




Pela Cidade Fora,  Educação para a mobilidade — Lisboa é 
uma iniciativa da EMEL — Empresa Municipal de Mobilidade 
e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A. e da CML — Câmara 
Municipal de Lisboa, através do Departamento de Educação, 
orientada para a formação da cidadania das novas gerações.

www.pelacidadefora.pt

SEGREDOS DE LISBOA

Coleção: Pela Cidade Fora
Edição: ©2018 EMEL

Empresa Municipal de Mobilidade 
e Estacionamento de Lisboa, E. M., S. A.

Texto: ©Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
Ilustrações: ©Marta Madureira

Direção de arte: Pato Lógico
Design: Ana Fialho/Pato Lógico 

Coordenação editorial: Inês Felisberto/Pato Lógico
Revisão: Nuno Quintas

Impressão: Printer Portuguesa
1.ª edição: outubro de 2018
ISBN: 978-989-99998-7-9
Depósito legal: 446031/18

TEXTO ANA MARIA MAGALHÃES E ISABEL ALÇADA
ILUSTRAÇÕES MARTA MADUREIRA

Segredos
de Lisboa



Raquel dera a volta às estantes, retirara e repusera vários 
livros no mesmo lugar, sem se decidir por nenhum, mas 
tomara nota dos títulos mais sugestivos para propor que 
fossem lidos na aula. Os primos andavam a fazer a mesma 
pesquisa para corresponderem à proposta da professora 
Leopoldina.
— Descobriram livros com interesse?
— Imensos. Temos que os hierarquizar.
Rodrigo pegou em quatro.
— Tragam os vossos, vamos comparar.

Sentaram-se à volta da mesa e trocaram impressões  
à vontade, porque não estava mais ninguém na sala.  
Raquel olhou em redor, agradada com o que via.  
Luz suave, grandes janelas a dar para as traseiras  
um certo toque de casarão acolhedor.
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— Adoro a Biblioteca Camões.
— Eu também. Temos que vir cá mais vezes.
— Nada nos impede. A nossa escola é tão perto.
A conversa desenhou um sorriso na cara de Raquel, porque 
era sempre muito bom constatar que ela e os primos 
formavam uma espécie de equipa para todo e qualquer tipo 
de atividade, fosse de estudo, fosse de divertimento.
«É uma sorte para todos, mas sobretudo para mim, que não 
tenho irmãos», pensou, olhando primeiro para o Renato  
e depois para o Rodrigo.
Depois de observarem várias capas e darem uma vista de 
olhos pelo interior dos livros, escolheram três: um de mistérios, 
outro de magias e um guia de Lisboa com pouco texto e boas 
ilustrações.
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— Achas que a professora aceita esse?
— Claro que aceita. Ela é uma mulher de ideias arejadas, 
muito criativa. Se queres que te diga, até me parece que vai 
pegar neste para explorarmos em primeiro lugar.
Saíram da Biblioteca Camões em passo acelerado, diretos  
à praça do mesmo nome, logo ali adiante, onde tencionavam 
precipitar-se para o quiosque que vende sumos excelentes. 
Mas não chegaram a aproximar-se do quiosque, porque pelo 
caminho tiveram um sobressalto absolutamente inesperado: 
de entre as páginas do guia de Lisboa caiu um envelope 
amarelado, com manchas de humidade, que Renato apanhou 
do chão. Como não estava endereçado a ninguém, nem se 
encontrava fechado, abriu-o. Lá de dentro retirou dois papéis 
igualmente velhos e amarelecidos, dobrados em quatro.
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Em pé, no passeio, de cabeças juntas,  
leram em silêncio as frases de um dos papéis.

«Há um teatro reservado
para quem andar por Lisboa,
muita atenção e cuidado
pois ninguém lhe chega à toa.

De nome bem popular
Quatro largos muito antigos,
mas quem os for procurar
Vai descobri-los escondidos.»

— Poesia ou charada?
— Francamente não sei. Lê lá o resto.

