
José Victor Adragão teve a iniciativa de reavivar a memória de Palmira Bastos, atriz que dá nome 
à rua onde mora, na Portela. Uma diligência que trouxe ao Concelho, um dos maiores nomes da 
representação em Portugal, Eunice Muñoz.

Na Portela, José Victor 
Adragão, morador na Rua 
Palmira Bastos, teve a bri-
lhante ideia de aproximar 
os moradores da pes-
soa que dá nome à rua. 
Começou por distribuir em 
cada caixa de correio, dos 
20 prédios que compõem 
a rua, um convite à par-
ticipação e colaboração 
dos habitantes, de forma 
a homenagear a atriz, que 
celebrou este ano 50 anos 
da sua morte, no dia 10 de 
maio.
A reação não foi entusias-
ta, mas lá se foi conseguin-
do juntar algumas peças. 
O encaixe dessas peças foi 
sendo feito e o resultado 
foi recompensador. A Junta 
de Freguesia de Moscavide 
e Portela, a Paróquia de 
Cristo-Rei da Portela, o 
Agrupamento de Escolas 
da Portela e Moscavide 
e o Centro Comercial da 
Portela também apoiaram 
e criou-se uma iniciativa 
que, um pouco por todo 
o Concelho, deveria ser 
replicada. Quantos de nós 
sabemos quem é a pessoa 
ou instituição que dá nome 
à nossa Rua? E quantas 
vezes nos questionamos? 
Esta é uma forma de per-
petuar a História e os seus 
protagonistas, sejam eles 
locais, nacionais ou mun-
diais.
Segundo o mentor, José 

Victor Adragão, «a história 
da Portela são as quintas 
anteriormente existentes 
que, com a construção 
da urbanização, deixaram 
de existir. Ora há 50 anos 
quem é que era lúcido, 
suficientemente, para se 
lembrar da Palmira Bastos? 
Muito poucos, seguramen-
te. Era importante trans-
formar uma rua em algo 
mais que um conjunto de 
prédios. Era importante 
que esta iniciativa fosse 
replicada noutras ruas, 
pois a memória distingue-
nos».

Testemunhos sobre 

Palmira Bastos

A primeira iniciativa do 
programa foi a recolha de 
um maior número de tes-
temunhos sobre a atriz, 
de forma a que melhor 
pudéssemos conhecê-la. 
Assim, no dia 7 de maio, no 
auditório da Paróquia de 
Cristo- Rei da Portela jun-
taram-se mais de 100 pes-
soas para ouvir a neta de 
Palmira Bastos, Ana Maria 
Bastos Quintas, Eunice 
Muñoz, que ainda foi diri-
gida por Palmira Bastos, 
Ricardo Boléo, encenador 
e o mentor da homena-
gem, José Victor Adragão. 
Também estavam previs-
tas as presenças dos ato-

res Carlos Paulo e Manuela 
Maria que, por imprevistos 
pessoais não consegui-
ram marcar presença. Deu 
para perceber a paixão da 
atriz pelo Teatro e pela côr 
verde.

Eunice Muñoz - Atriz

«Era uma pessoa encan-
tadora, muito compreen-
siva para com os jovens. 
Tínhamos estreado uma 
companhia e estava com 
um papel muito impor-
tante, numa peça do dra-
maturgo Carlos Selvagem, 
e era ela que dirigia esse 
espetáculo. De vez em 
quando deixava-nos 
envergonhados porque 
dizia, e era verdade, que 
já sabia o papel e nós não 
sabíamos. Ficávamos real-
mente envergonhados. 
Dizia: “Então, com a vossa 
idade, ainda não sabem o 
papel? Eu já sei”. Era uma 
pessoa extremamente 
educada e uma aristocra-
ta. Era um grande prazer 
trabalhar com ela, até 
porque a direção dela era 
muito importante para 
nós, pois era uma gran-
de atriz. Ganhámos muito 
com isso».

Ana Maria Bastos Quintas 

- Neta

«Era de uma simplicida-
de e de uma humildade 
enorme, com um respei-

to profundo, não só pelos 

colegas de teatro, mas por 

todos os que a rodeavam. 

Transmitia-nos uma calma 

e uma paz impressionan-

te. Aquela voz nunca se 

elevava, nunca havia uma 

crítica, optando por sofrer 

internamente, pois enten-

dia que não tinha o direito 

de importunar os outros. 

