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REFUGIADOS
EXPOSIÇÃO

Esta exposição é para:
Mostrar o rosto dos que estão apagados.
Dar voz aos que gritam e ninguém ouve.
Alertar os distraídos, insensíveis, indiferentes.
Desmascarar os responsáveis.
Indignar os que podem fazer a mudança.
Humanizar (mais) os nossos alunos.
Homenagear os voluntários.
Que todos possam ficar do lado certo da história!
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Campo de Refugiados na Ilha Grega de Lesbos
Moria é o maior campo de refugiados na Europa,
ocupam-no principalmente sírios. Foi construído
em 2015 e tem capacidade para pouco mais de 2000
pessoas, mas neste momento tem perto de 18 mil.
As crianças caminham, pelo campo enlameado,
com alguma comida em sacos, sandálias em vez de
botas quentes. Vêem-se mulheres com os filhos
ao colo e também elas estão praticamente descalças.

REFUGIADOS
"Centenas de crianças são deixadas por sua própria conta em Lesbos,
dormindo em colchões e caixas de papelão, expostas ao mau tempo
que se vai sentido cada vez mais", explica a responsável da
Human Rights Watch na Grécia.
"Tudo é perigoso aqui: o frio, o lugar onde eu durmo, as lutas.
Não me sinto seguro", disse Rachid R., um menino afegão
desacompanhado, de 14 anos, que chegou a Moria no final de agosto.
"Somos cerca de 50 a dormir na grande tenda. Cheira muito mal,
há ratos, e, às vezes, as pessoas morrem dentro da tenda", descreveu.
“As crianças em idade pré-escolar batem com a cabeça na parede
consecutivamente ou então arrancam os cabelos, os que têm
entre 12 e 17 anos fazem mal a eles mesmos, automutilam-se,
e começam a falar do seu desejo de morrer”.
A maioria das crianças entrevistadas relatou ter problemas
psicológicos, incluindo ansiedade, depressão, dores de
cabeça e insónia.
No início de novembro, o número de crianças na Rubb Hall tinha
aumentado para 600 e dezenas de outras viviam em campo aberto,
sem abrigo e a dormir no chão ou partilhavam as tendas de adultos
que desconheciam.
“Quero morrer” são palavras que Angela Modarelli, da organização
Médicos Sem Fronteiras, nunca pensou que poderiam sair da
boca de crianças de sete e oito anos. Mas, no acampamento de
refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos, é uma frase
que se repete constantemente.
Muitas destas crianças chegam com traumas causados pelos conflitos
armados nos seus países de origem e, ao chegar à Europa, são
confrontadas com um ambiente que não favorece em nada o seu crescimento.
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Campo de Refugiados na Ilha Grega de Lesbos
Uma Escola Improvisada
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Uma equipa da MSF e de refugiados tem estado a trabalhar
para melhorar a educação destas crianças e as condições
no acampamento. Uma dessas pessoas é Zekria Farzad,
refugiado que ajudou a construir uma escola improvisada
que serve de centro de estudos e que oferece cursos de
línguas, de arte e de música.
“Começámos do zero. Tentei procurar um lugar para uma
escola porque não havia nenhuma. E agora temos três turmas,
mais de mil estudantes e mais de 20 professores.
Aqui ocupam o tempo, vêm durante duas ou três horas
e jogam, desenham, pintam… Teve algum impacto e
devolveu-lhes alguma felicidade” refere.
De acordo com o fundador, o objetivo do centro é construir
um lugar seguro e dar espaço a estas crianças para que
contem as suas histórias. “Tentamos trabalhar com eles para
fortalecer o seu lado que ainda é saudável e fazer com que
sintam que a culpa não é deles”.
Os refugiados em Moria podem passar meses sem ter
notícias sobre os seus pedidos de asilo. E, com a chegada
do inverno, os termómetros baixaram drasticamente e a maioria
destes jovens não tem roupa nem sapatos adequados para
enfrentar as temperaturas.
Alunos do 12.ºB, Ciência Política

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE NELAS

Professores:
Fátima Neves
Jorge Figueiredo

"Viagens contra a Indiferença"

