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OS BARCOS 

(uma ficção política em 23 idiomas oficiais) 

Carlos Vianna 

 
Barco de imigrantes por Lasar Segall, judeu lituano nascido em 1892 e imigrante no Brasil na primeira metade do século XX: É 

considerado um dos pintores brasileiros mais importantes, precursor do modernismo. 
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À barca, à barca segura! 

Guardar da barca perdida! 

À barca, à barca da vida! 

 

À barca, à barca, mortais! 

Porém, na vida perdida 

Se perde a barca da vida. 

 

À barca, à barca, senhores, 

Barca mui enobrecida, 

À barca, à barca da vida! 

 

(extractos de Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente - 835 – 840 - 845) 
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 “Ensinai-nos a contar nossos dias para que tenhamos coração sábio”  

(Salmo 90, versículo 12 – texto sagrado para os povos do Livro)  

 
“Só estou bem onde não estou.”  

(António Variações) 

 
“Ninguém deveria partir sem deixar uma Tróia ardendo atrás de si .”  

(Faulques, personagem de Arturo Pérez-Reverte em O Pintor de Batalhas) 

 

*** 

 

(Europa, num futuro não muito distante...) 
 
  

*** 

'' Rentre dans ton pays, étranger! "  
 

-“A partir de amanhã, terá início uma operação concertada de todos os países da União Europeia ,  
dirigida à remoção de todos os estrangeiros não possuidores de um visto ou autorização em vigor 
que lhes permita estar legalmente nestes países, cujo número total estima-se em cerca de 5 milhões.  

Tal operação tem seu fundamento legal na chamada Directiva de Retorno, aprovada em 2008 pelo 
Parlamento Europeu, que já tem sido aplicada a nível de vários países, individualmente e que agora 
será aplicada de forma concertada e massiva, num período de tempo relativamente curto, pelo 
conjunto dos países da União. 

Os estrangeiros que se encontram em situação irregular devem se dirigir à Junta de Freguesia do 
seu local de residência para se recensearem e se informarem dos procedimentos que deverão seguir 
até o embarque por via marítima, terrestre ou aérea para seus países de origem.  

A não obediência a esta ordem permitirá a detenção do recalcitrante e seu internamento em centros 
de detenção temporária até a efectivação do repatriamento. 

Os empregadores de estrangeiros em situação ilegal poderão manter a relação laboral, em carácter 
excepcional,  somente com aqueles que procederem ao recenseamento,  devendo caducar esta 
relação na data em que for dada ao interessado a notificação do embarque. As entidades patronais 
ou empregadores que mantiverem a  relação de trabalho com estrangeiros em situação ilegal que 
não se apresentarem ao recenseamento ou após a data da notificação de embarque estarão sujeitas 
à aplicação sumária das sanções previstas na lei, em seu grau mais severo. 

Os hotéis, pensões e proprietários de imóveis alugados a estrangeiros devem se certificar da 
situação legal de estadia dos mesmos em cada país. Os hotéis e pensões devem enviar no prazo 
máximo  de 72 horas a lista actualizada de seus hóspedes estrangeiros e respectiva situação legal. 
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As autoridades solicitam aos cidadãos que denunciem os estrangeiros em situação ilegal que não se 
apresentarem junto às autoridades e pedem a compreensão de todos para as acções policiais de 
identificação que se irão multiplicar nas próximas semanas, nos mais diversos locais de 
concentração de pessoas, em especial, nos transportes e vias públicas.  

Os estrangeiros em situação irregular que decidirem abandonar o território da União por seus 
próprios meios não sofreram quaisquer sanções e poderão, eventualmente, voltar a viver em um 
país da União, desde que através de um processo de emigração legal. 

Informações complementares sobre estas medidas serão fornecidas pelas autoridades de cada 
Estado-membro da União Europeia nos próximos dias.” 

Com este comunicado oficial unificado, emitido em cadeia nacional de rádio e televisão em todos os 
países, precisamente  às 19 horas GMT de uma 2º feira, há exactamente 8 semanas, os governos dos 
27 países da União Europeia deram a conhecer o mais  ambicioso plano de combate à presença de 
imigrantes ilegais no seu território e de desencorajamento aos candidatos a imigrantes.  

