casa dela por 
becos desconhecidos e estreitos e de muitas curvas que me exigiam atenção, 
mas diante dessa proposta abrupta e inesperada eu disse -lhe, Se achas que sim 
podes fazer o que quiseres. E ela não espera por mais nada e atira -se para cima 
das minhas pernas. Mas tu és mesmo doida, assustei -me empurrando -a, está 
quase de dia de sol forte, não tens vergonha de te verem a fazer isso? Mas tu é 
que pediste, riu -se com descaramento, pensavas é que eu não seria capaz, estou 
a mostrar -te que tenho power, tens que ter muito cuidado comigo.

E de facto ela não desiste e desde esse dia que vem insistindo: Tu nem 
sabes o que estás a perder, alicia -me, garanto -te que no dia que experimentares 
vais começar a correr atrás de mim, vais até querer montar -me casa para eu 
ficar como tua rapariga de casa posta, vais até começar a pagar escola, preciso 
terminar o liceu para poder entrar na universidade.

À hora em que a Aira vai para cama, a D. Aurora há muito já se levantou 
e está na Lajinha onde a encontro e a deixo, às voltas com os oito instrumentos 
que equipam o parque de manutenção física, há uns meses mandados instalar 
pela Câmara Municipal, e que ela usa dedicadamente como se nunca tivesse 
feito outra coisa na vida, um para exercitar as pernas, outro para o tronco, o 
terceiro para os braços, a seguir as ancas, os quadris, as mãos. Essa senhora 
parece nunca ter sono, quer eu chegue na Lajinha cinco e um quarto, cinco 
horas ou um quarto para as cinco, ela ali já se encontra, sempre de cabeça 
coberta por um boné chinês, faça frio, faça calor. Antes da existência desses 
aparelhómetros ela apenas caminhava, apressada nos seus passinhos curtos 
mas iguais, algo veloz para os seus quase setenta anos e corpinho bastante 
cheio em carnes.
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D. Aurora é uma mulher mal encarada, sempre de semblante fechado e 
rígido, nunca abrindo a boca sequer para responder ao Bom Dia! de seja quem 
for. Sei pelo Sr. Perpétuo do Monte Verde, muitas vezes meu companheiro de 
caminhada, que terá trabalhado como caixeira numa casa comercial durante 
cerca de quarenta anos e diz que se fartou de ser bem educada por razões 
profissionais, agora não é mais obrigada a fingir amabilidades com ninguém. 
Não tem marido nem filhos, e o que as pessoas dizem dela é que nunca na 
sua vida teve um namorado, ainda é mulher virgem, deve morrer sem provar 
macho. Uma mulher nascida e criada na cidade do Mindelo, uma cidade 
de tantas solicitações e oportunidades e tentações, ter o descoco de morrer 
virgem? Essa será uma má nota para a cidade, prova que afinal não é tanto 
Sodoma ou Gomorra como antigamente se dizia nas ilhas, naqueles tempos 
em que Mindelo não era só o pulmão por onde Cabo Verde respirava e o reduto 
nacional por onde entravam todos os elementos do progresso que o mundo 
nos enviava, mas também uma espécie de gigantesco caixote de lixo onde 
alegremente vinham -se acumular todos os dejetos do arquipélago e também 
bastante do mundo em geral. Mas há dias não resisti à curiosidade de saber a 
que horas se levanta e aproximei -me dela quando pedalava furiosamente uma 
espécie de bicicleta, pregada ao chão de cimento, tudo leva a crer que será um 
exercício para as pernas: Diga -me, perguntei -lhe educadamente, a senhora 
dorme aqui mesmo ou apenas levanta -se muito cedo? Ela parou e resfolegando 
ruidosamente olhou -me com um olhar fixo, como se me visse pela primeira 
vez na sua vida ou estivesse a assimilar a minha pergunta: Mais ou menos, 
acabou por dizer e continuou a sua pedalação no mesmo ritmo frenético. 
Fiquei à espera que dissesse mais alguma coisa, porém apenas mexeu as pernas 
na bicicleta mais energicamente, de modo que comecei a afastar -me vexado. 
Mas mal dei dois passos lembrei -me de exercer uma pequena vingança, parei 
e gritei -lhe por cima dos ombros, Não sei se sabe que pedalar essas falsas bici-
cletas provoca concentração de gorduras no coração que por sua vez provoca 
o enfarte do miocárdio.

