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O roubo de órganos nas tendas de chineses en
Portugal

José Joaquim Dias Marques

A primeira vez em que ouvi contar a lenda do Roubo de Órgãos numa
Loja Chinesa foi a 25 de setembro de 2006, em Faro, durante uma aula na
Universidade do Algarve, onde sou professor. Aí, quando eu, para exem-
plificar o que é uma lenda, resumia uma versão ou duas do Roubo de Ór-
gãos (lenda a que adiante farei mais referência), um aluno meu contou uma
versão duma lenda sem dúvida similar, mas que eu não conhecia. Segundo
ele explicou, tinha-a ouvido à avó, pouco tempo antes, em Faro, quando
passavam em frente duma loja chinesa.

Dias depois, esta nova lenda chegou-me pela Internet, em correios ele-
trónicos reenviados por duas antigas alunas minhas que sabem que me in-
teresso por estes assuntos e, por isso, costumam reencaminhar para mim os
e-mails que recebem contendo o que pareçam lendas.

1
Embora estas men-

sagens me tenham chegado já em finais de setembro de 2006, as datas mais
antigas que nelas existem, antes dos vários reenvios (forwards), apontam
para o início desse mês. Assim, o correio eletrónico mais antigo é de 2 de
setembro e os outros são de 5 e de 7 do mesmo mês. Todos eles contêm
fundamentalmente um texto igual, embora, no início e/ou no fim, acres-
centem algo, a jeito de comentário. Vejamos a mensagem do dia 2:

2

Sent: Saturday, September 02, 2006 6:06 PM
Subject: Fw: Lojas Chinesas: PERIGO!!!!

1. Trata-se de Ana Botelho de Azevedo e Sara Vitorino Fernández, cuja repetida colaboração muito
agradeço.

2. Corrigi os erros de ortografia e retoquei um pouco a pontuação. Mantive, no entanto, o vocabulá-
rio e a sintaxe do original, assim como o seu uso de maiúsculas.
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Gostaria de partilhar convosco alguns episódios que me relataram, que de facto são
impressionantes.

Há algumas semanas atrás, numa loja de Chineses, em ÁGUEDA, o pai deixou a filha à
porta da loja (que de certo tinha alguma compra a fazer nesse estabelecimento), e aguardou
por ela no estacionamento dentro do carro. Após bastante tempo de espera, resolveu entrar na
loja à procura da sua filha, mas não a conseguia encontrar lá dentro. Questionou alguns
funcionários da loja, que afirmavam não a terem visto. Teimou de tal forma que a filha
tinha entrado para a loja, ao ponto de chamar a polícia. Os polícias entraram e também não
encontravam a jovem, até que por fim chamaram reforço de colegas com cães-polícia, que
através do seu faro conseguiram detetar a presença da jovem numa zona mais retirada da loja,
dentro de um alçapão. A jovem já tinha o corpo marcado perto de alguns órgãos vitais e o
destino dela seria: MORTA PARA TRÁFICO DE ÓRGÃOS.

Outro caso idêntico aconteceu na loja de Chineses, no RETAIL PARK, em AVEIRO. O
marido ficou a fumar um cigarro à porta da loja, enquanto que a esposa entrou. Quando o
marido após alguns minutos entrou à procura da esposa, também já não a viu. Após procurar
por ela, esta também já estava amarrada nas traseiras da loja e o destino dela provavelmente
seria o mesmo.

Agora, se entrarem numa loja desses filhos da ....., tenham o cuidado de não irem sozinhos,
pois facilita-lhes o trabalho.

Isto não é brincadeira. P. f. divulguem ao maior nº de pessoas possível.

É ESTE O AGRADECIMENTO DOS CHINESES AO ESTADO PORTUGUÊS, por
não lhes cobrar impostos durante 5 anos para abertura de lojas.

Como podemos ver, embora este texto tenha sido transmitido por escrito, a sua linguagem
apresenta todo o aspeto de a história ter como origem a tradição oral, parecendo a mensagem ape-
nas um produto da fixação por escrito de algo que se conheceu através da oralidade (cf., aliás, a ex-
pressão “alguns episódios que me relataram”).

3
Este correio eletrónico é, portanto, um sucedâneo

da transmissão boca a boca e com esta muito se parece, desempenhando, afinal, o mesmo papel e
acabando sem dúvida por realimentar a vida oral da lenda.

Procurando na Internet (em 2/11/2006), encontrei 263 atestações desta mensagem, inserida em
outros tantos blogues portugueses. O mais antigo desses posts é de 29 de agosto.

Mas a primeira atestação que me foi possível obter desta lenda em Portugal está na edição on
line do jornal de Lisboa Correio da Manhã de 22 de julho de 2006. Eis alguns excertos da notícia,
assinada por Lídia Barata:

Castelo Branco – Boato prejudica chineses

Clientes fogem

Um boato posto a correr por desconhecidos, em Castelo Branco, segundo o qual as clientes eram
sequestradas e agredidas na Loja China da Amizade, deixou revoltados os seus proprietários
– que nos últimos dias perderam grande parte da clientela.

‘É uma brincadeira de muito mau gosto’, disse ao CM Wang Qin, proprietária da loja, si-
tuada na Rua Poeta João Roiz. A comerciante está indignada porque, segundo afirma, o

3. Por outro lado, a mensagem de 7 de setembro tem no início o seguinte acrescento em relação à do dia 2: “Isto é verdade, pois já
me tinham dito pessoalmente da loja de Águeda”.
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boato já se espalhou por todo o País. ‘A PSP já recebeu muitas cha-
madas de Coimbra, Lisboa e Algarve, a perguntar se era verdade’,
adiantou o marido, Shanailin. [...]

O boato conta que uma mulher terá sido sequestrada no interior da
loja. O marido, intrigado pela demora, chamou a PSP, que a viria
a descobrir amarrada e com o cabelo cortado. O objetivo seria reti-
rar-lhe órgãos para uma rede de tráfico. [...]

4 

Como se vê, a autora da notícia tinha consciência de que estava em pre-
sença duma lenda (embora utilize uma terminologia pouca rigorosa e lhe
chame “boato” e, numa passagem que acima não transcrevemos, “mito ur-
bano”).

5
Reparemos também que, embora a notícia do Correio da Manhã

trate especificamente de um caso de Castelo Branco, nela também se refere
que, naquele momento (finais de julho de 2006), a lenda já se espalhara
por “Coimbra, Lisboa e Algarve”.

Ora a difusão da lenda foi tão grande que outro jornal de Lisboa, o Diá-
rio de Notícias, decidiu dedicar ao caso duas páginas da sua edição de 29 de
outubro desse ano de 2006,

6
anunciadas, aliás, por uma chamada que ocu-

pava metade da primeira página do jornal. Os artigos publicados sublinha-
vam a falta de veracidade da história, apontavam o seu carácter xenófobo e
classificavam-na de “mito urbano”. No entanto, não obstante esta última
afirmação, as autoras dos artigos não mostravam conhecer que se tratava de
uma narrativa existente noutros países. Pelo contrário, citando palavras de
um entrevistado, escreviam que “todos os elementos reunidos apontam para
que o autor [da lenda] seja ‘um indivíduo da zona de Coimbra”.

7

Em dezembro desse ano de 2006, o alarme social provocado pelas “no-
tícias” que corriam levou mesmo um órgão governamental, o Alto-Comis-
sariado para a Imigração e as Minorias Étnicas, a apresentar queixa “contra
incertos” na Procuradoria-Geral da República. Na entrevista que então deu,
o alto-comissário mostrava, implicitamente, pensar que a lenda tinha nas-
cido em Portugal e apenas ali circulava.

8

Além dos textos de jornal e dos correios eletrónicos referidos, possuo
várias versões da lenda recolhidas diretamente da oralidade, gravadas por
alunos meus ou por mim, desde outubro de 2006, e procedentes de dife-
rentes localidades de Portugal Continental e dos Açores.

4. Em correiomanha.pt/noticia.asp?id=208981&idCanal=10 (consultado a 23/11/2006).
5. Na linguagem corrente, as lendas são muitas vezes chamadas de “mitos”. Usando os termos no sen-

tido rigoroso que têm em literatura oral ou em antropologia, “lenda” e “mito” são narrativas que nar-
ram ações em que os informantes acreditam (assim se distinguindo do “conto”, que é sempre visto
como ficcional). No entanto, o mito é uma narrativa cuja ação se passa no início do mundo ou
mesmo antes disso, tem como personagens os primeiros seres humanos ou os deuses e transmite ver-
dades (normalmente ligadas à religião) consideradas fundamentais pela comunidade a que esse mito
pertence. Quem puser em causa a verdade de tais narrativas não raro arriscará a própria vida. A
lenda, pelo contrário, narra ações passadas em tempos muito mais recentes (não raro contemporâ-
neos do informante), protagonizadas por seres humanos. Além disso, aquilo que as lendas contam
tem muito menos importância na comunidade, pelo que, se algum dos membros dessa comuni-
dade não acreditar numa lenda, geralmente nada lhe acontecerá.