Fernando Nobre

REFUGIADOS
Fernando Nobre nasceu em Luanda em 1951. Em 1964 mudou-se para

o Congo e, três anos mais tarde, para Bruxelas, onde estudou e residiu
até 1985, altura em que veio para Portugal, país das suas origens paternas.
Doutor em Medicina pela Universidade Livre de Bruxelas, onde foi assistente,
é especialista em Cirurgia Geral e Urologia.
É professor catedrático convidado de Medicina Humanitária e Doutor
Honoris Causa pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Foi administrador dos Médicos Sem Fronteiras na Bélgica e fundou em Portugal
a AMI, à qual ainda preside. Participou como cirurgião em mais de duzentas
missões de assistência humanitária em mais de setenta países
de todos os continentes.
Fundador da AMI - Assistência Médica Internacional, Fernando Nobre viaja
há já três décadas pelo mundo, tendo participado como cirurgião em mais
de duzentas missões de estudo, coordenação e assistência médica humanitária
em cerca de sessenta países de todos os continentes. Dos seus livros, diz que
são gritos de alma, protestos, constatações.
Nas histórias e imagens que neles reúne dá continuidade à sua luta
contra a indiferença.

“Já clamei inúmeras vezes: essa violência extrema, que nos deveria
interpelar a todos, é pura e simplesmente a absoluta rejeição de viver,
para si e para os outros, porque a vida se tornou insuportável”
“Países com a pretensão de serem faróis da humanidade não podem
continuar a ser vistos apenas como mísseis sempre apontados à
cabeça dos demais”
“É neste restritivo contexto que muralhas foram e são erguidas,
fechando enormes populações em guetos globais e transformando
certos países e regiões em fortalezas.”
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"Viagens contra a Indiferença"

Fernando Nobre
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"No caminho do aeroporto para o ACNUR, cerca de vinte minutos,
surgem as primeiras imagens do inferno: cadáveres ao longo da
estrada, pobreza extrema multidão, cheiro nauseabundo, confusão."
"Após a conversa com Serge Mallet decidimos intervir com a
Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) no pior dos
campos: Kibumba, com 300000 refugiados, 1500 a 2000 mortos
por dia, a 30 km a norte de Goma"
"O sofrimento, a miséria, a morte nos campos de refugiados ruandeses
no Zaire atingiram o inimaginável e o insuportável. A apatia, a fatalidade
vêem-se nos olhos dos ainda vivos que se deitam exaustos, vazios pelas
diarreias, pela sede e pela fome, para simplesmente morrerem, apodrecerem
ao longo das estradas, sem um grito sem um gemido. Deixem-me gritar por eles."
Como não gritar de revolta ao rever aquele menino de cinco ou seis anos
morto de olhos abertos, que me ficavam perguntando porquê, que jazia
sozinha, abandonado como um saco de lixo à beira da estrada?
Como não gritar ao relembrar aqueles olhos grandes, ansiosos,
interrogadores, lancinantemente sofredores, pedindo socorro,
daquela bonita Jovem de 23 anos que, asfixiada por uma miserável
pneumonia, veio a morrer sem que eu pudesse fazer nada mas sentindo-me
terrivelmente culpado por não a ter salvado?
"Como não explodir de dor ao ver pilhas de seres humanos, feitos lixo,
inchados, deformados pela podridão, que já os desfazia em sacos
fedorentos? Insuportável."
Alunos do 12.ºB, Ciência Política

