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Reportagem de acção

MESA PARA TRÊS

Todos os meses o centro do Porto vive o seu momento alto, quando três das suas casas mais 

características, à rua de Passos Manuel, se reúnem no ALTA/baixa, para partilhar o público 

num evento que devolve vida à noite da cidade invicta.

Baixa portuense, sábado à noite, noite de festa. 

Algumas  pessoas  estão  à  frente  do  Passos 

Manuel,  uma  rapariga  de  cabelos  compridos 

explica  a  um  casal  como  funciona  o 

ALTA/baixa: “Tem uma pulseira e pode andar 

pelas três casas a assistir aos espectáculos”.

22h15.  Abrem-se  as  portas.  Uma  rapariga  de 

cabelo encaracolado, saia e olhos verdes sai, dá 

um beijo  a  um rapaz  que  está  à  porta  e  faz 

entrar  o  grupo,  oferecendo  as  primeiras 

pulseiras da noite.  “Pulseiras para a  peça?” A 

rapariga da bilheteira recebe o público com um 

sorriso  rasgado.  Faltam  notas  de  cinco  euros 

para o troco, mas “leva uma das minhas”. Há 

cartazes  com fotos  de  um dos  eventos,  a  luz 

vermelha  à  volta  compondo  o  ambiente. 

Entretanto,  o  senhor  que  parece  ser  o  chefe 

“está stressado hoje”. Pede o isqueiro ao DJ e 

começa a fumar.

22h25.  Uma  vesão  chillout  de  Talk,  dos 

Coldplay,  acompanha  um  homem  dos  seus 

quarenta anos, um pouco rechonchudo, sozinho 

numa mesa para três. Não bebe, não fuma e sai, 

dali  a  pouco,  deixando  para  trás  um guarda-

chuva.  À  porta  do  Coliseu,  um rapaz  e  duas 

raparigas  perguntam-se,  à  frente  do  cartaz, 

como  funcionará  o  evento.  O  Maus  Hábitos 

continua  fechado.  Enquanto  isso,  Black  Hole 

Sun, dos Soundgarden, enche o Passos Manuel. 

A mesa para três é agora ocupada por dois. No 

bar,  uma  rapariga  com  um  body  preto  sem 

mangas dá o ar da sua alternatividade, o corte 

de  cabelo  de  franja  muito  curta,  muito 

confiante,  muito  profissional  e  adequada  ao 

espaço onde trabalha. Já se bebe e já se fuma. O 

homem sozinho da mesa para três regressa; não 

ocupa o lugar vazio, mas recupera o seu guarda-

chuva. Ao pé do bar, um grupo de mid-twenties 

conversa com a rapariga de cabelo encaracolado 

e  olhos  verdes  que  os  recebeu  por  altura  da 
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abertura  de  portas.  Na  outra  ponta  do  balcão 

bebe-se  café.  A rapariga  de  cabelo  comprido 

que explicava tudo no início da noite comenta 

alguma  coisa  com  o  senhor  stressado.  As 

pessoas chegam aos pares, como uma rapariga 

de  saia  e  o  namorado  com  muito  cabelo  e 

sotaque  brasileiro,  mas  aos  poucos  grupos 

maiores se vão compondo.

22h47. Dois estrangeiros perguntam ao porteiro 

do Pitch o que há naquela noite. O rapaz, muito 

magro,  vestido  de  verde  e  com longas  rastas, 

explica: “You have to buy a bracelet and then 

you  can  go  here,  Passos  Manuel  e Maus 

Hábitos”. De volta ao Passos Manuel, a única 

das  três  casas  aberta  a  esta  hora,  tudo parece 

muito  mais  cheio.  “Já  dá  para  entrar  para  a 

peça?”, “Já, e já deve estar quase a fechar!”. No 

entanto, ouve-se o senhor stressado ao telefone: 

“Vou tentar atrasar o mais que puder”.

22h57. Abertura de portas. No palco, uma mesa 

e  duas  cadeiras  cobertas  de  negro  sobre  um 

disco gigante  de madeira.  A fotografia  de um 

soalho  é  projectada  na  tela,  lembrando  afinal 

que  ainda  estamos  no  espaço  denominado 

Cinema Passos Manuel. A sala quase enche, há 

um casal que se beija.  “Boa noite,  vamos dar 

início  ao  espectáculo”.  As  luzes  do  público 

apagam-se, uma mensagem é projectada na tela. 

No  palco,  uma  rapariga  pede  explicações  ao 

professor. Começa o espectáculo.

23h05. Lá fora, Rafael, 17 anos, sai do carro do 

pai. Desce a rua de Passos Manuel ao encontro 

de  João,  18,  seu  companheiro  de  banda, 

acabado  de  sair  da  estação  de  metro  dos 

Aliados.  Fala-se  de  Radiohead,  de  The 

Raconteurs,  de  Foge  Foge  Bandido  e  da  sua 

ausência nos festivais de Verão. Dirigem-se ao 

Maus  Hábitos,  único  local  de  ALTA/baixa 

aberto ao público àquela hora.