7. Elsa Costa e Silva e Paula Ferreira, “Alguma Vez Perdeu um Órgão numa Loja Chinesa?”, op. cit.,
p. 20.

8. “Queixa sobre Supostos Raptos Chega à PGR”, Público, 26/12/2006, p. 15.
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Os aspetos da história que a lenda conta não costumam mudar muito, embora algumas versões
apresentem variantes curiosas. Por exemplo, numa dessas versões, recolhida em Faro, em
31/10/2007, por uma aluna minha, a história passa-se não numa loja mas num restaurante chi-
nês, a que uma jovem foi comprar comida, para levar para casa, ficando o pai dentro do carro, à
espera dela. O resto da história é semelhante ao das outras versões.

Como exemplo das versões mais correntes, vejamos uma que recolhi em 2009, embora a in-
formante explique tê-la ouvido em 2007. Trata-se de uma versão muito interessante porque as ex-
plicações sobre o contexto dadas pela informante permitem reconstituir o ato de reconto da lenda,
evidenciando claramente que esta surgiu integrada na conversa entre a informante e a pessoa que
lha contou, vindo a propósito de algo que anteriormente se dissera nessa conversa. Trata-se, aliás,
do modo normal em que, na oralidade, costuma surgir o reconto de uma lenda, modo de reconto
que se distingue claramente do modo como costuma surgir uma versão de um género ficcional
como é o conto.

Mirian Estela Nogueira Tavares, 41 anos. Doutorada em Comunicação. Professora da Univer-
sidade do Algarve. Natural de Crato, Ceará, Brasil. Reside em Portugal há 12 anos, e especifica-
mente em Faro há 7 anos. Versão inédita, recolhida em Faro, em 17/9/2009, por J. J. Dias Marques.

A minha manicura me contou, e contou como se realmente fosse algo que tinha acontecido,
que ela soube por alguém, que tinha contado para ela, que tinha-se passado com alguém que
ele conhecia, e então que [essa pessoa] foi levar a filha a uma loja do chinês, em Portimão.

Parou na rua, tentando estacionar, e ela entrou na loja rapidamente para comprar qualquer
coisa.

E, entretanto, ela não voltava. [Ele] começou a se impacientar, parou o carro e, quando en-
trou, disseram[-lhe] que nunca tinha entrado nenhuma miúda ali, que não conheciam nin-
guém, que não tinham visto ninguém. E ele ficou muito aflito, começou a fazer um escândalo
e, entretanto, descobriu que tinha lá uma espécie de porão, de um espaço qualquer fechado,
e a menina já estava lá amarrada, não sei para que fins,99 Em conversa posterior, a infor-
mante esclareceu que, embora já não tivesse completamente a certeza do que lhe dissera a
manicura em 2007, achava que, na versão dessa senhora, o motivo do rapto da menina era
o tráfico de órgãos.

e que veio a polícia, foi um escândalo, não sei quê e pronto.

Mas ela realmente acreditava nisso e estava a me dizer que eu tomasse muito cuidado quando
fosse à loja do chinês, porque tinha acontecido isso com um amigo dum amigo dela, que
tinha-se passado essa história.

Coletor: E esta senhora que te contou mora aqui em Faro?

Mora aqui em Faro.

Coletor: E tu conheces esta senhora já há algum tempo?

Ela durante dois anos, mais ou menos dois anos, quase três, ela era minha manicura. Ia lá a
casa fazer as minhas unhas. E, pronto, [eu] não tinha muito mais conhecimento do que isso
[...] Ela aliás estava sempre a contar histórias, mas essa ela contou mesmo como aviso, para
eu ter cuidado, não fosse ao chinês, porque estava muito complicado.

Coletor: E lembras-te de como é que isso veio a propósito?

9. Em conversa posterior, a informante esclareceu que, embora já não tivesse completamente a certeza do que lhe dissera a manicura
em 2007, achava que, na versão dessa senhora, o motivo do rapto da menina era o tráfico de órgãos.
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Já não lembro exatamente agora, mas acho que tinha havido uma
matéria qualquer na televisão, não lembro, a falar sobre a questão
dos chineses ou as lojas ou qualquer coisa assim. E tenho a impressão
que a conversa começou por aí. Estávamos a falar das lojas dos chi-
neses, da invasão dos chineses, a quantidade de lojas e não sei quê e
ela lembrou-se dessa história e falou.

Eu acho que foi mais ou menos por aí. Eu lembro que a gente estava
a falar das lojas e do comprar coisas e... Ah, já sei! Estava a falar dos
esmaltes que são vendidos nos chineses, que são muito maus, porque
têm chumbo, e, portanto, ela estava a dizer que ‘Eu não vou com-
prar esses esmaltes, esse esmalte que é vendido no chinês’, e não sei o
quê. E, além disso, ainda tinha esse alguém que... Foi a história que
ela contou.

Coletor: E pela maneira como ela contava ela mostrava que acredi-
tava...

Ah sim, ela contou como se fosse uma história que ela tinha ouvido
no ‘Jornal Nacional’, assim algo que aconteceu, comprovadíssimo,
contou com toda a certeza.

Coletor: E tu já tinhas ouvido contar essa história antes?

Tinha ouvido outras pessoas a falarem uma história em Loulé, acho
que até a Ana Soares tinha-me contado que a mãe dela contou para
ela, portanto, e era uma história muito semelhante, só que, em vez
de ser uma criança, tinha sido a mulher do homem que tinha saído
do carro, também não tinha onde estacionar... Quer dizer, no fundo
uma história muito semelhante, mas tinha-se passado em Loulé. E
quem contou para a mãe da Ana também contou como uma coisa
muito certa, como uma história que tinha ouvido, mas como um
fato concreto.

Coletor: E tu, quando ouviste contar isto a esta senhora, tu acredi-
taste no que ela disse?

Não... Mas também não disse a ela que não acreditava. Enfim, fui
perguntando mais coisas e tentando [dizer] ‘Ah, pois, essas coisas
podem acontecer’, mas não... não... Até porque, aliás, eu já tinha
ouvido as outras histórias todas e não... Eram todas muito parecidas,
era muito estranho...

Coletor: Quando é que ela te contou?

Foi em 2007, meados de 2007.

Continuando a conversa com o coletor, a informante contou, depois,
outra lenda relativa aos chineses que tinha ouvido também em 2007, mais
precisamente “no final do ano de 2007”, a um senhor:

Ele estava a dizer que estava um grande borburinho na cidade de
Faro, porque as pessoas diziam que os chineses não morriam, ou se
morriam onde é que eles eram enterrados?, porque não havia enterro
de chineses aqui. E uma das ideias que já circulava era que, nos res-
taurantes chineses, estavam a servir carne de defuntos chineses.
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[...]

Eu acho que não [é verdade], [a informante ri], que não se comem defuntos nos chineses. Es-
pero eu bem que não, até porque eu gosto muito de comida chinesa [a informante ri].

Coletor: E esta história dos restaurantes ouviste-a no tempo em que se contava também a his-
tória do rapto de pessoas nas lojas chinesas?

Sim, foi, foi a mesma altura, exatamente, foi 2007, que é também uma altura em que os jor-
nais (isso eu me lembro bem) estavam sempre a falar sobre o boom de lojas chinesas, que es-
tavam a dar cabo do comércio tradicional. 2007 foi um ano em que notou-se, em Faro
notou-se muito mesmo, de uns dois, três anos para cá quadruplicou o número de lojas chi-
nesas.

Se dúvidas houvesse, o reconto desta versão da lenda do Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa
mostra claramente como o aparecimento de tal lenda em Portugal se relaciona com a questão do
boom das lojas chinesas naquele país e as ideias negativas que estão ligadas a tais lojas e aos co-
merciantes chineses: lojas que vendem mercadorias feitas sem cuidados com a saúde pública (cf.
“os esmaltes [...] muito maus, porque têm chumbo”), lojas que “estavam a dar cabo do comércio
tradicional” (leia-se, o comércio português), chineses que, nos seus restaurantes, vendem (aos clien-
tes portugueses) carne humana. Numa palavra: “chinês” é sinónimo de perigo para os portugue-
ses.

O fenómeno das lojas chinesas é relativamente recente, e, como toda a novidade, poderia, só
por isso, originar anticorpos. Mas existem outras três circunstâncias que ajudam, creio, a explicar
melhor a reação negativa que aquele fenómeno suscitou entre muitos portugueses: por um lado, a
grande velocidade com que essa nova realidade se espalhou por cidades e vilas, mesmo nas de pe-
quena dimensão, fazendo com que, portanto, em qualquer parte do território nacional ele seja co-
nhecido; por outro, o facto de os portugueses não estarem, até então, habituados a ver asiáticos,
pessoas que agora passavam a ser vistas em qualquer parte do país, mesmo em localidades peque-
nas; finalmente, o facto de esses comerciantes não falarem português, ou o falarem com muita di-
ficuldade, o que, obviamente, sublinhava a sua alteridade.