«Primeiro é no Bairro Alto,
a mensagem está no chão
Para lá chegar basta um salto,
no pé do padre acharão.»
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Intrigados, olharam uns para os outros sem saber o que 
pensar.
— Que vos parece?
Raquel não teve dúvidas.
— Se há um tesouro escondido em Lisboa e reservado  
para quem o encontrar, contem comigo para ir à procura.
— Não temos é pistas.
— Ai isso é que temos. A mensagem fala em quatro largos 
muito antigos, de nome popular.
— Falta saber quais são, e não sabemos.
— A mensagem está em forma de enigma.
— E quem será que a pôs dentro do livro?
— Isso não sei, nem me interessa. O que importa é que por 
um feliz acaso nos veio parar às mãos. E sendo assim, eu, 
Rodrigo, sinto-me na obrigação de tentar descobrir o tesouro.
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— E eu, Raquel, acompanho-te.
— Alinho como sempre — acrescentou o Renato — porque, 
onde estiver o meu irmão e a minha prima, eu também estou.
— Começa por dar uma sugestão para iniciarmos a busca.
Ele voltou a olhar os papéis, pensou um instante e deu a sua 
opinião:
— Cá por mim, começamos pelo Bairro Alto, que é aqui 
mesmo. Vejo já no Google se há algum largo especialmente 
importante.
A consulta resultou, pois apareceu no ecrã um nome:  
Largo Trindade Coelho.
— O problema é não sabermos onde fica.
— Pergunta-se.
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Afinal não foi tão simples, porque mesmo as pessoas que 
viviam ou trabalhavam no Bairro Alto abanavam a cabeça 
negativamente e diziam «não sei», «não tenho ideia»  
e quase todos acrescentaram «aqui perto, só conheço  
o Largo da Misericórdia».
Na ideia de que, se fossem até lá, talvez alguém os soubesse 
orientar, subiram a rua, desembocaram no tal largo que  
as pessoas garantiam chamar-se «da Misericórdia».  
Mas, ao darem com os olhos na placa que o identificava, 
verificaram que o nome do local era «Largo Trindade 
Coelho».
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— Devem ter alterado o nome e as pessoas ainda não  
se habituaram.
— O enigma diz isso mesmo, ora reparem: «quatro largos 
antigos com nomes populares, que estão escondidos».  
Ou, seja, trocaram-nos. Tem piada.
— Bom, então só falta entrarmos naquela igreja e vermos  
se está lá algum padre com uma mensagem aos pés.
— Ó Renato, que disparate!
— É o que diz o enigma. 
— Estás a interpretar mal.
— Bom, nada nos impede de entrar na igreja à procura  
de um padre simpático que nos esclareça.
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Dirigiram-se à igreja, dando voltas à imaginação para 
falarem com o primeiro padre que lhes aparecesse sem 
fazerem figura de parvos. Mas Raquel estacou a meio  
do largo e apontou-lhes uma estátua de metal escuro  
que representava um homem vestido de pedra, rodeado  
por estátuas de três crianças.

— Será um padre? — perguntaram os rapazes.
— É, vejam. Na base da estátua está escrito «Padre António 
Vieira».
Rodrigo, estupefacto, deitou mão a um envelope que  
se encontrava preso com fita-cola no pé da estátua.
— Acertámos!
A excitação era tal, que nem se deram ao trabalho de discutir 
o facto de ser uma mensagem em papel e estar ao ar livre. 
Arrebataram-na e levaram-na avidamente, tendo o cuidado 
de evitar olhares indiscretos de pessoas que iam a passar.
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De novo de cabeças juntas, repetiram várias vezes.

«Lá na Baixa vão à praça
que tem um nome de rei.
Junto à estátua vão à caça
E muito mais não direi.»

Intrigados, tentaram recordar o que sabiam sobre  
o assunto
— Que praças conhecem na Baixa? — perguntou a Raquel.
— Eu conheço a Praça dos Restauradores, que não tem  
nome de rei.
— Eu conheço o Rossio. Mas também não tem.
— Vamos ver na Internet. Pode ser que o nome também  
esteja oculto.
Mais uma vez acertaram em cheio, porque na Internet  
lhes apareceu imediatamente a seguinte informação:  
«A Praça D. Pedro IV é mais conhecida pelo antigo  
nome de Praça do Rossio.»
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— Pronto! Vamos para lá.
— Como?
— Podemos ir a pé, mas aí adiante há um elevador giríssimo, 
que parece um elétrico amarelo e desce uma rampa a chiar, 
carregado de turistas pasmados porque nas terras deles  
não há nada de semelhante.
— Então vamos com eles. O elevador deixa-nos nos 
Restauradores; com meia dúzia de passos, chegamos  
ao Rossio.
Entalados entre inglesas loiras, irlandeses ruivos, noruegueses 
tão altos e fortes que pareciam vikings, divertiram-se  
por serem os únicos portugueses a bordo daquele meio  
de transporte, tão rápido e tão engraçado, que afinal  
nunca tinham experimentado.
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Assim que chegaram ao Rossio, dirigiram-se ao centro  
da praça e puseram-se a andar à volta da estátua, que não 
deixava lugar a dúvidas: representava o rei D. Pedro IV.  
Já sem surpresa de maior, verificaram que numa reentrância 
se encontrava um rolinho de papel amarelecido, fixado  
à pedra por tiras de fita-cola grossa.
— Isto não pode ser aquilo que pensámos de início.  
O papel é antigo, mas de certeza está aqui há pouco tempo.
— Claro. Se estivesse há muito tempo, ou já tinha sido 
encontrado, ou já tinha desaparecido num dia de chuva.
— Quem será que anda a espalhar envelopes em locais 
indicados por enigmas?

