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Carvalho

No coração de Lisboa, o Paraí-
so das Carnes fechou em abril. 
Era o talho do nº 29 da Rua de 
Santa Marta, um açougue que 
esteve de portas abertas duran-
te várias décadas.

Quem faz as contas é Carlos 
Santos, proprietário da merce-
aria mesmo em frente. Come-
çou como empregado do Bijou 
de Santa Marta tinha 16 anos. 
Desde então passaram-se 43. 
Lembra-se que quando chegou 
ao estabelecimento já havia o 
talho no outro lado da rua.

É no Bijou que alguns even-
tuais interessados em montar 
novo negócio no Paraíso têm 
feito perguntas. Outros limi-
tam-se a ir à montra tomar nota 
dos telefones pelos quais po-
dem pedir informações sobre o 
trespasse ou o arrendamento.

Por qualquer das vias, Carlos 
Santos tem um ângulo de visão 

As duas caras do comércio
As lojas tradicionais definham; as night shops de imigrantes vivem uma prosperidade

privilegiado para traçar o perfil 
dos candidatos a empreende-
dores. “São eles quem tentam 
arrendar”. “Eles”... o pronome 
é dito sem desdém ou animosi-
dade. É mais a conformação à 
evidência, referindo-se aos imi-
grantes, sobretudo do Bangla-
desh (e também do Nepal), que 
estão a tomar em mãos uma boa 
fatia do comércio da capital: “Só 
entre a Rua das Pretas e a esqui-
na da Rua de Santa Marta com a 
do Conde Redondo há sete lojas 
deles”, prossegue.

Paredes meias com o Bijou, 
uma porta abaixo, há um mi-
nimercado e frutaria. Nem 
sempre foi assim. Em tempos, 
vendeu roupa para criança. 
Até há uns dois anos foi per-
fumaria. Até que se tornou em 
mais uma das novas lojas de 
conveniência de Lisboa. Mui-
tas delas assumem de modo 
bem visível a designação “night 
shop”, onde pode comprar-se 
qualquer produto até às duas 
da manhã. Algumas fecham 
mais cedo, à meia-noite.

Se Carlos, 58 anos, desde há 
muito faz parte da paisagem da 
Rua de Santa Marta, Moham-
med Ali Askor só recentemente 
chegou. Está em Portugal des-
de fevereiro, dois meses após 
um tio cá ter aterrado. O jovem 
bengali, de 25 anos, é um dos 
dois empregados da mercea-
ria que disputa clientela com 
o Bijou — muito composta por 
turistas, cujo poder de compra 
sempre atenua os rombos na 
caixa registadora da mercearia 
portuguesa.

Carlos Santos fala de uma 
“concorrência terrível”. As no-
vas lojas “criaram a imagem 
de que vendem mais barato”. 
E como estão abertos até altas 
horas (e sete dias por semana), 
captaram um nicho de merca-
do que lhes dá escoamento, no 
sentido literal, a certa merca-
doria: “A juventude hoje bebe 
muito. E eles vivem muito das 
bebidas e da venda à noite. Se 
o fornecedor de cervejas me 
deixa três ou quatro grades, 
eles ficam com umas 60.”

Em passeios diferentes

Mohammed arranha o por-
tuguês somente para dar os 
bons dias, dizer o preço e pou-
co mais. No resto, pede para 
se falar em inglês. Parece ser 
naturalmente simpático e, em 
cima disso, esforça-se ainda por 
agradar (como transparece da 
iniciativa de tirar uma selfie 
com o Expresso). Os da terra 
são “nice people”, que o aco-
lheram “amigavelmente”. Já 
tem “amigos portugueses”, diz. 
“Aqui tudo é belo, até o clima.”