10
E, como é sabido, o ser humano tem

tendência a achar que o diferente é, necessariamente, mau.
De reações individuais de desagrado perante a nova realidade, reações verbalizadas na conversa

diária, passou-se, em determinada altura, a manifestações grupais e organizadas. Assim, desde pelo
menos 2005 que o P. N. R. (Partido Renovador Nacional) começou a difundir mensagens contra
o comércio chinês. Veja-se este comunicado, publicado no site daquele partido de extrema-direita
em 16/4/2005:

Pelo comércio tradicional, contra a invasão do comércio chinês 

[...] As causas que trouxeram a crise a este setor têm essencialmente a ver com a proliferação
desregrada de grandes superfícies comerciais, fruto de lóbis financeiros poderosíssimos em

10. Estes três aspetos parece-me explicarem por que é que os comerciantes moçambicanos de origem indiana que, em 1975, chegaram
a Portugal devido à descolonização daquela colónia portuguesa não ocasionaram na sociedade as reações negativas que, no início
do século XXI, se verificou com a vinda dos comerciantes chineses. Por um lado, embora os comerciantes indianos tenham aberto
bastantes lojas, essa novidade era visível apenas em cidades (sobretudo nas maiores), não interferindo, portanto, com a realidade
comercial a que o resto do país estava habituado. Por outro, se é verdade que esses comerciantes eram racicamente diferentes, a sua
presença na comunidade portuguesa não constituía uma enorme novidade, pois os portugueses (mesmo os residentes em pequenas
localidades) estavam mais ou menos habituados a ver gente de pele escura, quanto mais não fosse através do contacto que gerações
de soldados tiveram com os povos das colónias africanas durante a Guerra Colonial. Finalmente (e este aspeto parece-me de fun-
damental importância) porque os referidos comerciantes indianos falavam português, e, em geral, sem qualquer sotaque marcada-
mente estrangeiro.
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coligação com os partidos do sistema (mais interessados no lucro e na
expropriação do que no bem-estar dos cidadãos, dos pequenos co-
merciantes, e da sustentabilidade das nossas cidades).

Há ainda um outro problema nada despiciendo. Ao contrário dos
restantes partidos políticos (que preferem fechar os olhos aos proble-
mas reais), o PNR conhece bem as dificuldades que a invasão chinesa
tem vindo a acrescentar aos já mais do que muitos problemas com
que os comerciantes portugueses se defrontam diariamente: as lojas
chinesas oferecem uma concorrência feroz e desleal! Recordamos que
a China produz com recurso à exploração miserável dos seus traba-
lhadores, sujeitando-os a 14 e mais horas diárias de trabalho, em
condições sub-humanas e com salários extremamente baixos; os esta-
belecimentos chineses vendem produtos de fraca qualidade e não ofe-
recem quaisquer garantias aos consumidores. Por isso, conseguem
vender a preços tão reduzidos. E, claro está, em tempo de crise os por-
tugueses não têm muitas alternativas, sendo levados a optar pela
baixa qualidade, a baixos preços.

Infelizmente, também os nossos industriais se têm visto aflitos para
manter as fábricas em funcionamento, visto que não podem compe-
tir com a invasão chinesa. Entretanto, sucedem-se as falências e o de-
semprego.

Que fazem, então, os nossos (des)governantes? Rigorosamente nada!
Pelo contrário, o PNR não tolera esta concorrência desleal que está
a destruir o tecido económico português, pelo que exige que se tomem
medidas corretivas de mercado que eliminem os privilégios escanda-
losos que os chineses encontram no nosso país.

[...]

No concreto, o PNR propõe:

- fiscalização dos estabelecimentos estrangeiros e encerramento da-
queles em que se prove haver irregularidades;

- taxas aduaneiras aos produtos provenientes da Ásia. [...] 
11

Repara-se como, neste comunicado, a um aspeto já então muito cor-
rente nas queixas do “comércio tradicional” (a concorrência das grandes su-
perfícies), se vai acrescentar um perigo novo: “a concorrência desleal” do
comércio chinês. Repare-se também como, neste comunicado, “comércio
tradicional” deixa de significar apenas, como habitualmente, “pequeno co-
mércio” (em oposição às grandes superfícies comerciais) e passa a significar,
também (e sobretudo), “comércio português”, em oposição ao pequeno co-
mércio chinês. Grandes capitalistas portugueses e pequenos comerciantes
chineses são, assim, apresentados como duas faces da mesma moeda, apos-
tados na perdição dos pequenos comerciantes nacionais.

11. pnr.pt/2005/04/16/pelo-comercio-tradicional-contra-a-invasao-do-comercio-chines (consultado a
5/12/2011).
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Nestas acusações de clara xenofobia (a qual se volta a repetir no fim, quando se propõe a “fis-
calização dos estabelecimentos estrangeiros” apenas dos estrangeiros, repare-se), lança-se mão tam-
bém de uma denúncia politicamente correta: a de que os produtos vendidos nas lojas chineses são
produzidos por operários sem direitos, denúncia esta que, obviamente, “esquece” que produtos
(por exemplo, roupa) produzidos nas mesmas condições se encontram à venda em muitas lojas
que não pertencem a chineses.

Finalmente, veja-se como no fim do excerto transcrito surge algo que irá ter vida longa: a acu-
sação de que o Estado português favorece os comerciantes chineses em detrimento dos nacionais,
pois não cobraria quaisquer taxas de importação aos “produtos provenientes da Ásia”, o que, na-
quele contexto, não pode significar senão os produtos vindos da China e para serem vendidos nas
lojas chinesas.

Menos de um ano depois deste comunicado, começa a circular um manifesto em que se dá um
passo em frente na campanha antichinesa, apelando-se ao boicote das lojas em questão. Tal mani-
festo (assinado por alguém cuja filiação partidária se não conhece, mas cujas ideias parecem per-
tencer à mesma área dos autores do comunicado anterior) foi publicado em vários blogues, pelo
menos desde fevereiro de 2006. Vejamos alguns extratos: 

O ‘chinês’ chegou e, com a cumplicidade do Governo Português e da falta de planeamento das
Câmaras, prepara-se para destruir o pouco que resta do comércio tradicional e afundar a já
precária economia nacional.

Não fosse a habitual falta de conhecimentos da população, e o que [se] esperaria seria um total
boicote a estas lojas por parte da população, mas, como gostamos de embarcar de olhos fechados
em tudo o que seja novidade, aí estamos nós a contribuir para o afundamento do país.

Sabia que os preços baixos praticados nas lojas chinesas são conseguidos à custa de trabalho
em regime de escravatura, trabalho infantil e total desprezo pelos direitos humanos?

Sabia que o nosso Governo concede a essas lojas uma isenção do pagamento de impostos por
um período de vários anos? [...]

Sabia que existem máfias chinesas a lavar dinheiro da venda de droga e armamento através
de algumas dessas lojas? 

Sabia que, por falta de planeamento urbanístico, há ruas em Portimão onde deixaram abrir
5 e 6 lojas chinesas, que arruinaram todo o comércio à sua volta? [...]

Sabia que os poucos cêntimos que poupa ao comprar em lojas chinesas contribuem para a fa-
lência de muitas lojas portuguesas e para lançar no desemprego milhares de trabalhadores?

Sabia que esses novos desempregados vão sobreviver à custa do Fundo de Desemprego, que é
mantido com os impostos que todos nós pagamos?

Se acha que os cêntimos que poupou na loja do chinês são mais importantes que o futuro do
comércio local, que o futuro da economia do país e que o futuro de todos nós, então continue
a comprar aos chineses. Eles e o Governo Chinês agradecem! 

12

12. Em oooink.blogspot.com/2006_02_01_oooink_archive.html (consultado a 23/11/2006). O post é de 1/2/2006 e está assinado
pelo dono do blogue, “Repórter Oink”. Embora este post seja a mais antiga atestação que consegui do texto em causa, o autor do
blogue apresenta-o como a transcrição de algo escrito por uns “xenófobos que iniciaram o apelo ao boicote apelidando-o de PE-
RIGO AMARELO.” A expressão “O ‘Perigo Amarelo’” (em lugar de “O ‘chinês’”, como vem no texto publicado pelo “Repórter
Oink”) é, aliás, o que se encontra no início de outras transcrições deste texto de protesto que aparecem publicadas em outros blo-
gues (ver por exemplo em albufeiratodoano.no.sapo.pt, post datado de 3/8/2006 e publicado pelo dono do blogue, que se apresenta
como Alexandre Manuel Azenhas Ferreira, morador em Albufeira). Embora as transcrições feitas em tais blogues sejam de datas pos-
teriores à transcrição feita pelo “Repórter Oink”, o texto que elas apresentam é provavelmente o texto original do protesto ou, pelo
menos, a forma da sua primeira frase parece ser a do original.
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Como vemos, não falta aqui nada: os problemas com que há muito se
debate o comércio tradicional português, as referências politicamente cor-
retas ao “trabalho infantil e [ao] total desprezo pelos direitos humanos” na
China, a afirmação difícil de desmentir (a não ser que se viva em Portimão)
de existirem ruas nesta cidade com seis lojas chinesas,

13
e mesmo a mira-

bolante “isenção do pagamento de impostos por um período de vários anos”
concedida aos comerciantes chineses pelo Governo português.