23h30.  Aguardam  enquanto  a  portaria  passa 

para a entrada de baixo.  Sete  minutos depois, 

quatro andares acima, visitam uma exposição de 

tributo à Nouvelle Vague,  coordenada por um 

amigo. Lêem o “livro de visitas”, reconhecem o 

desenho de um colega, divertem-se a escrever. 

Na sala ao lado, uma bicicleta encostada à mesa 

do  DJ,  o  salão  nobre  revela-se  palco  do 

alternativo. Vestidos brancos de lã, vestidinhos 

pretos às bolinhas, olhos de Cleópatra, franjas 

curtas, rabos de cavalo e caracóis revoltos. Nem 

a rapariga que recebe o público à porta destoa 

do  ambiente  lá  em cima:  gabardina  vermelha 

com  corações  brancos,  calças  muito  largas, 

cabelo loiro, crespo, preso atrás, e um piercing 

no nariz. Muito confiante e muito profissional, 

como  parece  ser  hábito  das  casas.  Repete-se 

também aqui a explicação sobre o ALTA/baixa: 

“Com esta pulseira pode entrar aqui, no Passos 

Manuel e mais abaixo, no Pitch”. E faz entrar os 

quatro  homens  e  duas  mulheres  que 
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perguntaram.

00h10. Finda a peça, as pessoas concentram-se 

à  saída,  mas  logo  atravessam  a  rua  para 

continuar a festa no Maus Hábitos. Um homem 

entra na casa de banho das mulheres, mas passa 

despercebido.  Abre-se  a  salinha  da  Casa 

Guedes,  onde  o  sr  César  Correia,  50  anos, 

começa a preparar os ingredientes para as suas 

sandes.  Numa  coluna  vermelha  pintada  na 

parede, o Domvs Gvedes escrito sobre o menu 

combina  com  a  parede  do  fundo,  onde  foi 

desenhada a figura do imperador romano César 

Augusto  com as  feições  do  sr  Correia.  César 

está  no  Maus  Hábitos  a  convite  de  amigos. 

“Gosto  de  trabalhar  aqui,  tenho  pena  que  as 

pessoas troquem isto para ir para a rua. Acho 

que é  um centro,  o melhor  espaço alternativo 

que  existe  na  cidade  do  Porto,  o  Porto  deve 

estimar mais isto”. Apesar de a especialidade da 

casa serem as sandes de pernil, João prefere as 

de presunto; Rafael compra o que chama de “as 

melhores sandes de sempre”, que afinal são as 

de queijo da serra.

00h57.  A apresentação  dos  Madame  Godard 

está 57 minutos atrasada. À frente do palco, os 

dois  estrangeiros  da  porta  do  Pitch  bebem  e 

dançam  ao  ritmo  da  música  que  passa.  São 

também os mais animados quando o colectivo 

começa a tocar, nove minutos depois. No palco, 

o grupo toca com um ar muito retro, a combinar 

com  o  nome,  camisas  e  gravatas 

monocromáticas, com a excepção do baterista, a 

sua gravata vermelha e o braço direito sujo de 

tatuagens,  e  das  pulseiras,  verde  fluorescente, 

que diferenciam os pulsos da produção dos cor-

de-laranja  do  público.  Numa  das  mesas,  dois 

rapazes  e  duas  raparigas  assistem  o  concerto 

com ar de enfado. A rapariga de saia e o rapaz 

com  muito  cabelo  e  sotaque  brasileiro 

conversam  com  um  grupo  maior.  Sentados  à 

mesa da Casa Guedes, o grupo de estudantes do 

mestrado  de  Arquitectura,  todos  oriundos  do 

Brasil, revela que é a primeira vez que vêm ao 

ALTA/baixa.  Fernanda,  31  anos,  estuda  no 

Porto  há  um ano  e  meio,  mas  só  a  partir  do 

semestre passado começou a frequentar a noite 

da baixa portuense. Os seis amigos gostam do 

conceito  do evento,  e  vieram preparados  para 

“correr”  as  três  casas,  mesmo  sem  conhecer 

nenhum dos artistas que actuam hoje.

1h20. O concerto começa finalmente a aquecer. 

Um  casal  vestido  de  branco  dança 

energicamente,  e  os  quatro  com ar  de  enfado 

começam por fim a dar sinais de estar a gostar. 

Começa  uma  canção  em  francês,  o  vocalista 

despe  o  casaco,  baixa  os  suspensórios,  a 

guitarra  é  substituída  pelo  trompete,  o  fim, 

muitos  aplausos,  “merci”,  diz  ele.  Os 

estrangeiros continuam a dançar mais do que os 

outros à sua volta. Bebe-se e fuma-se. Por todo 

o lado ainda predominam franjas curtas, rabos 
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de cavalo e caracóis rebeldes. Um dos rapazes 

estrangeiros  sai,  dois  freaks com  pins entram. 

