
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
ROTA 11 - PEDRAS’13 

pedras13.wordpress.com 

Viva o acontecimento em directo! Olha a festa na 

Mouraria! 

No largo do Terreirinho, mesmo por cima do bar anos 60, 

abriu-se um novo espaço! Sem intermediários, sem 

esperar pelas condições ideias, sem projectos e mais 

projectos, ali no acontecimento em directo tivemos festa 

no domingo passado. E vai de canções e vai de danças e 

vai de febras e vai de queimadas e vai de fados e 

guitarradas e vai de flamencadas e vai de gaiteiros e mais 

pinturas e azulejos e prega um prego e traz o escadote e 

pendura lá isso aí e chega-me aí a fita e faz-se a festa! 

fosse novo ou alto ou cansado ou costureira ou 

estrangeiro ou presidente ou velho ou morador ou criança 

ou distraído, fosse o que fosse, ajuntámo-nos no largo 

pela tarde fora e a boa nova é que o espaço vai mesmo 

estar disponível para quem queira começar qualquer coisa 

por ali, um espaço aberto a quem mora e quem passa. 

Trouxe-me as histórias da Bela do mercado com as 

cegadas e os grupos de teatro e outras movimentações 

que brotam directamente da vontade de mexer o ar e 

respirar como quem está vivo-brilhante. 

Tanta energia a fugir pelos buracos das burocracias e das 

coisas que se fazem incontornáveis e que afinal só 

impedem o movimento. Tantas organizações que se 

esgotam na própria organização atrofiadas nas “fórmulas 

para facilitar”…parece que andamos a construir muros e a 

discutir sobre como destrui-los, como uma história infantil 

em que os homens se cansavam dia e noite a apanhar sol 

numas cestas porque as casas tinham pouca 

iluminação…às vezes parece que vamos andando 

angustiados com a sobrevivência sempre a pensar no que 

nos falta sem ver o que está sempre lá pulsando e 

nascendo com teimosia. Parabéns! 

 

morava 

naquela casa 

que agora 

parece que vai 

ser o museu do 

fado, na rua do 
capelão, e 

agora tinha ido 

viver para as 

olarias por 

causa do 

restauro do 

prédio. estava 

com o filho 
jaime mais a 

nora e o neto. 

com 99 anos, 

diz-se que era 

a pessoa mais 

idosa da 

mouraria. na 

altura dos 
santos 

populares vinha 

sempre para a 

porta da rua 

vender 

tremoços e 

pevides. era 

muito amorosa, 
quando eu 

passava 

agarrava-me o 

braço e 

conversávamos 

ali um bocado. 

descansa em 
paz maria, 

os teus 

vizinhos 

 

Querida 

Piedade 

 

Na sexta-feira 

passada a rota 

atravessou 

pelo mercado 

da ribeira e 

em conversa 

com a dona 

catarina, 

contou que o 

fressureiro já 

não lá estava 

e que a 

adega O 

Lagarto era 

ainda no sítio 

onde você 

tomava o café. 

A dona emília, 

a antiga dona 

da adega, 

agora vai e 

vem do norte a 

lisboa. no dia 

em que a rota 

lá passou não 

estava lá. 

Muita gente 

frequenta O 

Lagarto. À 

frente da 

adega está 

agora um 

grande espaço 

em obras, um 

terreno que 

mostra que já 

esteve ali um 

grande 

edifício, deve 

ser onde 

estava a 

antiga fábrica 

em que 

trabalhou. 

Este tempo de 

início de 

primavera 

poderá ficar 

mais quentinho 

e soalheiro, 

espero que 

possa em breve 

dar um passeio 

bem bonito por 

esta lisboa 

que você tem 

vivido. 

 

Obrigado pelo 

seu amor 

 

Rua dos Fanqueiros nº 150 1º, Lisboa – tel. 21 88 717 63 

Então a próxima rota será na sexta feira santa santinha... como tal há 
lugares que habitualmente visitamos que estarão fechados como é o caso 
do mercado e do café do senhor joão. por outro lado há a oportunidade de 

estar com mais desafogo nos lugares, trazer uma indumentária específica 
e alguns adereços nomeadamente um banco um termo, um chapéu-de-
chuva... AS GALOCHAS... ah pois é! 
e assim mal me tenho de emoção de pensar na oportunidade de cantar à 

chuva, sentar à chuva, beber à chuva, abraçar à chuva, brindar à chuva, 
chapinhar à chuva, juntar as barrigas à chuva, apanhar chuva à chuva.... 
ehhhhhhhh 
eu ficarei encarregada de trazer alguns víveres para a troca (daqueles que 

saibam bem eventualmente molhados) nomeadamente bolos e coisas afins! 
vocês trazem as vossas melhores protecções anti-cáries! 
e por aqui me fico esperando encontrar-vos com saúde qb e força nas 

pernas na distância certa dos passos que nos levam longe e perto ao 
mesmo tempo! 
beijinhos e assim :) 
 

a história segue dentro de momentos: 
 

3… 

2… 

1… 

das 10h às 10:30h - no largo da severa/ casa da piedade 
das 10h:30 às 10:40 - caminho 

das 10:40 às 11:00 - largo de s. nicolau 
das 11:00 às 12:00 - tv do cotovelo 
12:00 às 12:30 - entre a rua do alecrim e a rua nova do almada 
12:30 - 12:45 - caminho (pela rua de s. paulo até escadinhas da bica grande) 

12:45 - 13:00 - escadinhas da bica grande 
13:00 - 13:30 - largo de santo antoninho 
13:30 - 13:40 - descer escadas da bica pequena de volta à rua de s. paulo 

13:40 - 14:00 - largo do conde barão 
14:00 - 14:45 - do largo do conde barão até ao largo de s. paulo e fica em 
são paulo 
das 15:00 às 16:00 estaremos na rua da cruz dos poiais em frente ao n.º 10 

 

Oh ! Genti ! 

Gosto tanto 

do campo!!! 

E de vocês ! 

Olha nós em 
espanhol !!!: 

Mira 
nossotros !!! 

OLÉ !

!! 

Adriana  vai ao campo. estremadura espanhola 

Se quiseres podes pedir a fanzine através : 
fanzinepedras@gmail.com Esta quarta-feira, 27 de março, foi o último dia do mercado da figueira 