E a relação com o vizinho da 
porta do lado? “É mais fria”, 
responde, com evidente sin-
ceridade. O mesmo assunto 
parece ser a única pergunta 
tabu para Moin Uddin Aha-
med, um dinâmico media-
dor do Centro Nacional de 
Apoio ao Imigrante. Natural 
do Bangladesh, está em Por-
tugal há cinco anos, depois 
de 18 meses em Inglaterra. 
O muito bom domínio da lín-
gua de Camões permite-lhe 
já constantes jogos de pala-
vras e apartes tão típicos dos 
portugueses. Sempre com um 
largo sorriso. O rosto só se 
fecha quando se lhe pede um 
comentário sobre o relaciona-
mento entre os novos empre-
sários bengalis das lojas de 
conveniência e os portugue-
ses já instalados no negócio. 
Ante as insistências, só res-
ponde: “Sem comentários.”

Não há dados precisos, nem 
globais, nem equivalentes, que 
permitam perceber a dimensão 
desta realidade. Por um lado, 
espaços de comércio tradicio-
nal que correm os taipais (de 
mercearias a talhos, passando 
por drogarias e ourivesarias ou 
padarias, entre outros); por ou-
tro, as novas lojas que abrem, 
com horários alargados.

A Câmara de Lisboa não for-
neceu qualquer dado pedido 
pelo Expresso. Já segundo a 
União de Associações do Co-
mércio e Serviços (UACS), 
foram entre 720 e 730 as 
empresas (de todos os tipos) 
que encerraram nos primei-
ros sete meses de 2015 (mas 
em todo o distrito de Lisboa e 
não apenas no concelho). Não 
foram fornecidos, em tempo 
útil, dados relativos aos anos 
anteriores, que permitam tra-
çar uma evolução. Carla Sal-
sinha, a presidente da UACS, 
elenca as causas das falên-
cias que marcam estes anos 
de crise. Além da diminuição 
do consumo e do aumento da 
carga fiscal, há um terceiro 
fator: “Entre 25% e 30% do 
comércio que fechou em Lis-
boa foi devido à nova lei do 
arrendamento.”

É neste contexto que ocorre 
uma “disseminação” das no-
vas lojas de imigrantes, que 
se instalam cada vez mais em 
“áreas residenciais”, explica o 
geógrafo Jorge Macaísta Ma-
lheiros, professor da Faculdade 
de Letras de Lisboa. A aposta 
no “comércio alimentar” é uma 
tendência que se tem acentua-
do naqueles grupos, explica o 
estudioso de comunidades imi-
grantes. “Tiveram a perceção 
de que há um nicho de negócio 
por ocupar”, acrescenta.

Rana Taslim Uddin, o líder 
da comunidade do Bangladesh, 
está em Portugal desde 1990. 
Diz que na Grande Lisboa há 
mais de 500 lojas nas mãos de 
patrícios seus (100 das quais 
são mercearias). Na capital, só 
no eixo entre o Areeiro e Santa 
Apolónia, são 300. Já nas mãos 
de nepaleses, pelos cálculos de 
Uddin, serão 200 lojas.

Moin desdobra o fio condutor 
da expansão por Lisboa. “Vão 
para onde há mais movimen-
to.” É o caso, recente, da Rua 
de Campo de Ourique, entre 
outros pontos do bairro. Num 
dia desta semana, já perto da 
meia-noite, sem vivalma em 
redor, Tanvir espera por clien-
tes ao balcão. Recém-chegado 
de Londres, onde esteve seis 
anos e meio.

“O nosso comércio está des-
caracterizado, só eles [o pro-
nome é novamente acentuado] 
é que aparecem. E trabalham 
muito”, diz Carlos Santos, se-
renamente.

Rana Taslim Uddin aponta 
para o futuro. Desenvolve es-
forços (já falou mesmo com 
os poderes locais em Lisboa) 
para a criação de cursos des-
tinados aos membros da sua 
comunidade: mais formação 
para poderem “melhorar os 
seus negócios”.

Moin insurge-se contra a 
imagem do “vendedor de ro-
sas”, há muito colada à pele 
desta “imigração morena” — 
chama-lhe assim para a distin-
guir da “branca” e da “negra”. 
“Só queremos trabalhar e ter 
uma vida melhor.”
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Carlos Santos, há 43 anos  
no Bijou de Santa Marta

Mohammed, há apenas 
seis meses em Portugal


