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A imagem que se nos oferecia quando olhávamos pela janela [do comboio em Portugal], se 

comparada com a dos últimos três dias, era como água e vinho: edifícios limpos, cuidados, 

pessoas alegres e bem arranjadas – por fim, para não nos arriscarmos a ofender muito um 

homem amável, fomos obrigados a partilhar todas as provisões de um funcionário dos 

caminhos de ferro lisboeta; a atmosfera deprimente, miserável e de algum modo 

aterrorizada das estações espanholas surgia de repente como um pesadelo. O comboio 

espanhol estava cheio, mas o português, agora, era como uma lata de sardinhas. Durante 

horas e horas apoiávamo-nos literalmente numa perna só, para a outra não havia lugar, 

sobretudo depois de nas primeiras estações ter surgido muita gente de outro comboio 

internacional que se encontrou com o nosso e nos passou grande parte dos seus passageiros.  

 

(…) 

Entrámos na praça: no «Rossi» (sic), o centro de Lisboa. Era fabuloso! Só quem vinha de um 

país totalmente escurecido, onde à noite se tinha literalmente de tatear pelas ruas, podia 

avaliar o que sentimos quando, às duas horas da madrugada, as luzes da praça feericamente 

iluminada caíram sobre nós. A euforia não durou muito. O Gerhard e a Lydia, por quem já 

um visto americano esperava, partiam na semana seguinte – para a «terra prometida» do 

outro lado do oceano. Os alojamentos revelaram-se pequenos quartinhos depressivos, a 

ajuda aos emigrantes – para os não judeus havia uma organização cristã (creio que 

financiada por Unitaristas) – permitia-nos no total escolher entre comida e cigarros-café. Eu 

decidi-me mais do que uma vez por passarinhos fritos com vinho tinto antes de regressar 

ao alojamento. 

 

Lisboa era magnífica – se permanecêssemos na avenida e prescindíssemos de vaguear pelas 

ruas mais escuras à direita e à esquerda, onde homens e mulheres preparavam as suas 

pobres refeições em fogareiros, diante de casas miseráveis: slums, como os vi mais tarde 

apenas em Harlem / Nova Iorque. Depois da volta quotidiana – semanas inteiras sem 
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resultados – até ao edifício dos correios que se erguia num luxo orgulhoso no fim da avenida, 

íamos para um dos cafés, onde, a troco de um café, podíamos observar durante horas, 

ligeiramente divertidos, os jornalistas das potências em guerra que piscavam o olho uns aos 

outros. Provavelmente, Portugal albergava então a maioria dos espiões ou agentes 

«oficiosos» nazis, ingleses e americanos que tinham uma qualquer «missão» a cumprir. Ao 

contrário do que acontecia em Paris, Praga e Estocolmo, os emigrantes não estabeleciam 

relações entre si. Encontrávamo-nos às vezes casualmente (…), mas, de resto, estávamos 

sozinhos. A espera por cartas na posta restante, a ida ao consulado americano para 

perguntar se tinha chegado um visto, «preenchia o nosso dia» − dito algo sarcasticamente.     

 

  

 

Karl Otto Paetel, Reise ohne Uhrzeit : 252-253. 

(Tradução de Maria Antónia Gaspar Teixeira) 
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