AGRUPAMENTO ESCOLAS DE NELAS

Professores:
Fátima Neves
Jorge Figueiredo

Nujeen Mustafa e Christina Lamb

REFUGIADOS
“As pessoas diziam que, mesmo que conseguissem atravessar
a fronteira e passar para o outro lado, não havia um lugar onde
pudessem alojar-se, exceto um campo cheio de lama, sem
instalações de nenhum tipo. De vez em quando, chegavam
autocarros e a polícia fazia com que os refugiados entrassem,
para os levar para acampamentos, onde os registavam. Só os
mais desesperados entravam naqueles autocarros, porque
todos receávamos ficar ali presos e sermos deportados.
E tínhamos ouvido histórias terríveis a respeito das condições
de vida nos campos que aparentemente, estavam cheios de
porcaria e de baratas. Também se dizia que os guardas batiam
às pessoas e as obrigavam a tomar tranquilizantes, para as
manter calmas.”
“O táxi deixou-nos junto de uma barreira policial, num lugar
chamado Spielfeld, com algumas tendas e voluntários da Cruz
Vermelha e da Ordem de Malta. Um intérprete que falava árabe,
com dialeto egípcio, encaminhou-nos para uma tenda onde
davam uma sanduíche e uma manta. E lá, disseram-nos que,
mais tarde, chegaria um autocarro que nos levaria para um
campo de refugiados, em Graz. Não gostei daquele sítio porque
estava muito frio, não havia colchões e também não havia tendas
suficientes, e alguns refugiados estavam a dormir ao relento.”
“Deram a todos , até as crianças e aos bebes, uma pulseira verde.
Aquilo impressionou-me muito, porque me fez pensar nas insígnias
amarelas que os nazis obrigavam os judeus a usar. Mas o voluntários
explicaram-nos que precisávamos das pulseiras, para a distribuição
de comida. Tinham números e, quando chamassem pelo nosso,
teríamos de entrar num autocarro, que nos levaria á fronteira
Austro-Alemã. Nasrine e eu tínhamos o 701 e 702. Podíamos ficar
ali muito tempo porque, em cada autocarro, só cabiam 40 pessoas.
E tinham-nos dito que só saiam 4 ou 5 autocarros por dia.”
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Malala Yousafzai e

Christina Lamb

Os cadáveres eram largados na praça à noite para que todos os
vissem na manhã seguinte, a caminho do trabalho. Normalmente,
havia uma nota presa ao corpo, dizendo algo como «Isto é o que
acontece a um agente do exército» ou «Não toquem neste corpo até
às onze da manhã ou o próximo será o vosso».
“Em algumas das noites dos homicídios havia também sismos, o que
assustava ainda mais as pessoas, pois ligávamos a cada desastre
natural um desastre humano.” - Praça Sangrenta..."
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“Parecia tudo um pesadelo. Estivéramos longe do nosso vale durante
quase três meses, na viagem de regresso, ao passarmos pelo Pico de
Churchill, pelas antigas ruínas na colina e pela estupa budista gigante,
vimos o largo rio Swat e o meu pai começou a chorar. Swat parecia
estar sob completo controlo militar. O veículo que viajávamos até teve
de passar por uma verificação de explosivos antes de podermos
dirigir-nos ao Desfiladeiro de Malakand. Quando atravessámos para o
outro lado e descemos para o vale, parecia haver postos de controlo do
exército por todo o lado e os soldados tinha criado abrigos para as suas
metralhadoras em muitos telhados.”
"Ao passarmos pelas aldeias, vimos edifícios em ruínas e veículos
queimados. Fez-me lembrar os antigos filmes de guerra ou os
videojogos que o meu irmão Khushal tanto gosta de jogar. Quando
chegámos a Mingora, ficámos chocados. O exército e os talibãs tinham
combatido rua a rua e quase todas as paredes e todos os muros estavam
ponteados com buracos feitos pelas balas. Havia
destroços de edifícios rebentados, que os talibãs tinham usado como
esconderijos, e pilhas de entulho, metal torcido e sinais de trânsito
esmigalhados. A maior parte das lojas tinha pesadas grades de metal
para as proteger, as que não tinham foram pilhadas. A cidade estava
silenciosa e vazia, sem pessoas nem trânsito, como de uma praga se
tivesse abatido sobre ela.” - O vale das lamentações..."
“Depois, entrámos nas salas de aula. Havia slogans antitalibãs por
todas as paredes. Alguém tinha escrito ARMY ZINDABAD
(Longa vida ao exército) num quadro branco com marcador permanente.
Agora sabíamos quem ali tinha vivido. Um soldado até tinha escrito
poemas de amor foleiros num caderno de uma das minhas colegas.
O chão estava coberto de invólucros de balas. Os soldados tinham
feito um buraco na parede através do qual se conseguia ver a cidade
lá em baixo. Talvez até tivessem disparado sobre pessoas dali.
Senti pesar por a nossa pobre escola ter sido transformada num
campo de batalha.”
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Malala Yousafzai
e Christina Lamb

Malala. O meu mundo

"Eu sou a
mudou, mas eu não."
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"Numa série de aspetos, o exército não era assim tão diferente dos militantes. Um dos
nossos vizinhos disse-nos que até os tinha visto a deixar os corpos de talibãs mortos
nas ruas, para que todos os pudessem contemplar. Agora, os seus helicópteros
voavam aos pares, pairando sobre nós como gigantescos insetos que não paravam
de zumbir, pelo que, quando regressámos a casa, caminhámos junto às paredes
pra que eles não nos vissem."