Recordo diálogos maravi-

lhosos, pois era extrema-

mente inteligente, aborda-

va todos os assuntos. Mas 

quando falava de Teatro, aí 

exultava. Para rematar, foi 

a avó que eu tive a felici-

dade de ter e que desejava 

que muitos netos tivessem 

a oportunidade de ter.» 

Ricardo Boléo – Encenador

«Há uma coisa muito inte-

ressante que acontece 

com estas atrizes, como a 

Palmira Bastos e a Eunice 

Muñoz, que têm uma car-

reira muito longa, é que 

não é por acaso. Souberam 

adaptar-se a profundas e 

diversas alterações na arte 

de representar, demons-

trando um domínio de 

diversas técnicas. Era nor-

mal assistirem a outras 

peças, o que revela uma 

inteligência cénica interes-

sante, que lhes permitiu 

ultrapassar as diferentes 

fases».

Programa

O Programa, além do que 

foi referido anteriormente, 

contou também com uma 

visita guiada ao Museu do 

Teatro dedicada a Palmira 

Bastos, no dia 14 de maio, 

com uma aula aberta na 

Academia Portela Sábios, 

no dia 19 do mesmo mês. 

A partir do dia 20 de 

maio abriu uma exposi-

ção de trabalhos de alu-

nos das escolas da Portela 

no Centro Comercial da 

Portela e, finalmente, no 

dia 21, no Salão da Junta de 

Freguesia, foram projeta-

dos dois filmes com a atriz.

Palmira Bastos 
relembrada
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Anos de dedicação

Chegados a junho. Chegados ao mês ao 

qual ligo sempre a chegada do Verão. 

Chegados ao que, para muitos, significa o 

aproximar das férias mas, confesso, para 

mim quer dizer que muito trabalho aí vem 

ainda até chegar uma merecida paragem.

Talvez fruto de alguma “bipolaridade 

atmosférica” tenho assistido com alguma 

atenção (e em alguns casos com alguma 

participação) a um intensificar da disputa 

(na maioria dos casos saudável) eleitoral e 

a um crescendo de participação (de forma 

mais ou menos agressiva) em diversos 

pontos do mundo digital.

Nesse cenário de muita intervenção, mais 

ou menos pública, em que se fala sobre 

tudo e sobre nada e em que os factos polí-

ticos, ou outros, são arremessados e, por 

vezes, alterados “à vontade do freguês” 

permitam-me que fuja desse calor e que 

traga para esta crónica um facto incon-

tornável, não passível de ser distorcido e 

merecedor da atenção de todos quantos 

valorizam o nosso Concelho e também o 

nosso País.

Num cenário em que muitas vezes não se 

encontra estabilidade e em que muitos 

projetos de diversos tipos surgem e ter-

minam num piscar de olhos, Loures tem 

dois ótimos exemplos de estabilidade e 

de trabalho reconhecido por todos numa 

área muitas vezes tão sensível como a 

imprensa. 

O “Moscavide Portela” (antigo “Notícias 

da Portela”) faz 20 anos e o “Notícias de 

Loures” completa 3 anos de existência. São 

anos de trabalho junto das populações. 

Anos ao serviço não apenas da imprensa, 

mas também da democracia e da comuni-

dade. São anos de um percurso trabalhoso 

mas dedicado com o único objectivo de 

servir o próximo.

Ano após ano e enquanto outros proje-

tos iam esmorecendo ou iam vacilando 

perante as dificuldades, os projetos de 

que falei iam continuando, aparecendo e 

crescendo até serem os projetos sólidos 

que hoje conhecemos. Alteravam-se os 

diretores, apareciam novos colaboradores, 

surgiam novos valores e protagonistas, 

mas a filosofia de trabalho continuava a 

mesma fórmula de sucesso onde primeiro, 

e acima de tudo, está o sentido de missão 

e uma espinha dorsal que, com maior ou 

menor visibilidade e intervenção de uns e 

de outros, nunca deixou de existir. 

Por tudo isso não podia deixar de escrever 

estas curtas e humildes linhas onde deixo 

um enorme “Parabéns” a todos quantos 

fizeram e fazem a história destes projetos 

de sucesso que, publicação após publica-

ção, engrandecem o nosso Concelho tan-

tas vezes necessitado de bons exemplos. 

Ricardo Andrade
Comissário de Bordo


