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No porto de Lisboa encontravam-se navios que já não partiam ou apenas raramente 

o faziam. Nos cafés sentavam-se refugiados de todos os países que aguardavam um 

visto e procuravam ser ouvidos em muitas línguas. Sentavam-se também traficantes 

e ofereciam passagens em pequenos vapores portugueses, que demoravam duas 

semanas para navegar para a América. 

 

Pensávamos estar em segurança… Podia-se comer, podia-se cortar o cabelo, podia-

se até arranjar as unhas. Em tabernas de marinheiros cheias de fumo, abraços a 

amigos, que tinham igualmente conseguido escapar. Brindava-se à América e 

combinávamos um encontro para, juntos, ver o novo filme de Chaplin, «O Ditador», 

que acabara de ser estreado em Nova Iorque. A segurança era, todavia, enganadora. 

Enquanto não se tinha o visto americano, estava-se ainda na Europa, e Hitler tinha 

ocupado quase toda a Europa. Porque devia poupar Portugal? Tínhamos de nos 

apressar. Era preciso assegurar um lugar no navio antes que fosse tarde demais. Era 

preciso ir à Hicem. Os judeus da América preocupavam-se connosco. A Hicem 

pagava a travessia, a Hicem pagava o hotel e o cabeleireiro, a Hicem pagava o bolo 

que devorávamos, a fruta, o chocolate, tudo quanto há para comer, até que 

vomitávamos. A Hicem pagava o médico e a farmácia, os comprimidos para o medo, 

as insónias, também pagava, quando o visto americano chegava depois de um atraso 

de mais de duas semanas, a passagem que eu tinha adquirido no Café D’Oro poucas 

horas antes da partida do pequeno vapor português.     
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Precipitei-me para o hotel, empacotei as minhas coisas, fui para o porto e, com a 

fralda da camisa de fora e uma mala que, pelo caminho, se abriu parcialmente, subi 

para o «SS Guinee» (sic) pouco antes de a prancha ter sido recolhida.  
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