14
O fenó-

meno das referidas lojas seria, no fim de contas, uma conspiração, que uni-
ria o governo de Portugal, o governo da China e as “máfias chinesas [...] de
droga e armamento”, no propósito comum de destruírem “o futuro do co-
mércio local, [...] o futuro da economia do país e [...] o futuro de todos
nós”.

Ora é no contexto social tão bem ilustrado pelo comunicado do P. N.
R. (abril de 2005) e pelo manifesto apelando ao boicote das lojas chinesas
(fevereiro de 2006), que, poucos meses depois deste último, em julho de
2006 (no jornal Correio da Manhã, como vimos), surgem documentados o
aparecimento e a rápida difusão em Portugal da lenda do Roubo de Órgãos
numa Loja Chinesa.

Face a uma tão clara ligação entre o mal-estar social provocado pelo fe-
nómeno das lojas chinesas em Portugal e o aparecimento da lenda do Roubo
de Órgãos numa Loja Chinesa, um ouvinte português poderia ser levado a
pensar que essa lenda é de origem portuguesa e recente. Mas as aparências
iludem.

Na verdade, a lenda também se conta (ou contou) em Espanha, e, pro-
curando na Internet, descobri que ela está ali atestada desde pelo menos
março de 2006, ou seja quatro meses antes de, em Portugal, ela aparecer re-
ferida no Correio da Manhã. É provável, portanto, que esta lenda tenha pas-
sado a Portugal vinda de Espanha.

Quanto a Espanha, encontrei versões que dão a história como tendo
acontecido em 2006, em Saragoça, Palência, Salamanca, Leão, Lugo, Ba-
dajoz, Granada, Tarragona, Las Palmas, Tenerife, etc. Em Espanha, o fenó-
meno das lojas chinesas tem grande força também e é uma relativa
novidade, o que facilmente explica a desconfiança com que elas são olhadas,
similar à que existe em Portugal.

13. Em blog.comunidades.net/goulart/index.php?op=arquivo&mmes=03&anon=2006 (consultado a
23/11/2006) fez-se, a 31/3/2006, a transcrição deste manifesto contra as lojas chinesas. Ora, entre
os muitos posts enviados por leitores do blogue reagindo a esse texto, existe o seguinte, datado de
7/9/2006, assinado por “ef”: “Nasci há mais de 40 anos em Portimão, sempre cá vivi e posso garantir
que não existe nenhuma rua com 5 ou 6 lojas chinesas. Que ruas são essas?”

14. A referência a esta pretensa isenção (particularmente escandalosa, ao vir de um governo que, tendo
pedido muitos sacrifícios aos cidadãos portugueses, em nome da reforma do país, afinal, favorece-
ria descaradamente os comerciantes estrangeiros) voltará a aparecer, como chave de ouro, no fim de
algumas versões do correio eletrónico com a lenda do Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa. Recorde-
se que a versão do e-mail que atrás lemos termina assim: “É ESTE O AGRADECIMENTO DOS
CHINESES AO ESTADO PORTUGUÊS, por não lhes cobrar impostos durante 5 anos para aber-
tura de lojas.” Por mais de uma vez, nas minhas aulas na Universidade do Algarve, ao analisar com
os alunos versões desta lenda, tenho podido comprovar que vários alunos, embora não acreditando
na lenda, acreditam, no entanto, na suposta isenção de impostos que o Estado português daria aos
comerciantes chineses. 

Lendas urbanas S :Q II xornada critica  15/12/11  14:24  Página 55



56

A versão espanhola mais antiga que conheço foi publicada num blogue em 29/3/2006 e conta
a história como tendo-se dado em Saragoça.

15
Como exemplo das versões que circularam em Es-

panha, vamos ler uma versão recolhida na Galiza, em que, graças às perguntas da coletora, o con-
texto em que viveu a lenda está muito bem delineado:

Informante: Laura López Varela, 30 anos. Natural de Ourense, Espanha. Licenciada em Rela-
ciones Laborales. Assessora. Versão inédita, recolhida em Ourense, a 14/4/2009 por Olivia Novoa
Fernández. A recolha foi feita no âmbito da cadeira de Lendas na Sociedade Contemporânea, le-
cionada por J. J. Dias Marques, pertencente ao mestrado de Comunicação, Cultura e Artes, da Uni-
versidade do Algarve, que a coletora então frequentava.

Pues la historia fue hace un verano o dos, que un matrimonio fue a un bazar chino, pues a
comprar las cosas que le hacían falta. Y bueno, estuvieron por allí haciendo compras y tal. Y
después cuando la mujer se quedó dentro comprando, el marido salió fuera a hacer otros
recados. Y pasó bastante tiempo y después la señora no daba salido y la estuvo esperando y
cuando ya era la hora de cerrar, ya estaban recogiendo y la señora no salía. Entonces al final
el hombre entró a buscarla y dice, según la leyenda, que cuando entró dentro la tenían ya en
la trastienda, que la tenían tumbada en el suelo y que estaba ya que le iban a sacar un riñón
o algo así para tráfico de órganos.

Colectora: Bien, Laura, tú, esta historia dices que es una leyenda, ¿no?

En principio sí, porque no se demostró, nadie sabe quienes eran. Y al ser en Orense, una
ciudad donde se conoce todo el mundo… Todo el mundo contaba la historia porque se la
había contando alguien. Nadie de primera mano les conocía, ni dieron nombres. Entonces,
yo me imagino pues que fue un rumor, que realmente no pasó.

Colectora: ¿Te acuerdas de quien te contó la historia?

Pues, yo creo que me la contaron en casa: o mi madre o mi abuela. Alguien de mi familia.

Colectora: Tú, en el momento en que te la contaron qué pensaste: que era verdad…

Pues, en principio pensé que algo a lo mejor podría haber pasado: que estuviera allí dentro
o cualquier cosa, pero ya lo de que le fueran a sacar un riñón y todo eso… Ya esa parte no
me la creí y ya dije: bueno, esto ya son imaginaciones de la gente.

Colectora: ¿Y cuando te la contaban tu abuela o tu madre…cómo decían que supieron de esta
historia?

Pues porque se la había contado algún vecino del barrio.

Colectora: ¿No había salido ni en el periódico, ni nada? 
16

Comentaban que… Es que es lo mismo yo verlo en el periódico no lo vi, comentaban que ‘sí,
sí, salió en el periódico’, que lo vio pues quien fuera, ¿no? ‘A mí me lo contó fulanito y fulanito
dice que lo vio en el periódico’. Pero, claro, volvemos a lo de antes, que realmente nadie en
persona lo vio.

Colectora: ¿Y por qué crees que tu madre o tu abuela te cuentan esta historia?

15. Ver clubbingspain.com/phpBB/viewtopic.php?t=24804&view=previous&sid=7efc82b195ea4efa0b5cd444d77803e7 (consultado
a 4/11/2006). Assinado por “aKa_CHeM”, publicado a 29/3/2006.

16. A coletora explicou-me pessoalmente que leu no jornal de Ourense La Región uma notícia em que esta lenda era apresentada como
coisa verdadeira.
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Pues, en principio porque como el barrio, bueno, el sitio donde estaba
el bazar de los chinos, estaba por la zona donde vivimos. Entonces,
se supone que había sido allí al lado y, ahí, como es un sitio al que
vamos, yo me imagino que por eso.

Colectora: ¿En qué chino era?

En el jardín, en el bazar chino grande que antes era un
supermercado.

Colectora: Que es al lado de tu casa.

Sí, al lado de mi casa.

Colectora: ¿Y tú le contaste esta historia a alguien más? 

Pues yo creo que sí, que se la conté a mis amigas y no sé si a mi
hermana.

Colectora: Y cuando la contaste, que la contabas, ¿ya como una
leyenda urbana o como una historia que podría ser verdad?

Bueno, yo lo contaba, más bien, como algo que..., como yo no me lo
creía mucho, como un rumor… ‘Dicen que pasó tal cosa, yo no me
lo creo, ¿tú qué piensas?’ Pero tampoco la contaba muy en serio.

Colectora: ¿Y por qué crees que la gente cuenta estas historias sobre
los chinos? 

Porque sobre los chinos hay muchas creencias… pues el tema este del
tráfico de órganos… Lo de que en los restaurantes chinos cocinan
perros, bueno, que los chinos se comen a los perros o ratas o las típicas
cosas que la gente cree así.

Colectora: ¿Qué más cosas se creen sobre los chinos? 