Enquanto  o  concerto  continua  “a  bombar”,  o 

salão nobre está quase vazio.

1h40.  Madame  Godard  tocam  acordes  de 

tourada. Um grupo de espanhóis chega e logo 

vai  beber.  Ao  lado,  dois  homens  fumam 

sentados; perto do outro bar um senhor dança e 

bate  palmas.  “São  bons,  estes  gajos!”  João 

guarda a câmara fotográfica, enquanto a banda 

toca  a  última  música.  No  palco,  uma  orgia 

musical,  o  violino  enérgico,  o  theremin 

instintivo, uma linha de baixo potente.

2h06. Termina o concerto, entra imediatamente 

nova  música  de  fundo,  electrónica,  agressiva. 

Os estrangeiros, com novos copos de cerveja na 

mão, desaparecem depois de alguns minutos a 

dançar. No salão nobre, onde a música também 

é de dança, as mesas voltam a estar cheias. Os 

quatro  jovens,  agora  sem  sombra  de  enfado, 

levantam-se  para  sair.  Ana  Rita  e  Cláudia, 

ambas  de  19  anos,  estudantes  de  Ciências  da 

Comunicação no ISLA, gostaram do concerto e 

elogiam o evento. “Achamos que era uma boa 

oportunidade para ver os bares, as propostas, e 

não  era  muito  caro.”  Frequentadoras  da  noite 

portuense,  é  sem  surpresas  que  revelam  o 

próximo e último destino da noite – o Pitch.

2h22.  A  rapariga  do  bar  do  Passos  Manuel 

verifica agora pulseiras, à porta. Na bilheteira, 

Maria,  25  anos,  estudante  de  Contabilidade  e 

Administração,  comenta  que  é  o  ALTA/baixa 

“mais fraquinho” desde que trabalha aqui. “Não 

sei  dizer se é  por ser esta  semana,  a seguir  à 

Queima,  provavelmente.”  A  mesa  para  três 

agora tem cinco pessoas, fuma-se mais do que 

se bebe. A música é de dança, mas as pessoas 

ficam  quietas  no  seu  canto,  a  conversar.  Os 

“sidas” divertem-se lá fora, contando piadas uns 

aos  outros  enquanto  tentam  convencer 

condutores  a  estacionar  nos  seus  lugares. 

Alfredo, 44 anos, já não se lembra há quantos 

anos “anda nisto” de arrumar carros. Queixa-se 

das moedas pequeninas que lhe dão, “como os 

cegos”,  e  do  pouco  movimento.  “Pessoas  há 

quase sempre aí,  isto é sempre assim, só para 

mim está mais fraquinho.”

2h38.  O salão  de  entrada  do  Pitch  está  meio 

vazio.  Há  um  grupo  de  rapazes,  outro  de 

raparigas,  alguns  solitários  a  dançar.  Três 

pessoas,  que  entretanto  chegaram,  sobem  as 

escadas  e  entram  numa  nova  divisão  muito 

menos sombria, muito mais quente, muito mais 

cheia. A música alta não deixa ouvir a do andar 

de baixo, mas poucos são os que dançam. Uns 

desses poucos são os dois estrangeiros do início 

da  noite,  cerveja  numa  mão  e  um  CD  dos 

Madame  Godard  na  outra.  Johnny,  26,  e 

Antoine,  25,  são franceses e estão no Porto a 

trabalho, apenas durante o fim-de-semana, mas 
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não  resistiram  a  experimentar  o  conceito  de 

uma  noite,  um  bilhete,  três  casas.  “Só  não 

percebo porque é que as pessoas não saltam nos 

concertos!”,  nota  Antoine.  Mariana,  21  anos, 

finalista  de  Ciências  da  Comunicação  e 

atendente no bar, confirma a tese de que a noite 

está fraquinha. Explica que o concerto dos Hot 

Pink Abuse teve que ser alterado por causa de 

um problema com a vocalista, e as três canções 

instrumentais não conseguiram agarrar tão bem 

o público.

2h57. João, já sozinho, sai com alguma pressa 

em  direcção  aos  Aliados.  Depois  de  uns 

segundos de passo estugado, começa a correr, 

ciente de repente do seu grande atraso. O 3M já 

está  na  esquina  com  a  Magalhães  Lemos, 

pronto a arrancar  para a  primeira  paragem da 

linha  da  madrugada.  A  baixa  portuense  se 

despede de mais um grupo dos que, de hora a 

hora,  regressa  a  casa,  tomados  pelo  cansaço, 

satisfeitos com mais uma noite a respirar o ar do 

Porto que, afinal, ainda é seu. De alta a baixa.