Colegas da D. Aurora no levantar cedo, ainda que não seja para caminhar 
na marginal ou exercitar os músculos nas máquinas da Lajinha, são os pesca-
dores dos botes da rua da Praia. À hora a que chegam ao pequeno armazém 
para recolher os apetrechos de pesca ali guardados ao fim de cada dia de faina, 
já o guarda do mercado de peixe ligou o seu potente aparelho de rádio, um 
instrumento bastante para debitar aos berros e acordar toda a zona em redor. 
Aquela parece ser a hora exclusivamente dedicada à música nacional porque 
na minha caminhada diária, e até onde ela me alcança, a começar na alfândega 
velha, hoje Centro Cultural do Mindelo, passando pela passarola de Gago 
Coutinho, depois pelo moderno Ponte d’água que tem atrás a praça D. Luís, 
de novo devolvida à cidade, e a seguir a estação de gasolina da Shell, nunca 
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lhe ouvi qualquer outro tipo de música. Ainda ensonados, os pescadores cami-
nham ao ritmo das mornas, retirando devagar as canas de pesca, os baldes, 
uma rede pequena, pedaços de lona, dois remos compridos, e é neste momento 
que se materializa perto deles, primeiro o saboroso odor e só depois a pró-
pria carrinha de transporte do pão. Antigamente quando a via surgir àquela 
velocidade maluca, às vezes tão rápida que sequer dava para gozar o delicioso 
cheiro a pão quente que chegava a mim já muito depois de ela passar, acredi-
tava estar atrasada para qualquer entrega urgente, algum doente que tivesse 
pedido um pedaço de pão como quem quer um viático antes de morrer. Mas 
depois concluí que a pressa é o seu estado normal, deve adorar amedrontar os 
transeuntes. E de facto, sobressalta os pescadores que agora correm em busca 
da proteção da parede enquanto lhe gritam os nomes mais obscenos, mas que 
ele no entanto já não ouve porque acabou de dobrar a esquina entre a antiga 
estação da polícia e a Enacol. Mas mesmo assim há um que agarra uma pedra 
com que diz pretender esmigalhar o para -brisas do aterrador veículo. Vou 
deixá -la aqui até amanhã, diz encostando a pedra no degrau da porta, ele não 
perde pela demora, grande cabrão. Gente de boca suja, comenta o Sr. Perpétuo 
enquanto passamos pelo meio de todos esses palavrões, não há nenhuma 
ilha em Cabo Verde onde se abuse tanto das palavras indecentes como nesta 
cidade. Paramos junto dos apetrechos pousados no chão para deixar passar 
dois pescadores que aparecem carregando o motor que levam até ao bote que 
espera na praia. Daqui partem para a Lajinha onde pretendem apanhar algum 
isco e depois procurar o alto mar. Com sorte, na parte de tarde o peixe fresco 
está garantido no mercado.

Nós continuamos descendo rua da Praia abaixo até chegarmos aos escri-
tórios da Enacol, passando pela réplica da Torre de Belém, onde antigamente 
funcionava a capitania dos portos e hoje vive fechada, apodrecendo por dentro 
e por fora, depois de ter sido devidamente reabilitada, ninguém parece ser 
capaz de descobrir uma utilidade para um edifício tão belo, afora umas espo-
rádicas exposições de pintura ou lançamento de algum livro. Logo a seguir 
fica o mercado de peixe. Quem conheceu antes o lugar dirá que valeu a pena 
o Coxim ter sido presidente da Câmara e assumido que a cidade desta ilha de 
belos e deliciosos peixes de todos os tamanhos e feitios e sabores merecia ter 
um mercado de peixe que a dignificasse.

Mindelo é uma cidade de gente de uma inalterável fé num futuro de abun-
dante riqueza que deverá passar não só pelo Porto Grande entupido de navios 
a ponto de ser quase impossível um pequeno bote passar sem roçar entre dois 
deles ancorados lado a lado, como também pelas terras de boa semeadura 
que existem espalhadas pela ilha, como, por exemplo, Monte Verde, Baleia, 
Ribeira de Calhau, Madeiral, Palha Carga, todos esses lugares cheios de hortas 
cobertas de milho, feijão, abóboras, melancias, sem contar batatas, inhames e 
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mandiocas, enfim, distribuindo fartura para todos os filhos de parida, sejam 
donos, sejam apenas simples próximos.