— Alguém que resolveu divertir-se a pregar partidas?
— Talvez. No entanto, se se trata de uma partida, não  
era para nós, pois ninguém sabia que tencionávamos  
ir à Biblioteca Camões.
— E muito menos que requisitávamos um guia de Lisboa.
— Querem desistir?
— Não, Raquel! Se chegámos até aqui, já agora tentamos 
chegar ao fim a ver o que acontece.
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— Então lê o que está escrito nesse rolo.
Quem leu foi o Renato.

«Cada um por sua vez
Vão para o rio mesmo em frente
está lá na estátua o Marquês
D. José fica contente.»

— Ordem óbvia: seja lá quem for, manda-nos para o rio.
— Tejo. É só descermos a rua.
— Qual?
— Por mim, prefiro a Rua Augusta, que não tem trânsito,  
só peões. Que dizem?
— Que sim.
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Rodrigo enfiou o papel no bolso das calças e seguiu  
com os outros pelo meio de magotes de turistas que 
circulavam a fotografar tudo.
— Já estou a ver a estátua — disse o Rodrigo.
— Do rei D. José a cavalo. Mas, que me lembre, não há no 
Terreiro do Paço nenhuma estátua do Marquês de Pombal.
— Se calhar há, e nós é que nunca reparámos.

— É o mais natural, porque os enigmas não nos têm 
enganado.
Quando passaram por baixo do espampanante arco da Rua 
Augusta e entraram na fantástica praça aberta sobre o rio, 
a que toda a gente chama Terreiro do Paço, verificaram que 
o nome é outro, pois na tabuleta identificativa estava escrito 
«Praça do Comércio».
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— Ora aí tens. Mais um largo com dois nomes, o popular e o 
escondido, como se diz no segundo verso do primeiro enigma.
— As pessoas, pelos vistos, preferem o popular.
— Que surgiu como?
— Ora, Raquel, estás muito esquecida. Antes do grande 
terramoto que destruiu Lisboa, era aqui o Palácio Real.  
Paço quer dizer Palácio... Agora já não há palácio, mas  
o nome ficou.
Renato e Rodrigo aproximaram-se da estátua que se ergue 
na placa central e puseram-se a andar à volta do enorme 
pedestal em pedra branca que suporta o rei a cavalo.

— Está aqui o Marquês de Pombal.
— Onde?
— Neste medalhão de metal virado para o rio.
— E envelope? Há envelope?
— À vista, não.
— Se calhar, voou.
— Pode alguém tê-lo encontrado primeiro.
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Raquel examinou cuidadosamente não só a estátua,  
como os degraus onde se tinham sentado três japoneses  
a descansar. Imperturbáveis, de chapelinho e óculos escuros, 
não lhes ligaram nenhuma.
— Devem estar a meditar — cochicharam.
O exame meticuloso da Raquel acabou por dar bons frutos, 
pois desencantou um papelucho verde, da cor da grade, 
enrolado à volta de um dos elementos da grelha e seguro  
por fios de nylon.
— Achei! Olhem!
Deitou-lhe a mão. Desta vez, porém, não foi fácil soltá-lo 
porque os fios de nylon, apertados com força, tinham nós 
difíceis de desfazer.
— Não dá. Só com os dedos, nada feito.
— Vamos aí a um café pedir que nos emprestem um garfo.
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Cafés e restaurantes não faltam na zona, mas só à terceira 
tentativa puderam contar com a boa vontade de um 
empregado sorridente, que aceitou o pedido depois de lhe 
garantirem que só precisavam do garfo por uns minutos. 
E de facto, poucos minutos depois, devolviam-no com 
agradecimentos. O empregado, que era novíssimo e curioso, 
ficou a observá-los à distância. Vendo que consultavam um 
papel, pediu-lhes que explicassem o que tinham arrancado 
com auxílio do garfo.
— Não sabemos bem — disse o Rodrigo, exibindo o papel  
na palma da mão. O rapaz leu primeiro em voz baixa,  
depois em voz alta e num tom interrogativo.

