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Da janela  ouve-se o barulho da rapazada a  brincar.  É o grupo das  Estrelas  de Altair

(Mindelo, Cabo Verde), que se reúne para as suas atividades no baixo da casa onde me

estou a alojar. Disque a reunião começava às quatro, mas já quase são as cinco e ainda não

vieram  por  mim.  Terão-se  esquecido?  Espero  que  não.  Parece  que  andam  a  preparar

qualquer coisa.  Aliás, aqui nas ilhas nada tem muita pressa.

___________

É seis de março, quarta-feira. O  Carnaval está a acabar. Desde que cheguei, tudo girou

arredor  da  festa;  até  as  atividades  do  grupo  mudaram  do  sábado  para  hoje.  Ronízia,

educadora de Altair para o grupo das Estrelas, explica-me que o Carnaval no Mindelo “é

como uma magia que envolve as  pessoas; até  que passa a  semana não pensam noutra

coisa”. Na terça, o dia grande, os caminhos que ligam os bairros e o centro tornam-se rios

de gente a caminho dos desfiles, autênticos espetáculos de luz e cor, de música e dança.

“Não vais para a cidade?”, perguntava-me na terça um vizinho do bairro do Fernando Pó

—para eles, o centro do Mindelo é  a cidade—. “Só se compara com o Rio de Janeiro”,

dizia-me outro. Aqui também gostam de dançar.
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Os mindelenses orgulham-se muito do seu Carnaval. Eu acho bem bonito ver as ruas do

centro, com o seu forte aroma colonial, tomadas por milhares de pessoas que chegam da

periferia para desfrutar do desfile e festejar juntas. Mas o que realmente me maravilha é a

maneira  em  que  as  crianças  dos  bairros  vivem  o  seu  Entrudo.  No  bairro  não  são

espetadoras  de  nada:  qualquer  coisa  que  houver  em casa  —paus,  latas...— serve  para

montar uma batucada e fazer a festa na rua. Esta semana, as percussões convertem-se no

som ambiente que acompanha o transcorrer dos dias.

___________

O  Fernando Pó,  o  bairro  onde desenvolve  a  sua  atividade  regular  o  grupo educativo

Estrelas de Altair, encontra-se na área periférica do Mindelo. As casas, das cores e formas

mais diversas, esparegem-se pelas encostas do monte como se tivessem sido semeadas por

um labrego distraído. Não há muito asfalto; fora das ruas principais, é só terra, areia e

entulho. A iluminação pública não parece sequer uma hipótese.

No Fernando Pó não há muitas associações, entendidas nos nossos standards. Porém, existe

uma sociedade organizada na qual a entreajuda é um piar básico para a vida, um elemento

constituinte e essencial. Aqui, a comunidade tem um valor e um sentido. As pessoas são

unidas, mas também acolhem ao que chega, como é o meu caso, sem muitas perguntas nem

condições.
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O domingo, as pessoas mais jovens organizaram uma festa para as mais velhas na praça do

bairro. Trouxeram mesas e cadeiras do Espaço Jovem, um centro social que fica pertinho,

cozinharam para todos os assistentes e contrataram um DJ —a música nunca pode faltar—.

Pessoas de todas as idades a conversar,  a jogar,  a dançar. Especialmente a dançar. Tão

simples e tão profundo. Tão são.

___________

Da minha janela, na parte mais alta do bairro, observo o Monte Verde. É o ponto mais

elevado da ilha. 750 metros de rocha vulcânica, nua, que se ergue a poucos quilómetros da

cidade. Com as nuvens que agora o acompanham, a sua imagem apresenta-se imponente.

Disque quando chove, o Monte Verde fica coberto de um manto de vegetação que faz

justiça ao seu nome, e que permite que lá, na cima, os vizinhos do Mindelo cultivem as

suas parcelas. Porém, aqui leva três anos sem chover e a terra assim não dá. “A mudança

do clima”, explica o Manoel, um vizinho do bairro que andará pelos cinquenta, que já foi

marinheiro de altura e agora, quando há trabalho, é operário da construção. “Mas confio

em que vamos mudar isso”, acrescenta. Oxalá.

- Então? - pergunto-lhe às educadoras, impaciente.

- Estávamos a acabar de arrumar tudo. Já podes descer.
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O local está decorado com papéis e há uma mesa com coisas para a merenda, entre elas um

bolo de cuscuz bem apetecível feito pela mãe da Julieta, também educadora das Estrelas.

“Aqui cada quem ajuda como pode”, conta-me ela. É um dia especial. A rapazada, sentada

à minha espera, tem preparadas várias danças para me receber. Lá estão a Aline, a Raissa, o

Junior, a Keury, o Tiago, a Fany, as duas Djeiny, o Rudney e a Magdy (faltam o Tiago, o

Vítor e a Tatiana). Também a Neuza e o Paulo, que quando podem participam e apoiam a

Julieta e a Ronízia, as educadoras estáveis do grupo.

Começam as suas danças: de parelha, em grupo e até individuais. Eu levo um par de jogos

e  uma  música  para  mostrar  às  Estrelas.  Conhecemo-nos.  Conversamos.  Rimos.  Soará

tópico,  mas  aqui  rim  muito.  Também me  parece  que  são  muito  educados  e  curiosos.

Quando merendamos, ajudam a preparar tudo e recolhem e limpam sem esperar ordens.

A tarde  de atividade  acaba  e  eu  sou mais  consciente  do valor  da  rede  que  estamos a

construir.  Levo uns  dias  a  falar  sobre isto  com a Julieta  e  a  Ronízia.  Ultimamente  as

Estrelas, igual que não há muito fizeram as SetePortas de Santiago de Compostela, vêm de

descobrir o mundo dos jogos dos seus avós. Parece que estamos no momento de pôr em

andamento um projeto conjunto;  quiçá  sobre o mar,  questão  essencial  para a  vida das

comunidades de uma e outra beira do Atlântico. Também imaginamos um acampamento

que reúna as SetePortas e as Estrelas, quem sabe se ao pé do Monte Cara ou do Monte

Pindo. Fica longe, isso, mas está no horizonte. Temos muitos caminhos por trilhar. Venham

mais pés para andar a aventura!
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