Tudo isso é exequível e até fazível, concede o Sr. Perpétuo, mas no que 
concerne ao porto, sou completamente descrente: O que as pessoas encar-
regadas de nos governar ainda não entenderam, afirma com convicção de 
mago, é que S. Vicente é uma ilha agrícola, o porto grande é apenas mais um 
elemento no que devia ser a economia da ilha, uma espécie de cereja a enfeitar 
o bolo, nunca o motor do seu desenvolvimento.

Até que em certo sentido a história da ilha dá -lhe razão nessa sua teimo-
sia, quando o governador António Pusich fez a sua tentativa de povoamento 
de S. Vicente, aí por volta de 1820, sabe -se que foi um ano de tão boas águas 
que o milho floresceu em apenas dois meses em vez dos três regulamentares, 
mas com espigas tão opulentas e grãos tão pujantes que todos se admiraram 
daquela força da natureza e acharam ser obra de um prodígio divino. Mas 
não só o milho era soberbo, acrescenta o Sr. Perpétuo, todos os demais fru-
tos da terra eram do tipo gigante, diz -se que uma batata -doce era capaz de 
alimentar duas pessoas e ainda sobejar para os porcos, um inhame era peso 
demais para um homem só transportar, um único tomate dava sobremesa 
suficiente para uma família inteira. O Sr. Perpétuo tem de cor uma espécie de 
inventário da época em que S. Vicente era autossuficiente em matéria de pro-
dutos alimentares: camarões, por exemplo, abundavam nas ribeiras e poças 
d’água, e do tamanho dos modernos lagostins que se encontram nos super-
mercados. O que é preciso, conclui, é fincar os pés na terra, como queriam 
os claridosos, e aceitar que o porto já deu o que tinha a dar, e enveredarmo-
-nos para a agricultura: cobrir esta ilha com uma rede de barragens e meter 
o corpo no trabalho da terra, a terra nunca enganou quem a ama e acredita 
na sua bondade.

Desde que o conheci que admiro a forma como o Sr. Perpétuo efabula a 
sua ilha, nunca se importando de misturar a realidade com a sua fantasia, na 
qual a idade parece colocar uma espécie de fermento multiplicador e acrítico.

Mas tenho por mim que esse persistente sonho, ainda que de demorada 
realização, de viver num S. Vicente de novo engrandecido como nos primei-
ros tempos dos ingleses, seja por terra, seja por mar, seja pelos dois lados, que 
vem acompanhando todos os seus naturais e acaba por também contaminar 
os demais que aqui decidem viver, tem certamente a ver com o povoamento 
da ilha e o aparecimento da cidade, que ao fim e ao cabo se confundem desde 
o momento em que os liberais, comandados pelo marquês de Sá da Bandeira, 
resolveram desenhar o burgo que aqui à beira -mar queriam ver construído e 
arrendar a quase totalidade da ilha aos ingleses que, nesse meio tempo, preci-
saram ter no atlântico um entreposto carvoeiro para o abastecimento dos seus 
navios a caminho da América do Sul.
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Setembro é um mês especial em Mindelo. Claro que há outros meses e dias 
importantes. Temos, por exemplo, os meses, entre dois e três, que antecedem o 
Carnaval, em que diariamente, sempre depois do anoitecer, a cidade é invadida 
pelos sons dos ensaios das músicas dos desfiles, mas também pelo matraquear 
da preparação dos andores, serras, martelos, maçaricos, gritos, ordens, tudo 
em meios a cantarolas dessa gente festiva que mal deixou as comemorações 
do Ano Novo e logo se entregou à preparação do Entrudo como se em vez de 
gente trabalhadora, com responsabilidades profissionais nos seus empregos, 
fossem apenas empresários de eventos gratuitos, porque não poucos, mal 
dão por findo o Carnaval na Quarta -Feira de Cinzas e já estão a programar 
as festas juninas, a afinar os tambores para o batuque de Santa Cruz e depois 
o S. João na ribeira de Julião, sempre no meio de grandes rebuliços de vento 
e terra vermelha e jogos de azar e comidas variadas, milho em grão, papa de 
milho com friginato, mandioca fervida com carne de capado guisada, sem já 
falar do frango em churrasco cujo cheiro invade tudo em redor e se impõe a 
todos os demais, os bailes à porta fechada e média luz, quase penumbra, que 
duram sessões de meia hora cada, ao fim desse tempo toda a gente para a rua, 
quem quiser voltar a entrar compra novo bilhete.