«Vão ao Duque da Terceira
E muita sorte antevejo,
Esta é a última etapa
Basta seguir junto ao Tejo.»
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— Encontraram isto preso com fios de nylon naquela grade?
— Sim.
— E quem é que lá deixou esse papel?
— Não fazemos a mínima ideia.
O rapaz olhou-os incrédulo, e eles resolveram contar-lhe  
a enigmática odisseia que os levara até ali.
— Se eu não estivesse de serviço, participava já na vossa  
caça ao tesouro.
— Já que não pode vir, oriente-nos.
— Não precisam. Diz aí que é para seguirem junto ao Tejo.
— Pois, mas para a direita ou para a esquerda?
— Não sei. E, se querem que lhes diga, não conheço duques 
nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira.
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Riram-se, despediram-se, afastaram-se em  
direção à margem do rio e não resistiram a sentar-se  
por um momento no Cais das Colunas, a olhar  
as águas mansas do Tejo, deslizando suavemente 
rumo ao oceano. A tarde estava quente e luminosa,  
na Margem Sul branquejavam o casario, um cacilheiro 
iniciara a travessia, deixando atrás de si uma longa  
faixa de espuma. Bandos de gaivotas planavam  
sobre o rio com grande elegância.
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Raquel pegou no telemóvel e tirou uma série  
de fotografias. Os rapazes comentaram a beleza do local.
— Já estive aqui tantas vezes e não me canso porque  
é um sítio lindo.
— Se os enigmas não derem em nada, não faz mal:  
o passeio valeu a pena.
— Também acho. Mas já agora gostava que houvesse  
um desfecho.
— Então, toca a andar.
— Para onde?
— Vê lá se tem ligação à Internet.
— Tenho.
— Então, procura «Duque da Terceira».
Instantaneamente, ficaram a saber que a Praça Duque  
da Terceira era afinal o largo da estação dos comboios  
para Cascais, que toda a gente conhece por Cais do Sodré.
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— Pronto, é a última etapa.
— Como é que sabes?
— Diz no enigma.
Cada vez mais curiosos, aceleraram o passo e avançaram 
sempre junto ao rio, onde se iam cruzando com gente  
de todas as idades que andava por ali a pé, de bicicleta  
e alguns, sobretudo os mais novos, de skate e de patins.
— Aposto que... que...
Rodrigo bem queria fazer um prognóstico, mas não  
lhes ocorria nada. Como passaram junto a um homem  
que estava sentado a pescar à linha, interpelou-o:
— Aposto que o senhor hoje vai pescar três peixes bem 
gordos.
O homem sorriu-lhe
— Nesse caso, como já pesquei dois, só me falta um.
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O resto do caminho foi feito de nariz no ar e quase em passo 
de corrida, na ânsia de perceberam o que os esperava. E que 
boa surpresa! Em frente à estação dos comboios, um grupo 
equipado com coletes amarelos agitava panos da mesma  
cor onde estava escrito:

«Meta
Tesouro de Lisboa».
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Embaraçados, aproximaram-se e foram recebidos por 
professores de duas escolas, que tinham organizado um jogo 
de pistas para os seus alunos. Esse jogo incluía enigmas, 
depositados em vários locais, que conduziriam  
os participantes por vários percursos até à meta. Perceberam 
então que sem querer se tinham intrometido.
— Desculpem…
— Se calhar, estragámos o vosso jogo.
Os professores riram e acolheram-nos bem. 
— Não tem importância. Fizemos muitos enigmas para muitos 
percursos.  
— E ficamos felizes por saber que, além dos nossos alunos, 
houve mais quem participasse.
— Vocês foram os primeiros a chegar, têm direito a um 
tesouro.
— Tesouro?
— Sim. Previmos uma série deles. Vamos só esperar que 
apareçam as outras equipas para fazermos a distribuição.
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Não tiveram que esperar muito. A tarde acabou numa euforia, 
com pequenos baús a serem distribuídos pelos participantes. 
De cada baú saíam agendas, bolsas, cheques-livro, porta- 
-chaves, bilhetes para concertos, óculos de natação. Mas o 
melhor de tudo nem foram os brindes: foi o convívio, a risota  
à volta dos enigmas em verso, as peripécias que uma ou outra 
equipa tinha vivido pelo caminho. 
Todos, sem exceção, acharam o máximo que a Raquel, 
o Renato e o Rodrigo, sem saber ao que iam, se tivessem 
introduzido naquele jogo de pistas que os levara a descobrir 
alguns segredos de Lisboa.
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