Sobre los chinos sobre todo la que más he escuchado y que esa, bueno,
al parecer, es como que se cree más gente es lo de que se cambian los
carnés de identidad, es decir, que chinos que han muerto pues le
pasan el DNI español a otro chino para que venga aquí. Y que como
en teoría son todos iguales o se parecen mucho, pues que se los van
pasando… Y por eso hay tantos chinos, no tienen papeles y les pasan
los del que murió y van viniendo.

Colectora: Entonces dices que una de las historias sobre los chinos es
que se cambian los DNI. ¿Tú crees que esto es verdad o no?

Yo eso me lo creo más, porque para venir aquí, un país extranjero y
conseguir los papeles y tener todo en regla es complicado. Entonces, a
mí no me extrañaría pues que hiciesen así, cosas de este estilo. Podría
ser.

Colectora: ¿Y por qué crees que la gente cuenta estas historias?

No sé, supongo que por morbo… Morbo tampoco, porque, por…
cotilleo. No sé, al ser gente de fuera, siempre te da más a contar
historias: que si los chinos, que si, no sé… 

Colectora: Se cuentan historias.

Sí, se cuentan historias, sobre gente, como nadie es chino o no conoces
a ningún chino, ni tienes ningún familiar chino, pues siempre te da,
pues, a contar historias.
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Procurando na Internet, cheguei à conclusão de que, três anos antes de aparecer em Espanha,
a lenda do Roubo de Órgãos na Loja Chinesa já estava atestada em Itália. Na verdade, são várias as
referências que a ela encontrei nesse país desde o ano de 2003

17
(indo pelo menos até 2007), sendo

a história apresentada como tendo-se dado sobretudo na Sicília.
Não valerá a pena transcrever uma versão italiana, já que elas são bastante similares às que en-

contramos em Portugal e em Espanha. Note-se, no entanto, que em sites italianos são também nu-
merosos os textos de protesto (muitas vezes claramente provenientes da extrema-direita) contra a
invasão daquele país pelas lojas chinesas. Ou seja, verificam-se ali as mesmas condições sociais que,
em Espanha e em Portugal, parecem explicar a aceitação da lenda, a qual, fazendo fé na cronolo-
gia das atestações escritas que consegui encontrar, pareceria ter chegado à Península Ibérica vinda
de Itália. Diga-se que a mesma lenda, provavelmente ida de Itália, existe também na Croácia e na
Eslovénia, como eu próprio pude verificar na Eslovénia em 2007.

18

Através da Internet e de consultas bibliográficas, tentei determinar se a mesma lenda existiria
noutros países, nomeadamente em França, de onde com facilidade poderia ter passado a Espanha,
em vez de ter vindo diretamente de Itália para Espanha. No entanto, nada consegui encontrar.

Em França (e em muitos outros países) existiu, isso sim, uma lenda que em vários aspetos faz
lembrar a do Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa. Refiro-me à lenda a que poderemos chamar
Rapto numa Loja para Prostituição. Tal lenda está atestada em Inglaterra desde os anos 10 do séc.
XX e, em última análise, parece fruto de uma campanha que, desde os anos 80 do século anterior,
tentava lutar contra o fenómeno da prostituição forçada (sobretudo de menores) e mais especifi-
camente contra o tráfico internacional de mulheres, destinadas à clientela europeia que emigrara
para países fora da Europa.

19

A lenda correu por vários países europeus, nomeadamente em França, onde foi dada como
tendo acontecido em pelo menos 13 cidades, entre 1955 (Paris) e 1985 (Dijon e La Roche-sur-
Yon).

20
Foi em Orleães que esta lenda provocou maior alarme social, em 1969, tendo os casos aí

verificados sido objeto, logo no mesmo ano, de um importante estudo sociológico publicado por
uma equipa dirigida por Edgar Morin, estudo esse que ficou célebre. Eis um resumo do que se con-
tou naquela cidade francesa:

Em maio de 1969 nasce, espalha-se e propaga-se em Orleães o boato de que uma, depois
duas, depois seis lojas de roupa para senhoras do centro da cidade se dedicam à escravatura
branca. As jovens são drogadas por injeções nos gabinetes de prova, enquanto experimentam
roupa, depois são transportadas para as caves, de onde são evacuadas, durante a noite, para
lugares de prostituição em países exóticos. As lojas incriminadas pertencem a comerciantes
judeus.

21

17. A versão mais antiga que conheço é dada como tendo-se passado em Catânia. Ver meuso.splinder.com/archive/2004-03 (consul-
tado a 14/3/2008). O texto está assinado por “meuso”, e foi publicado a 24/3/2004.

18. Em 6/11/2007, em Liubliana, Eslovénia, ouvi a Julija Grlj (34 anos, natural de Ilirska Bistrica, residente em Liubliana há 16 anos;
enfermeira; aluna do curso de Antropologia) o que passo a resumir: a sogra (que vive em Liubliana) tem uma casa de férias em Umag,
localidade da costa adriática, na vizinha Croácia. Em agosto de 2007, uma senhora croata, moradora numa casa próxima, contou
à sogra da informante que tinha ido com o marido às compras a Trieste, cidade italiana perto da fronteira eslovena. Em Trieste (ex-
plicou a informante) existem muitas lojas chinesas, nomeadamente numa rua que, pelo facto, é conhecida por China Street. Quando
o casal lá chegou, a senhora entrou numa dessas lojas, enquanto o marido ia à procura de lugar para estacionar o carro. Quando o
marido, por sua vez, chegou à loja, meia hora depois, não encontrou a mulher. Perguntou aos donos da loja (que eram chineses),
fazendo-lhes a descrição da mulher, mas estes disseram que não tinham visto ninguém com aqueles sinais. No entanto, como o ma-
rido a tinha visto entrar na loja, suspeitou que ali havia alguma coisa estranha. Chamou, por isso, os carabinieri, e estes descobri-
ram a mulher num recanto da loja, juntamente com outras duas senhoras, estas eslovenas, todas manietadas e com as roupas já
mudadas. Tinham sido raptadas para tráfico de órgãos. A minha informante afirmou que tinha acreditado na história quando a ouviu
e que procurara mesmo, na Internet, em jornais italianos, notícias do acontecimento, busca essa que, no entanto, se revelara in-
frutífera.

19. Ver Véronique Campion-Vincent, Organ Theft Legends, Jackson, Miss., University Press of Mississippi, 2005, pp. 172-5.
20. Véronique Campion-Vincent e Jean-Bruno Renard, Légendes urbaines. Rumeurs d’aujourd’hui, Paris, Payot, 2002, p. 378.
21. Edgar Morin, La Rumeur d’Orléans, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 17.
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O traço mais interessante das versões de Orleães é talvez o facto de os res-
ponsáveis pelos supostos raptos serem todos eles franceses de origem ju-
daica. É impossível não ver aqui uma notável semelhança com o facto de,
na lenda do Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa, os criminosos serem, aí
também, duma raça diferente dos clientes. Diferença equivale a perigo, pa-
recem dizer estes textos.

Para complementar às informações acima referidas sobre a difusão es-
pácio-temporal em França da lenda do Rapto numa Loja para Prostituição
e, sobretudo, pelos dados importantes que fornece sobre o contexto em que
tal lenda vivia, passo a transcrever uma versão ouvida em Aix-en-
Provence, em 1989: 

Informante: Lucília Maria Vieira Gonçalves Chacoto, 42 anos. Natural
de Cascais, distrito de Lisboa. Doutorada em Linguística. Professora da
Universidade do Algarve. Versão inédita, recolhida a 2/4/2008, em Faro,
por J. J. Dias Marques.

Eu estive em França a fazer um estágio em Linguística, em 1989,
quando tinha 23 anos. Em Aix [-en-Provence], na Universidade [de
Aix-Marseille I].

Marselha fica ao lado de Aix. E uma professora disse-nos que nós
não devíamos ir sozinhas para Marselha. Eu estava lá [em França,
no estágio] com uma outra portuguesa, nem sequer estava sozinha.
Mas disseram-nos que não devíamos ir as duas sozinhas para Mar-
selha, sem uma presença masculina.

Depois fomos, mas foi com acompanhamento masculino: um rapaz
e um senhor [portugueses] que moravam lá [em Marselha] e eram da
família duma colega nossa, também portuguesa, emigrada, que es-
tava a estudar em Aix. E, portanto, eles levaram-nos e mostraram-
nos um bocadinho de Marselha.

E essa rapariga portuguesa, que morava lá, em Marselha, é que nos
contou [a história], quando nós dissemos: ‘Ah, também nós andamos
aqui [em Marselha], não vemos nada nas ruas que leve a dizer «Ai,
podem ir para qualquer lado, mas para Marselha, sozinhas, não!»’.
E depois ela disse-nos que constava (não se sabia ao certo, mas as pes-
soas contavam) que havia uns armazéns de roupa onde muitas ra-
parigas entravam e, depois, não voltavam a sair, eram raptadas lá
dentro, para escravatura branca. Ela não sabia se aquilo era verdade
ou não, mas o que era um facto é que os armazéns tinham fechado.
Pronto, e era essa a explicação que se dava.