Nas televisões, depois do comunicado ter sido lido em off  e  exibido em lettering nas telas das 
televisões, os Ministros da Administração Interna passaram a explicar as medidas adoptadas e suas 
consequências, em conferência de imprensa previamente convocada, sem pauta pré-definida.  

No país onde ele vivia, a cara conhecida e simpática do director de informação da TV pública 
contrastava com a sisudez do magistrado então ocupante daquela cadeira ministerial. Aquele 
jornalista teve o privilégio de abrir a conferência. 

Jornalista: “ - Sr. Ministro,  temos muitas questões a lhe colocar, como deverá compreender. Como 
pensa o Governo executar uma operação que se afigura tão complexa? Como se garantirão os 
direitos humanos dos milhões de imigrantes ilegais em todos a União europeia, forçados a um 
regresso não desejado a seus países? O Governo espera a ocorrência de situações de desordem 
pública? O que devem fazer os empregadores de estrangeiros ilegais?” 

Ministro: “- Em primeiro lugar, devemos deixar claro que esta medida, de grande alcance, sem 
dúvida, nada mais é que levar o cumprimento das leis vigentes em todos os países em questão até as 
últimas consequências.. Tal é a obrigação de todo governo, isto é, cumprir e fazer cumprir a lei. E 
tal é a decisão da União Europeia, no âmbito do desenvolvimento de uma política de imigração 
comum, processo este em curso desde a aprovação da Directiva do Retorno da União Europeia e do 
qual esta operação é um passo importante. 

Já agora, respondendo às suas perguntas, temos a dizer que o Governo irá executar esta operação 
de forma serena, etapa a etapa, mas com a firmeza que se fizer necessária para assegurar a ordem 
pública, o respeito à propriedade e os legítimos interesses de todas as partes envolvidas. Numa 
primeira etapa, contamos com a colaboração de todos os cidadãos de países terceiros não 
possuidores de uma autorização ou título que lhes permita estar legalmente em nosso país, para que 
se dirijam às Juntas de Freguesia do seu local de moradia,, onde se fará o preenchimento de 
informações básicas como nome, documento de identificação, entidade empregadora, local de 
trabalho, morada, etc., numa base de dados unificada, a nível de toda. Na sequência deste registo, a 
cada um será dado imediatamente um cartão de “estrangeiro em situação excepcional transitória”, 
que lhes permitirá identificar-se perante as autoridades, até o embarque definitivo. Contamos 
terminar este recenseamento em duas semanas a quatro semanas. De posse dos dados, poderemos 
ajustar a estratégia logística de transporte dentro do país e deste para os países de origem. 
Naturalmente, este plano já vem sendo preparado, em colaboração com os 3 ramos das Forças 



 5

Armadas, que também terão um papel importante no alojamento provisório dos estrangeiros, até o 
embarque definitivo e no transporte propriamente dito. 

Dentro de um prazo ainda não definido, mas que contamos não ser superior a 2 meses, terão início  
as primeiras convocações, através de carta pessoal e da própria comunicação social. Os 
destinatários deverão comparecer a determinados locais para receberem formalmente um 
documento denominado Ordem de Embarque, o qual deverá ocorrer no máximo uma semana depois 
deste acto.  

Quanto à situação laboral dos estrangeiros , temos a esclarecer o seguinte aos interessados e aos 
respectivos empregadores. A partir do momento em que aqueles efectuarem o registo de seus dados, 
ficam, do ponto de vista legal, num regime excepcional de legalidade laboral, que cessará com o 
embarque. Desde o registo até a convocatória para o recebimento da ordem de embarque, os 
estrangeiros poderão continuar a trabalhar, se empregadores e empregados assim acordarem, sem 
que haja sanções aos empregadores. Até o término da operação de recenseamento, dentro de 
sensivelmente quatro semanas,  os serviços de Inspecção do Trabalho abster-se-ão de realizar 
acções de fiscalização e aplicação de contra-ordenações para efeitos de localização de estrangeiros 
em situação laboral irregular. A partir da convocatória para embarque, os estrangeiros não 
poderão continuar a trabalhar, devendo cessar de imediato as relações entre empregador e 
empregado.  

