
 

 
 

Olha em frente, mãos pousadas no colo. 

Vê algo no telemóvel com ele muito perto da cara. Toca no ecrã com um dedo e, por vezes, faz o gesto de ampliar imagens.  

Escreve no telemóvel. Mexe no cabelo. 

Olha pela janela, distante, com as mãos pousadas no colo. Parece perdida em pensamentos.  

Ouve música no telemóvel com earphones. 

Por vezes, mexe no telemóvel e escreve freneticamente (talvez esteja a trocar mensagens num chat).  

Lê o livro Quattrocento - A conspiração contra os Médicis.   

Telemóvel toca.  “Sim, amor? Estou 
quase a chegar a 
Santo Ovídio.”  

Olha pela janela com o telemóvel na 
mão, talvez esperando uma chamada. 

Olha fixamente para o telemóvel com os earphones ligados. Por vezes, escreve.  

Fala com a senhora ao seu lado e faz-lhe uma carícia. Lê mensagens no telemóvel.  

Faz uma chamada.   “Estou, mãe? Está tudo bem? Tive de fazer uma folha 
nova nas Finanças, porque mexeram na tua folha.”   

As mãos repousam em cima da carteira pousada no colo. Olha em frente ou para baixo, com o olhar no vazio.  

Pousou a mochila no assento do lado. Escreve no telemóvel.  

Segura o telemóvel e a carteira nas mãos pousadas no colo. Fala com a filha sentada ao seu lado.   

“Tomo o meu cafezinho e tal e depois 

vou comprar.”  

“Ah, isto é sempre assim!”  “Não, vamos só descer…”  

Usa a câmara do telemóvel como espelho para ver os dentes. Desliza o dedo pelo ecrã e escreve. Fala com o pai, 

que vai sentado ao seu lado. Tira fotografias à paisagem na ponte D. Luís.  

“Vais comprar?”  “Tanta gente aqui!”  

[ponte de D. Luís] 

“Vai demorar muito?”  

Olha em frente, as mãos pousadas no colo com os dedos entrelaçados. Por vezes olha para mim (parece intrigado com a minha escrita…) 

Observa um mapa desdobrável do Porto. Olha pela janela e, por vezes, mexe no cabelo.   

Escreve no telemóvel e desliza o dedo no ecrã. Segura o queixo com a mão direita.    

Hesitou na escolha de lugar.        Fala com o amigo sentado à sua frente, com as mãos cruzadas sobre o peito.        Olha em frente ou para o relógio.   
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Escreve no telemóvel. Liga os earphones ao telemóvel e encosta a cabeça ao vidro.  

Lugares comuns 
Viagem na linha amarela do metro do Porto                             27 de maio a 2 de junho de 2019, todos os dias às 11:54                             1ª carruagem, os dois assentos à minha frente                             cada linha uma pessoa representada pela cor da camisola  

 

“Senta aí, é igual.”  “Tu não viste as notas deles?”  O amigo sai. 

Faz uma pergunta ao revisor.   “Onde dá para fazer a recarga 
desse cartão aqui?”   

Olha pela janela, com as mãos pousadas no colo,        segurando o telemóvel. De vez em quando olha para ele, algumas vezes com o telemóvel pousado na horizontal, segurando-o com as duas mãos.   