Coletor: Lembras-te do nome dos armazéns?

Não. Nem ela me disse. Era uma loja de roupa, um pronto a vestir.

Coletor: Para senhoras?

Supostamente para senhoras. As raparigas entravam lá, para experi-
mentar roupa, e depois eram raptadas lá dentro.

Coletor: Mas a tua colega explicou-te como se passava isso?

Elas entravam, para ver a roupa, e depois iam experimentar,
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naquelas... como é que se chama? Vestiários, não é? E não voltavam a sair, porque eram rap-
tadas lá dentro. Era assim, pronto, que se contava a história na altura. Se é verdade ou não,
não sei.

Coletor: Mas explicavam como é que as raparigas eram raptadas?

Não. Não.

Coletor: Diziam se as drogavam, por exemplo?

Ah, isso era o mais provável, agora, sei lá? Não era de livre e espontânea vontade que elas...

Coletor: E essa colega vossa disse que vocês tivessem cuidado, porque aquilo tinha aconte-
cido...

Claro. Ela dava aquilo como uma certeza, não é?

Coletor: E havia outras lojas em que isso se tivesse passado?

Que eu saiba não. Mesmo naquela nós nunca chegámos a ver nada, porque nessa altura já
teria sido descoberta a tramoia, não é?, e seria a explicação que davam para aquela loja ter
fechado. Mas não sei que loja era.

Coletor: E dizia-se que havia outras lojas assim?

Não. Dizia-se que Marselha era de facto um sítio perigoso, não só por causa da prostituição,
mas também por se fazerem negócios escuros. E até diziam que esses chefes, digamos assim, da
máfia local moravam em Aix, e lá [em Aix], naquele ano em que eu lá estive, tu não vias
absolutamente nada, não vias pobres a pedir na rua, não vias nada. E diziam justamente
que eles [os chefes da máfia] tinham os negócios em Marselha, mas, como viviam com as fa-
mílias em Aix, protegiam Aix.

Coletor: E essa rapariga que te disse isso morava em Marselha?

Sim, mas era portuguesa. Andava a estudar conosco na Universidade. Não estava no estágio,
mas frequentava os mesmos meios estudantis que nós, porque andava lá a fazer uma licen-
ciatura.

Coletor: E que idade é que ela tinha?

Ela devia ser mais ou menos da nossa idade, talvez um pouco mais nova: 21, 22. E esta ra-
pariga é que nos contou essa história, quando estávamos em Marselha. Ela andou também
a mostrar-nos a cidade, porque um dos senhores que nos acompanhou é irmão dela. Estava
lá a família toda, os irmãos, as irmãs, os cunhados, a morarem em Marselha.

Coletor: E tu na altura, quando te contaram a história, o que é que te pareceu?

Olha, eu acho que a história é plausível. Se é verídica ou não, não sei, mas acho-a plausível,
se queres que te diga. Ainda hoje (não só na altura), ainda hoje acho plausível. Não é como
a história dos órgãos ou não sei o quê... [refere-se à lenda do rapto em lojas chinesas para
roubo de órgãos, de que o coletor e a informante tinham falado pouco tempo antes]

Coletor: E contaste isto a outras pessoas?

Que me lembre... Talvez. Não sei a quantas.

Depois dum boom nos anos 1960-1990, em vários países da Europa, o Rapto numa Loja para
Prostituição parece ter decaído na oralidade. Em Espanha, as versões registadas (e que começam logo
em 1969, o ano do caso de Orleães) parece referirem-se, o mais tardar, a acontecimentos dos anos
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90. 22 Em Itália, as versões contendo informação de data são de entre 1986
e 1989.

23

Pelo contrário, está muito viva, nomeadamente desde os anos 80, a lenda
do Roubo de Órgãos, que parece hoje difundida em todos os continentes.
Trata-se duma lenda mais complexa do que as anteriores, pois apresenta vá-
rios subtipos. Como para o nosso objetivo não interessa o estudo específico
dessa lenda, limitar-me-ei a fornecer uma versão do subtipo mais simples (e
talvez o mais corrente) aquele em que, com poucos pormenores, se conta o
rapto de crianças para o tráfico de órgãos. Esta versão é contada como tendo
acontecido no estado de Pernambuco, no Brasil: 

[...] um boato atestado pela primeira vez no Alto do Cruzeiro (e em
todo o interior do estado), em meados da década de 1980, e que ali
tem circulado desde então. Trata do rapto e mutilação de moradores
de favelas, jovens e saudáveis (especialmente crianças), que são avi-
damente procurados pelos seus órgãos, especialmente olhos, coração,
pulmões e fígado. [...]

Moradores de favelas relataram múltiplos avistamentos de grandes
carrinhas azuis ou amarelas, conduzidas por agentes estrangeiros (ge-
ralmente norte-americanos ou japoneses), que se dizia patrulharem
os bairros pobres, à procura de meninos de rua, por falta dos quais
(segundo os condutores erradamente pensavam) ninguém daria, nas
favelas superpovoadas.

24

Sublinhe-se que, dos casos de rapto para tráfico de órgãos relatados pelas
numerosíssimas versões desta lenda, nenhum foi alguma vez provado. Aliás,
as condições materiais de que um transplante precisa para ter êxito são ex-
tremamente rigorosas. De facto, esse tipo de operação não se pode fazer
sem uma alta sofisticação técnica e científica, praticamente impossível de
obter no mercado negro. Por outro lado, seria milagre que o grande nú-
mero de profissionais altamente qualificados que essas operações necessa-
riamente envolvem se pudesse reunir em segredo e, também, que nenhum
deles alguma vez tivesse denunciado um único caso que fosse. Para já não
falar nos cuidados durante o longo período pós-operatório, que são quase
tão exigentes como os requeridos pela operação propriamente dita.

25

É um facto que em certos países (a Índia, por exemplo) existem pessoas
que vendem os seus próprios órgãos (geralmente um rim), a troco de muito
dinheiro. E na China os corpos dos condenados à morte são sistematica-
mente usados como fonte de materiais para operações de transplantes.

26

22. Ver Antonio Ortí e Josep Sampere, Leyendas urbanas, 7ª ed., ampliada e actualizada, Madrid, Edi-
ciones Martínez Roca, S.A, 2006, pp. 205, 207 e 211; José Manuel Pedrosa, La autoestopista fan-
tasma y otras leyendas urbanas españolas, Madrid, Páginas de Espuma, 2004, pp. 245-6.

23. Ver Cesare Bermani, Il bambino è servito. Leggende metropolitane in Italia, Bari, Edizioni Dedalo,
1991, pp. 268-9. No livro de Laura Bonato Trapianti, sesso, angosce. Leggende metropolitane in Ita-
lia (Roma, Meltemi, 1998), publica-se uma versão desta lenda (p. 42; ver também a última versão
da p. 41, que parece pertencer a um subtipo da mesma lenda), mas não se fornece qualquer data.

24. Nancy Scheper-Hughes, Death Without Weeping. The Violence of Everyday Life in Brazil (1992), cit.
por V. Campion-Vincent, Organ Theft Legends, cit., p. 16 (a tradução para português é minha).

25. Sobre todas estas questões, ver V. Campion-Vincent, op. cit., pp. 91-4.
26. Sobre ambos os casos, ver V. Campion-Vincent, op. cit., pp. 68-74.
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Mas estes factos não implicam a existência de raptos para tráfico de órgãos, casos que, como antes
disse, nunca foram provados.

No entanto, a verdade é que as histórias sobre tais raptos parecem facilmente credíveis a mem-
bros das classes pobres, sobretudo de países do Terceiro Mundo, que se imaginam presa fácil de rap-
tores vindos, nomeadamente, de países ricos (como vemos na versão brasileira acima transcrita).
Os ricos encarariam esses pobres não como seres humanos, mas como simples fornecedores duma
matéria-prima que, nos países do Primeiro Mundo, seria paga a peso de ouro. A crença em tais his-
tórias é tão forte que, em certos países da América Latina, já se verificaram episódios de linchamento
(ou pelo menos de tentativas disso) de turistas estrangeiros, acusados de planearem raptos. É o
caso duma localidade da Guatemala, onde, em 2000, um autocarro de turistas japoneses foi ata-
cado, por supostamente se terem deslocado àquele país para roubar órgãos, sendo assassinado um
dos turistas.

27

Os transplantes de órgãos só se tornaram possíveis no séc. XX. Não obstante as fontes que con-
sultei difiram um pouco em relação às datas das primeiras tentativas, concordam em que as ope-
rações que tiveram sucesso não são anteriores aos anos 50. E, mesmo assim, em muitas delas os
doentes sobreviviam apenas poucos meses depois da operação (por vezes, apenas dias).