“Hoje em dia, todos sabemos que a educação é um direito
básico nosso. Não só na cultura ocidental - o Islão também
nos confere esse direito. O Islão diz que todas as raparigas
e todos os rapazes devem ir à escola.”

"Depois do discurso, recebi mensagens de apoio de todas as partes do mundo, mas
quase silêncio do meu próprio país, exceto no Twitter e no Facebook, onde pudemos
ver os meus irmãos e irmãs paquistaneses voltarem-se contra mim. Acusaram-me de
o meu discurso ser motivado por uma «ambição desmedida de fama, própria de uma
adolescente». Um deles dizia: «Esquece a imagem do teu país, esquece a escola.
O que ela vai acabar por conseguir é aquilo que de facto queria: uma vida luxuosa no
estrangeiro."

“Quando os nossos filhos estão a dormir, nem um fio de
cabelo lhes devíamos perturbar, mas há pessoas com
armas que não hesitam em abrir fogo, ou que atiram
bombas. E que não se importam que as suas vítimas
sejam crianças.”

“Sei que voltarei para o Paquistão, mas, sempre que digo
ao meu pai que quero ir para casa, ele arranja uma
"Ouvimos contar que milhares de pessoas tinham sido presas, incluindo meninos de
desculpa: «Não, Jani, o teu tratamento ainda não está
oito anos ou pouco mais a quem tinham feito autênticas lavagens cerebrais no sentido
completo», diz ele, ou «As escolas aqui são boas. É melhor
de os convencer a treinar para missões de bombistas suicidas. O exército estava a
ficares cá e acumulares conhecimentos para aprenderes a
enviá-los para um campo especial direcionado à desradicalização de jihadistas.”
usar as tuas palavras poderosamente.»
O meu pai tem razão. Quero aprender e treinar-me bem no
“- Peguemos nos nossos livros e nas nossas canetas. São as nossas armas mais
uso da arma do conhecimento. Dessa forma, terei mais
poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo.” capacidade para lutar eficazmente pela minha causa.”
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"Não me importo com estas reações. Sei que as pessoas dizem esse tipo de coisas
porque têm visto líderes e políticos no nosso país fazerem promessas que, depois,
nunca são cumpridas. No Paquistão, as coisas pioram a cada dia que passa.
Os intermináveis ataques terroristas deixaram a nação inteira em nas outras.
Apesar disso, gostaria que toda a gente soubesse que não quero apoios para mim,
o que quero é apoio para a minha causa a favor da paz e da educação.”
“Hoje, vi-me ao espelho e fiquei a pensar um segundo. Uma vez, pedi a Deus que me
desse mais quatro ou cinco centímetros de altura. Em vez disso, Deus fez-me tão alta
como o céu, tão alta, que já não consigo medir-me. Por isso, ofereci-lhe as cem raakat
nafl que lhe tinha prometido caso Ele me fizesse crescer.
Amo o meu Deus. Agradeço ao meu Alá. Falo com Ele o dia inteiro. Ele é grande,
o maior. Ao conceder-me esta altura que me permite chegar às pessoas, deu-me,
também, grandes responsabilidades. Paz em todas as casas, todas as ruas, todas
as aldeias, todos os países: este é o meu sonho. Educação para todos os rapazes
e todas as raparigas do mundo. Sentar-me numa cadeira e ler os meus livros com todas
as minhas amigas na escola é um direito meu. Ver todos os seres humanos com um
sorriso de felicidade no rosto é o que desejo."
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" Depois de ser obrigada a ver a mãe e os irmãos serem
conduzidos para a morte, a própria Nadia foi passada de um
combatente do ISIS para outro. Foi obrigada a rezar; obrigada
a vestir-se e a maquilhar-se como preparação para a sua
violação; e, uma noite, foi brutalmente abusada por um grupo
de homens até ficar inconsciente."
"Fiquei espantada; pensava que era ilegal fumar segundo a lei
do Estado Islâmico. Mas eles não iam fumar." "Nafah levou o
cigarro ao meu ombro e premiu-o contra o tecido dos vestidos
e camisas que tinha vestido naquela manhã, até o cigarro me
atingir a pele e se apagar. O cheiro a tecido e pele queimados
foi horrivel, mas tentei não gritar com a dor. Gritar só piorava
as coisas."
"Era a primeira vez que usava roupas de muçulmana
conservadora, embora o tecido fosse leve, tive dificuldades
em respirar. Lá fora, escondida atrás do meu niqab, vi pela
primeira vez o bairro à luz do dia."
Alunos do 12.ºB, Ciência Política
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“Quando tinha 12 anos, perdi tudo, exceto a esperança de voltar a encontrar os meus pais.”
“Eu estava morto. Morrera. Não havia outra explicação, pensei
para mim mesmo. Respirei fundo e relaxei, sabendo que, se
estava morto, já não tinha nada com que me preocupar.”

