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Em São Tomé e Príncipe, a diversidade dos campos de futebol espelha a história 
da disseminação deste desporto, reflectindo quer as apostas ou as inépcias 
políticas, quer os anseios grupais e as paixões individuais, que, mais ou menos 
incrustados no tecido social, podem encontrar, ou não, condições favoráveis à 
sua concretização.

Em roças outrora imponentes e poderosas, as lajes viraram domínio de crianças 
e adolescentes que, espalhando os chinelos pelo campo, jogam descalços no 
espaço outrora dedicado à secagem do café e do cacau. Tal destino dos terreiros 
era absolutamente impensável para os antigos roceiros. Mas também para os 
governantes do pós-independência.

Os jovens jogadores redimensionam os campos à medida, não da sua 
disponibilidade para correr, mas da afluência estimada de potenciais jogadores. O 
campo de Bombom tem um outro enxertado, cujas balizas, denotando empenho, 
foram feitas de bambu.

A mostra fotográfica intitulada Onde Está a Bola? 

Campos de Futebol em São Tomé e Príncipe apresenta 

fotografias realizadas por Augusto Nascimento em 

várias estadas no arquipélago. Esta mostra, que não 

tem valor artístico, somente procura dar a conhecer e, 

se possível, revestir-se de alguma valia documental.



Olhando para os campos feitos caminhos e estradas, não se adivinha que 
possam ter sido algum dia cercados com folhas de andala e que se tenham  

cobrado ingressos para se assistir aos jogos. Só a impossibilidade de anonimato 
e a censura social podiam desincentivar eventuais espectadores de verem 

furtivamente os jogos.

Anos a fio, as banca de matraquilhos  compuseram e  ainda compõem uma 
rotina aparentemente imutável num meio que não parece conter muitos motivos 

de atracção. Resistirão enquanto a realidade do mundo virtual não ocupar 
inapelavelmente o dia-a-dia dos jovens e das crianças.

 
 Num certo sentido, os campos de futebol são a materialização possível de 

uma infraestrutura universal num microterritório de uma sociedade exígua 
e pressionada por uma mutação acelerada e de rumo incerto, onde só 

recentemente a expressão dos desejos ganhou foro político, sugerindo, aqui e 
além, a importação de referentes do desporto para a retórica política.



CEA-IUL (ISCTE-IUL)
Av.ª das Forças Armadas

1649-026 Lisboa
Portugal

Tel: +351 217 903 067
Fax: +351 217 955 361

http://cea.iscte.pt
cea@iscte.pt