28
Pensar-se-

ia, então, que a lenda do Roubo de Órgãos não seria anterior a essa época. Nada mais errado...
Como mostrou Véronique Campion-Vincent, esta lenda encontra-se atestada já em 1768, em
França. De facto, a 27 de novembro desse ano, na cidade de Lyon, deram-se graves desordens que
uma testemunha relatou assim:

Às 4 horas da tarde, umas 2000 ou 3000 pessoas das classes mais baixas juntaram-se junto
à porta da Escola de Medicina, que ocupa o edifício que pertence ao colégio dos Oratorianos.
Aconteceu-me passar por este ajuntamento, acompanhando o Intendente. Parei e perguntei
a razão dessa perturbação da ordem pública. Responderam-me que os cirurgiões andavam a
raptar crianças [...].

Uma grande parte da populaça acredita que no colégio dos Oratorianos está escondido um
príncipe que só tem um braço e que todas as noites uma criança é raptada nas vizinhanças e
lhe cortam um braço, para ver se serve ao dito príncipe.

29

Mais tarde, a Escola foi invadida pela multidão, que, ao encontrar alguns esqueletos antigos,
usados para estudar Anatomia, ficou ainda mais furiosa e incendiou o edifício. A Polícia interveio
e disparou, tendo morrido 6 pessoas e ficado feridas gravemente 25. Nenhuma criança, viva ou
morta, foi encontrada na Escola de Medicina.

30

Ou seja, 200 anos antes de os transplantes serem sequer possíveis,
31

parte pelo menos dos mi-
lhares de pessoas que assaltaram a Escola de Medicina de Lyon acreditava que se faziam raptos

27. V. Campion-Vincent, op. cit., pp. 193-4.
28. Por exemplo, o primeiro transplante de rins parece datar de 1933, embora o paciente não tenha sobrevivido mais de 4 dias, e só

em 1954 se realizou uma operação deste tipo com verdadeiro sucesso. Quanto ao coração, o primeiro transplante data de 1967, tendo
o paciente sobrevivido 18 dias. No que diz respeito à mão, o primeiro transplante deu-se em 1964, embora tivéssemos de esperar
por 1999 para uma operação de resultado satisfatório. Sobre estes dados ver os seguintes sites (consultados em março de 2008):
transplantation.net/txpub/showContent.do?contentid=boo.art.histoire_greffe&pageid=GRE_REC
en.wikipedia.org/wiki/Organ_transplant#History
fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_(m%C3%A9decine)#Historique
en.wikipedia.org/wiki/Kidney_transplant#History (sobre transplantes do rim)
en.wikipedia.org/wiki/Heart_transplant#History (sobre transplantes do coração)
en.wikipedia.org/wiki/Hand_transplant#History (sobre transplantes da mão)

29. V. Campion-Vincent, op. cit., pp. 43-44 e 48 (a tradução para português é minha).
30. Cf. V. Campion-Vincent, op. cit., p. 44.
31. Especificamente, o primeiro transplante de um braço foi feito apenas em 1998

(ver indianexpress.com/res/web/pIe/ie/daily/19980926/26950514.html; consultado em março de 2008).
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para tráfico de órgãos e estava disposta a morrer para pôr fim ao perigo que
corriam os seus filhos. Repare-se, aliás, na semelhança das situações: lione-
ses “das classes mais baixas” e habitantes (muito provavelmente pobres)
duma pequena cidade da Guatemala acham (nisso talvez tenham razão) que
os ricos estrangeiros os olham como seres inferiores (para os pobres do Lyon
anterior à Revolução Francesa, os príncipes e os professores da Escola de
Medicina pertenceriam a um mundo tão estrangeiro e diferente como, para
os guatemaltecos de hoje, os turistas norte-americanos). E esses pobres pen-
sam também que os desapiedados ricos estrangeiros, além de os explora-
rem, querem mesmo roubar-lhes o seu bem mais precioso, as crianças, para
as usarem em benefício próprio.

O medo do Outro (daquele que, por ser diferente, é já intrinsecamente
perigoso) parece, pois, estar na base das três lendas que vimos, ou pelo
menos de boa parte das suas versões. E especificamente duas dessas lendas
(o Roubo de Órgãos e o Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa) parecem a nar-
rativização de um aspeto de tal medo:

A antropóloga Mary Douglas chamou a atenção para o facto de os
conflitos sociais provocarem o aparecimento de símbolos relaciona-
dos com partes do corpo. Quando um grupo se sente ameaçado por
outro, tal é simbolicamente expresso como uma ameaça dirigida con-
tra o seu próprio corpo. No passado, grupos populacionais mal co-
nhecidos eram acusados de canibalismo e de outras formas
equivalentes de violência física. Atualmente, há numerosos boatos
cheios de simbolismo, nos quais um grupo social hostil sujeita corpos
a experiências científicas, à extração de sangue ou ao roubo de ór-
gãos.

32

Dado que estamos em presença de uma crença com motivações sobre-
tudo inconscientes e funcionando a nível simbólico, compreende-se que,
para a criação da lenda do Roubo de Órgãos, o facto de os transplantes se po-
derem ou não realizar na realidade não era, de modo algum, importante, e
compreende-se também que, portanto, em 1768 tal lenda não só existisse
mas fosse vista como perfeitamente credível. Aliás, é bem possível que esta
lenda seja muito mais antiga que o séc. XVIII. Assim, se considerarmos
(como me parece dever considerar-se) que os relatos do rapto de pessoas
(nomeadamente de crianças) para se lhes retirar o sangue e com ele curar a
doença que sofre um indivíduo de uma classe superior pertencem à mesma
lenda do Roubo de Órgãos, então a atestação desta lenda recua muitos sécu-
los. De facto, Plínio, o Velho, na sua História Natural (obra datável de cerca
de 77 d. C.), diz o seguinte, referindo-se à elefantíase, nome que nos auto-
res latinos designa por vezes a lepra:

Inicialmente, esta doença era própria do Egito. Sempre que ela ata-
cava os reis daquele país, tinha efeitos particularmente fatais sobre o

32. Bengt af Klintberg, cit. por V. Campion-Vincent, op. cit., p. 157. (a tradução para português é da
minha responsabilidade).
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povo, pois, para tratamento dessa doença, era costume acrescentar sangue humano à água
dos banhos de imersão tomados pelos reis.

33

A semelhança entre esta forma específica da lenda e o que vimos ser contado em Lyon em 1768
torna-se mais evidente quando lemos outras versões. Por exemplo, uma que se contou sobre o im-
perador Constantino e está incluída numa crónica de inícios do séc. V d. C.: 

Constantino sofre de lepra, e uns sacerdotes pagãos aconselham-no a procurar curar-se to-
mando banho no sangue de crianças, mas a sua compaixão não o deixa seguir esse conselho.
Manda embora as crianças, que já tinham sido trazidas para ser suas vítimas, e as respeti-
vas mães.

34

Narrativas deste tipo foram sendo transmitidas a propósito de diferentes monarcas ou outros
poderosos ao longo dos séculos, nomeadamente sobre Luís XV de França, em cujo reinado, como
vimos, se contou também, em 1768, a versão em que as crianças sofriam a amputação de um braço
em proveito de um príncipe. Ora apenas 13 anos antes, em 1755, contara-se o seguinte sobre
aquele rei:

O povo acredita que o ‘Bem-Amado’ [cognome de Luís XV] toma banhos de sangue humano,
que, para rejuvenescer o seu sangue exausto, ele se submerge em sangue de crianças. Um dia
em que a polícia, como é seu péssimo costume, levava à força homens, crianças que vaguea-
vam pelas ruas, meninas (sobretudo as bonitas), as mães soltam gritos terríveis, o povo junta-
se, rebenta um motim. A partir desse momento, o rei nunca mais voltou a Paris.

35

O roubo de órgãos é, ainda hoje, uma crença muito estendida
36

e, consequentemente, ser rap-
tado para tráfico de órgãos é um perigo que muita gente no mundo considerará possível. É pro-
vável que esse temor esteja por detrás da evolução que sofreu a lenda do Rapto numa Loja para
Prostituição: a prostituição forçada, como objetivo do rapto, passou a ser menos credível e menos
temida que o rapto para tráfico de órgãos. E, assim, do cruzamento dessa lenda com a do Roubo
de Órgãos terá nascido uma terceira lenda, em que o rapto acontece numa loja de roupa (como no
Rapto numa Loja para Prostituição), mas em que o objetivo do rapto já não é a prostituição, mas
sim o tráfico de órgãos (como no Roubo de Órgãos).

33. Pliny the Elder, The Natural History, trad. de John Bostock, Londres,Taylor and Francis, 1855, livro XXVI, cap. 5 (tradução minha).
34. Hans A. Pohlsander, The Emperor Constantine, New York, Routledge, 2002, p. 25 (tradução da minha responsabilidade). Depois

de recusar sacrificar as crianças, Constantino tem um sonho que o manda ir falar com o papa São Silvestre, que ele expulsara de
Roma. Assim faz. Depois, converte-se ao cristianismo, recebe o batismo e, nesse momento, é miraculosamente curado da lepra. Pohl-
sander usa como fonte desta narrativa a Vita S. Silvestri, também conhecida por Acta Constantini.