SUNGJU LEE

e SUSAN McCLELLAND

“Talvez eu tenha morrido há muito tempo e isto
seja apenas o meu pesadelo.”
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“Eu conseguia ouvir o líquido a nadar-lhe nos pulmões enquanto
ela respirava. Quando Young-bum voltou a deitá-la devagarinho
no colchão, ela cuspiu mais sangue para um pano. O quarto
estava impregnado com o cheiro da sua doença, doce e amargo
ao mesmo tempo.”
“As nossas noites eram passadas na completa escuridão.
Nenhuma das pessoas que viviam na estação se atrevia a
acender uma vela, uma pinha embebida em resina ou um
candeeiro a petróleo, com medo de que a polícia visse e viesse
“O homem olhou para mim com os seus olhos atentos, o que me
deu arrepios. Não vi nada humano dentro dele.”
“Por favor, tenho de ir visitar um familiar que está a morrer!
Por favor, os meus filhos estão a passar fome e à minha espera!
Por favor, deixe-me entrar no comboio!”
“Estava a fingir que lia o meu livro quando ouvi Young-Bum dizer
a alguns rapazes da escola que a mãe morrera e que o pai partira
à procura de comida meses antes. Nunca mais voltara. Todas
as semanas, quando eu registava a assiduidade como delegado
da escola, pelo menos mais cinco alunos haviam desaparecido.
Alguns voltavam dias ou semanas mais tarde.
Mas a maioria nunca mais aparecia.”

“Então afastei-me deles a cambalear, saí do mercado e comecei
a andar pela estrada de gravilha, tropeçando aqui e ali nos meus
pés cansados, como se fosse eu que estivesse bêbedo. Ia a meio
de uma pequena subida, ofegante, quase a cair por causa das
náuseas e de uma cãibra aguda, sem saber muito bem para onde ia,
quando parei. A estrada descrevia uma curva que dava para uma clareira.
Subi até lá e olhei para a face lisa de uma rocha.
“Podia atirar-me daqui”, pensei. “E morrer.”
“À nossa volta, havia morte por toda a parte. Entrávamos no mercado
de manhã e víamos mulheres a chorar e a embalar nos braços crianças
que tinham morrido durante a noite. Quando nos enfiávamos nas barracas
dos vendedores, encontrávamos corpos de homens e mulheres idosos,
com as bocas ainda escancaradas, como se nos seus últimos momentos
quisessem ter dito alguma coisa, e os olhos esbugalhados, a implorar-nos
que os ouvíssemos. Eu sempre pensei que o lugar depois da morte
fosse sereno. (…) Mas o que eu via nos rostos dos mortos era tudo
menos serenidade. Era como se tivessem ficado parados a
ver e a sentir toda a sua dor.”
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“Formara-se uma dor no meu estômago, um desejo, uma ânsia,
que não podia ser preenchida. Quando lambia todo o caldo das
minhas taças, as minhas entranhas continuavam a chorar por mais.”
fazer uma rusga.”
“Eu sabia que cheirava aos meus excrementos quando finalmente
consegui sair pela portada frente e desci a rua. Eu sabia que
parecia um morto desenterrado do rio. Eu sabia que assustava
as crianças, porque as mães as envolviam nos braços e as
apressavam a entrar em casa. Mas também sabia que se não
continuasse, morria.”
“Os homens tinham a pele enrugada, o rosto encovado, e
caminhavam com as pernas arqueadas; as crianças tinham o
nariz a pingar, a barriga inchada e feridas abertas; as mulheres,
tal como a minha eomeoni, conseguia perceber pelas suas feições
delicadas e pelos movimentos graciosos, em tempos haviam sido
bonitas como cisnes, até a pele ficar pálida da malnutrição e depois
azul e suja, e co cabelo começar a cair.”
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Hoje, estudam em Portugal. Amanhã, querem reconstruir a Síria
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Mustafa Calil