O mês de agosto é o mês do festival da Baía das Gatas, ondas de turistas, 
nacionais e estrangeiros, enchendo Mindelo para três dias de música. Mas 
setembro é particularmente especial porque é o mês do teatro. A cidade ficou 
a dever isso a uma associação de nome Mindelact que se encarrega de trazer 
a ela pessoas e grupos de teatro de variadas partes do mundo e durante esse 
mês ela vive em cada noite as alegrias da representação. Sim senhor, diz o Sr. 
Perpétuo, Carnaval é bonito, as festas de S. João também têm o seu lugar, eu 
gosto de ir à ribeira Julião, antigamente dançava e colava com toda aquela 
mulherada o dia todo, hoje em dia, na minha idade, fico no meu canto a ver 
o povo brincar, o festival da Baía confesso que não estimo por aí além. Mas 
digo com toda a franqueza, sobretudo agora que não temos sequer uma sala 
de cinema nesta cidade, nada é tão importante como o mês do teatro, a gente 
lava a alma em termos culturais.

Não é de estranhar que o Sr. Perpétuo pense e fale assim. A acreditar no 
que ele próprio afirma, esteve presente nos dois momentos importantes do 
desenvolvimento cultural da cidade do Mindelo logo nos inícios do ano de 
1936, quando foi projetado o primeiro filme sonoro pelo cinema Eden Park, 
por sinal a película portuguesa A Severa, estória de uma cigana que se apaixona 
por um fidalgo, e pouco tempo depois, em março, no lançamento da revista 
de arte e letras de nome Claridade, de que tanto se fala hoje em dia. Ainda era 
menino, não teria sequer 10 anos, mas lembra -se perfeitamente de ter acompa-
nhado o pai, que exercia a profissão de serralheiro mecânico e era muito dado 
a coisas de cultura, principalmente livros e revistas. Ainda se lembra como se 
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tivesse sido hoje: Foi na escola Camões, uma escola que fica na mesma rua 
da casa Serradas, inaugurada no dia 10 de Junho de 1880, na altura exclusiva 
para raparigas, depois mista como todas as outras e hoje sede da assembleia 
municipal de S. Vicente. O lugar estava apinhado, as gentes desta ilha sempre 
se interessaram muito pelas coisas culturais. Cada exemplar custava dois escu-
dos, logo na capa um motivo do batuque de Santiago: Nha guenti, s’in ca pupa 
n’ca cudido, s’in pupa ‘n ta rabenta!, esgotou -se logo na hora, ali mesmo.

Quando o dr. Baltazar tomou a palavra, grande homem, homem de 
cabeça!, foi justamente desse batuque que ele falou, da necessidade de fincar os 
pés na terra, debruçar sobre os problemas vitais de Cabo Verde e as condições 
de vida do seu povo, enfim, estudar a estrutura, os valores e as constantes cul-
turais do arquipélago. As pessoas deliravam como se estivessem num comício, 
gritando vivas, viva Mindelo e os seus homens de cabeça, toda a gente queria 
um exemplar da revista, infelizmente já não havia mais para vender, e olhe que 
tudo leva a crer que a edição tenha sido de mais de 500 exemplares, naquela 
época era um prodígio.

Desde há anos que acompanho o Sr. Perpétuo neste passeio matinal, não 
posso negar que o seu conhecimento da história e das estórias do Mindelo me 
entusiasmam, mas também é verdade que não poucas vezes ele excede em 
fantasia. Por exemplo, neste momento: as palavras que ele cita são realmente 
de Baltazar, porém ditas 50 anos depois do aparecimento do primeiro número 
da Claridade e não no ato de lançamento da revista como ele pretende. Por 
outro lado, Manuel Lopes, outro claridoso, diria anos mais tarde que os três 
primeiros números da revista traduziram -se num perfeito fiasco comercial. De 
modo que encho -me de coragem e questiono o Sr. Perpétuo, ainda que sem 
referir o exagero que me parece a apresentação da revista na escola Camões, ou 
o avultado número de exemplares impressos. Porém, ele não se deixa intimi-
dar: Se Manuel Lopes, pessoa que aliás conheci bem e muito admirei e estimei, 
disse isso, só quer dizer que ele está completamente enganado, sabes, a minha 
memória é o bem mais precioso que possuo e ela nunca me traiu, não haveria 
de ser agora nesta idade.