35 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, t. I, vol. 1, Paris, Gallimard, 2007, pp. 51-2 (tradução minha).
Relacionada com esta lenda em que o sangue se usa para curar doenças está sem dúvida a lenda que os romanos pagãos contavam
sobre os primeiros cristãos, segundo a qual estes raptavam pagãos para usarem o seu sangue durante as cerimónias religiosas, so-
bretudo durante a Páscoa [ver por exemplo Magdalene Schultz, “The Blood Libel: A Motif in the History of Childhood”, in Alan
Dundes (org.), The Blood Libel Legend: A Casebook in Anti-Semitic Folklore, Madison, University of Wisconsin Press, 1991, p. 274].
A mesma lenda foi depois contada, pelos Cristãos, a propósito dos Judeus e da Páscoa hebraica, até ao séc. XX, em vários países eu-
ropeus [ver Alan Dundes, “The Ritual Murder or Blood Libel Legend: A Study of Anti-Semitic Victimization through Projective
Inversion”, in A. Dundes (org.), op. cit., pp. 336-378]. A lenda corre ainda hoje em certos países árabes, como mostra um artigo
publicado em 2002 num jornal saudita, que apresentava a história como perfeitamente verdadeira (ver
snopes.com/religion/blood.asp). 

36. Tenho-o verificado muitas vezes, quando abordo a lenda do roubo de órgãos, por exemplo nas minhas aulas na universidade, em
conferências que tenho dado, nomeadamente em escolas do ensino básico e secundário, ou mesmo em conversas com amigos.
Entre os presentes, costuma quase sempre haver quem conteste que se trate de uma lenda e, pelo contrário, defenda que os raptos
para tráfico de órgãos são “obviamente” verdade. 
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Desta nova lenda (a que chamarei Roubo de Órgãos numa Loja) conheço
apenas três versões, todas elas de Itália. Passo a transcrever um desses tex-
tos, uma notícia de jornal publicada em 1989, a propósito de histórias que
então circulavam com grande força em várias regiões do sul daquele país:

Nestes últimos dias, em Bari, têm circulado histórias segundo as quais
mulheres que desapareceram misteriosamente na cabina de provas
de certa loja, enquanto experimentavam roupa, foram, afinal, mor-
tas e cortadas em pedaços, de modo a extraírem-lhes os órgãos para
transplantes. [...] 

Uma misteriosa organização criminosa contacta pessoas que necessi-
tam de órgãos e, com base nos pedidos que recebe, obtém e envia os
órgãos desejados. Os restos das infelizes mulheres são destruídos em
fornos construídos para o efeito...

Tudo se descobre porque o marido de uma das raptadas, farto de espe-
rar, na rua, 

vai procurar a mulher na loja onde sabe de certeza que ela entrou,
mas respondem-lhe que ninguém a viu. O marido vai portanto apre-
sentar queixa à Polícia, a qual, depois duma rápida investigação,
prende o grupo de criminosos.

37

Esta versão parece provar a hipótese que apresentei para a formação da
lenda do Roubo de Órgãos numa Loja. Além disso, repare-se nas semelhan-
ças (incluindo o papel do marido da vítima) que existem entre esta versão
e as que atrás vimos sobre o rapto nas lojas chinesas de Portugal, Espanha
e Itália. Parece, pois, muito provável que, sob a influência do medo da “in-
vasão” dos comerciantes chineses, a lenda do Roubo de Órgãos numa Loja
tenha dado origem às versões em que o rapto se verifica numa loja chinesa.
Portanto, no fundo, o Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa, em vez de cons-
tituir uma lenda à parte, pareceria ser apenas a adaptação da lenda do Roubo
de Órgãos numa Loja a uma circunstância histórica marcante: a do apareci-
mento e rápida multiplicação das lojas chinesas em países onde elas antes
não existiam.

O corpus consultado parece permitir também o lançamento de uma hi-
pótese sobre o país onde teria nascido a variante “chinesa” da lenda do
Roubo de Órgãos numa Loja. Esse nascimento ter-se-ia dado em Itália, facto
que seria revelado pela coincidência de dois fatores: por um lado, a exis-
tência (quem sabe se o nascimento) ali da lenda do Roubo de Órgãos numa
Loja; por outro, o facto de a Itália ser, como atrás vimos, o país onde estão
atestadas as primeiras versões em que o rapto acontece numa loja chinesa,
três anos antes de versões deste género surgirem em Espanha e em Portu-
gal. Qual o caminho que a lenda seguiu de Itália para Espanha é difícil dizer.
No entanto, caso não existam versões suas em França (como atrás disse, não

37. Artigo do jornal La Gazzetta del Mezzogiorno (21/3/1989), cit. por C. Bermani, op. cit., pp. 269-
70 (tradução minha).
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as encontrei), parece que a passagem se teria feito diretamente de Itália para Espanha, algo que, na
época da Internet, não custa de modo algum a admitir.

Por sua vez, o Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa pareceria ter chegado a Portugal vindo de
Espanha, conforme mostra a muito curta antecedência temporal existente entre as versões espa-
nholas e as portuguesas, que parece afastar a possibilidade de a lenda ter chegado a Portugal dire-
tamente de Itália.

Depois de um boom em 2006 e 2007, o Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa parece estar a de-
saparecer da oralidade em Portugal, ou, pelo menos, parece ter deixado de se contar como uma
lenda, um texto em que se acredita ou sobre cuja verdade se estabelece um debate entre quem o
conta e quem o ouve. De facto, embora esta lenda continue a ser uma das mais presentes nas re-
colhas que os meus alunos fazem todos os anos, as respostas dos informantes permitem concluir
que estes já há anos não contam a lenda. Além disso, da conversa com os informantes, fica-se tam-
bém a saber que esta lenda já não é ouvida em tempos recentes, limitando-se aqueles a recordar algo
que ouviram há anos atrás. Pela minha parte, a última vez em que me chegou aos ouvidos uma ver-
são cujo informante acreditava nela foi em finais de 2008.

38

No entanto, em 23/6/2010 e em 17/9/2010, reenviados por colegas (que se tinham apercebido
tratar-se de uma lenda), recebi dois correios eletrónicos que lhes tinham chegado naqueles dias e
que repetiam o texto que transcrevi no início deste artigo, ou seja o e-mail de 2006 que relata um
caso acontecido em Águeda. A versão de junho de 2010 acrescenta (em relação à versão de 2006),
no início, o seguinte, que mostra que a história é vista, no mínimo, como credível: “Será que foram
os lojistas portugueses que iniciaram o boato? Não sei, mas em caso de dúvidas, aconselha-se pru-
dência”. Procurando na Internet (em 5/12/2011), encontrei 167 transcrições do referido correio
eletrónico em blogues, o que representa um decréscimo em relação a 2006, pois (como disse no
início) em 2/11 desse ano encontrara 263 transcrições. Além disso, a esmagadora maioria das 167
transcrições que agora encontrei é de 2006, datando algumas, poucas, de 2010, sendo a mais re-
cente de 19/7/2010. Pareceria, então, que na segunda metade de 2010 se deu um novo surto da
lenda (através do correio eletrónico), surto que, no entanto, não terá ultrapassado o final de 2010.
Que acontecerá no futuro?

Concluindo: a lenda do Roubo de Órgãos numa Loja Chinesa (1) não é uma lenda portuguesa,
(2) é fruto dum processo de formação em que entraram duas lendas anteriores, (3) não é verda-
deiramente uma lenda autónoma, (4) o seu aparecimento e a sua difusão constituem uma reação
da sociedade ao fenómeno das lojas chinesas, (5) esta lenda brota, em última análise (como mui-
tos outros textos da tradição oral), do medo da diferença, (6) depois de dois anos de grande vita-
lidade (2006 e 2007), a lenda atravessa atualmente (finais de 2011) uma época de decadência na
tradição oral, pois as pessoas tendem a não acreditar nela, o que tem como consequência o desa-
parecimento da função acauteladora que a lenda possuía, função que parece ser o que garantia a
sua vida.

38. Eu próprio não ouvi a versão contada pelo informante que nela acreditava. Tal versão chegou-me ao conhecimento através de uma
colega da faculdade, que não acreditara na história, até porque já me tinha ouvido falar sobre esta lenda e sobre a sua origem. Essa
colega contou-me que ouvira tal versão ao irmão (de 30 e tal anos de idade, residente em Loulé), o qual mostrara acreditar nela,
contando-a à irmã com objetivo explícito de a alertar para os perigos das lojas chinesas. Esse informante ouvira a lenda a uma
amiga, que lhe dissera que a tentativa de rapto se passara em Albufeira, pouco tempo antes.
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