Mustafa Calil fala muito depressa, com os olhos a piscarem enquanto fala num inglês rápido e desenvencilhado. Tem 18 anos,
nasceu na Síria e agora vai estudar na licenciatura Engenharia Informática da Universidade Lusófona com uma bolsa da Global
Platform 4 Syrian Students, do ex-Presidente da República Jorge Sampaio.
Está, pois, provado que Mustafa não é um jovem qualquer. Mas aqui fica mais: este ano, Mustafa foi o aluno com melhor média
nos exames nacionais na Síria, depois de ter sido testado em mais de cinco disciplinas, da Química ao Árabe. Além disso, há
três anos seguidos que faz parte da equipa que representa a Síria nas Olimpíadas Internacionais da Matemática. Já teve duas
menções honrosas na competição: uma na África do Sul, outra na Tailândia.
Só que, da mesma maneira que Mustafa não é um jovem qualquer, a Síria também não é um país qualquer. Desde 2012 que o
país foi mergulhado numa guerra civil que começou após a resposta violenta do regime do Presidente Bashar al-Assad aos
protestos contra o regime. Eram os dias de ouro da Primavera Árabe que, com o passar do tempo, foi perdendo o brilho.
Segundo a Aministia Internacional, o conflito, ao qual se juntaram forças islamistas e radicais como o autoproclamado Estado
Islâmico, já matou 190 mil pessoas. Além disso, mais de 7 milhões de sírios vivem deslocados dentro do seu próprio país e
mais de 4 milhões fugiram para o estrangeiro. Destes, aproximadamente 300 mil (7,5%) procuram receber o estatuto de
refugiado na Europa.
Não é esse o caso de Mustafa e tampouco o de Ali Kordia, também ele um estudante sírio de 26 anos, e isso é um facto que
procuram esclarecer. “Nós não somos refugiados”, diz Ali Kordia, que vai frequentar o mestrado de Engenharia Informática e
Sistemas de Informação, também da Lusófona. “Não temos nada contra os refugiados, são pessoas que fugiram da guerra e
que vivem com medo. Apenas procuram paz. Mas nós estamos aqui porque ganhámos uma bolsa, é porque somos estudantes
muito bons.”
Mustafa e Ali saíram da Síria no domingo e já falam com saudades da cidade onde ambos cresceram, Salamia, e da cidade
onde estudavam, Lataquia. “São cidades com muito prestígio, onde há muito conhecimento académico”, diz Ali, que entende
que o seu país deixou de ser um terreno fértil para o seu trabalho.
“Do pouco que vi de Portugal, gostei. Mas assim que cheguei cá coloquei como objetivo aprender o máximo de ciência
possível para depois poder voltar à Síria. Venho cá para aprender a melhor maneira de poder reconstruir o meu país.”
in Observador
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Os universitários que preparam o futuro da Síria em Portugal
Hasan, Nour, Maria, Amira, Mahmoud, Heba, chegaram a Portugal depois
de verem o seu país desabar. É no Porto, em Évora, em Guimarães ou
Lisboa que voltam a concentrar-se nos estudos.

REFUGIADOS
Um dia, revoltaram-se e abriram-se as portas do inferno. “No princípio, acreditei na revolução. Nós somos um povo bom, um país com tudo mas que,
por causa da corrupção, continua pobre. Quem é que não quer mais liberdade e menos corrupção?”, pergunta Hasan. “Depois, apareceram as armas
e começaram a destruir instalações do Governo e eu já não gostei. Deixou de ser uma revolução e passou a ser uma guerra. São todos criminosos,
nenhum lado é melhor do que o outro”, diz Hasan. “Qual revolução? Se um membro da oposição mata uma criança, onde é que está a revolução?
Vai dizer que o fez porque os outros fizeram primeiro?”, questiona Nour. Na Síria de hoje, é muito difícil não ter um lado: “Se não estamos com o
Governo, somos inimigos, com os rebeldes é o mesmo, ‘se não estás connosco, estás contra nós’”, continua Hasan. “É um grande problema,
ninguém aceita o outro.”
“És feliz aqui?” e este “aqui” podia ser Guimarães ou Porto, mas é Lisboa: Mahmoud hesita por uns momentos, afinal acaba de nos descrever uma
vida cheia, dividida entre um mestrado em Ciências Políticas na Universidade Católica, debates acesos com os professores, os novos amigos
(metade portugueses, metade estrangeiros vindos do mundo inteiro). Mahmoud gosta de conhecer gente de fora e gosta que o conheçam a ele, um
sírio normal, como tantos, tão diferente do que tantos imaginam. “Não. Não posso dizer que seja feliz. Estou contente.”
Hasan conta uma história diferente, mas que acaba por não ser assim tão distante. Precisava de se afastar, admite, e nunca é fácil a um sírio admitir
isso. Não era só prosseguir os estudos, era poder esvaziar a cabeça para a voltar a encher com outros pensamentos. Demorou, conta. Não deixa de
pensar na família, em Latakia, uma cidade costeira que ainda é segura, controlada e conotada com o regime. Não esquece os amigos com quem
mantém contacto, até sabe que alguns estão ocupados em projectos para a reconstrução que o regime já promove nas universidades do país que
controla, por entre a guerra e a morte.
Chegar ao Porto foi futuro e passado. “Quando cheguei, lembrei-me dos sírios, de como nós éramos antes, quando alguém estranho chega tratamos
toda a gente bem. Aqui foi assim, talvez mais ainda”, diz. Hasan vive numa residência e não a trocava por nada (alguns estudantes do programa
partilham apartamentos): Os “vizinhos, todos portugueses”, fizeram-no sentir-se em casa, ajudaram-no a instalar-se e apresentaram-lhe “a cidade,
a comida, as francesinhas”. Agora, também gosta de passear sozinho. “Estou apaixonado pelo Porto. É uma cidade muito, muito bonita, não consigo
descrevê-la de outra forma. As pontes são maravilhosas.”
Hasan nunca tinha conhecido outras cidades a não ser as sírias: nasceu em Wadi La’aun, passsou a infância em Latakia e mudou-se com a família
para Damasco. Foi aqui que ficou sozinho para acabar o curso de Arquitectura, quando os pais regressaram a Latakia e levaram as irmãs por ser
mais seguro. “Houve alturas em que pensávamos que estávamos a sair de casa e podíamos não voltar. Eu tive de faltar a dois testes, sem dizer aos
meus pais para eles não ficarem preocupados”, recorda. “A minha faculdade foi atingida, um rocket caiu na cafetaria e dez estudantes morreram.
Mas no dia seguinte nós voltámos às aulas. Não tínhamos medo. Queríamos viver e a vida não pode parar.”
A experiência de uma e de outra é que está a ser muito diferente. Enquanto o hijab (lenço islâmico) de Maria a torna reconhecível e isso é bom, fá-la
sentir-se incluída, o de Amira faz dela um elemento estranho aos olhos de alguns habitantes de Évora — olhar, quase todos olham, o pior foi quando
alguns fizeram mais do que isso, tocando-lhe no lenço ou mesmo dizendo-lhe de forma nada simpática que não devia estar ali.
Todos, mesmo os que dizem que o coração lhes chora quando vêem destruídos os lugares que conheciam, sabem que a reconstrução mais
difícil não vai ser a das cidades. “O mais importante são as pessoas. Quando pensamos nas crianças, uma criança que viu um soldado
matar o pai, outra que viu um rebelde matar o pai... Vamos precisar de programas de educação globais. E, por mais que
façamos, acho que não vamos conseguir apagar tudo”, lamenta Hasan, sem perder a esperança.
in Público
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