Queremos enfatizar,  que todos os estrangeiros ilegais que não se recensearem nas próximas 
semanas, serão considerados recalcitrantes a partir da data limite deste recenseamento, a ser 
devidamente divulgada, sendo imediatamente detidos e conduzidos a Centros de  Detenção 
Temporária até o seu embarque compulsivo. Os empregadores de estrangeiros ilegais não 
recenseados, a partir da data mencionada, estarão sujeitos à aplicação das coimas e outras contra-
ordenações, a serem aplicadas na forma mais severa prevista na lei. 

Dentro da nossa tradição de respeito pelos direitos humanos, e como forma de minorar os 
transtornos causados pela repatriação destes estrangeiros, o Governo decidiu dar um montante de 
500 euros por cada pessoa maior e 250 euros por cada menor integrante do agregado familiar, a 
serem pagos em espécie momentos antes do desembarque no país de origem dos repatriados. Além 
disto, cada um deles poderá levar até um metro cúbico em volume e 50 quilos em peso de bagagem 
na viagem. Igualmente, o Governo dará alojamento aos interessados a partir da entrega da ordem 
de embarque. 

Como é natural, estas benesses não se aplicam aos recalcitrantes. 

A União Europeia está igualmente empenhada em aumentar a cooperação com os países de origem 
dos estrangeiros em questão, activando programas imediatos destinados a apoiar o recebimento e 
inserção social e profissional dos mesmos naqueles países.” 

Seguiram-se, naturalmente, muitas perguntas e foi assim, há exactamente oito semanas atrás, que  
milhões de estrangeiros, residentes de facto mas não de direito na União Europeia, ficaram a saber 
que as suas vidas iriam mudar  radicalmente em muito pouco tempo. 

*** 
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Vrať de domů, cizinče!  

 

- Como se chegara a isto, perguntou-se ele, após o fim da emissão. O que fazer agora? Qual será a 
reacção dos cidadãos, dos estrangeiros legalmente residentes e dos condenados à expulsão? 

Ele vivia num país do sul da Europa há muitos anos, bem integrado, profissional e socialmente. Do 
ponto de vista da legalidade, atingira o cume da integração, ou seja, a obtenção da nacionalidade por 
naturalização. No seu país de origem, latino-americano, fora um activo militante de esquerda, na 
resistência aos regimes militares e nos anos de democratização. Já na Europa, dedicara-se, nos 
tempos livres ou roubados às obrigações profissionais, durante muitos anos, ao associativismo 
imigrante e contribuíra, no alcance de suas possibilidades, para criar um ambiente favorável aos 
imigrantes e sua integração na sociedade de seu país de acolhimento. Sua acção e da associação que 
ajudara a fundar e onde militara durante anos fora decisiva também para estabelecer laços com o 
Estado do país de origem, numa óptica de defesa destes cidadãos que viviam “longe de casa”.  

Há poucos anos, fora se afastando e se decidira por uma vida de quase reclusão, ocupada por 
pequenos prazeres e grandes angústias. O peso de muitas derrotas, a perda de crenças e ilusões, um 
enorme cepticismo e pessimismo quanto à condição humana e aos destinos do mundo dominavam 
os seus sentimentos e pensamentos. Sozinho, afastado da mulher de muitos anos, que decidira voltar 
para o país de origem, consumando a separação. Sem maiores compromissos afectivos, além de 
inconstantes amizades coloridas,  nunca estabelecera uma nova relação a sério. Trabalhava 
normalmente, como desde sempre na sua vida adulta, pois o pão nosso de cada dia não brotava 
espontaneamente da terra. 

A notícia da expulsão maciça de imigrantes ilegais caiu-lhe como uma bomba. O sentimento de 
revolta cedo sobrepôs-se sobre os demais. Era preciso reagir. 

- Pois então era assim que a Europa da direita tomava as rédeas da situação. A ver vamos, a ver 
vamos o que se vai passar, reflectiu ele com raiva. 

Neste mesma noite, passara horas ao telefone, retomando antigos contactos com jornalistas, 
dirigentes associativos e sindicais e até alguns deputados e responsáveis políticos com quem em 
tempos tinha tido boas relações. Surpreendera-se, ao notar um sentimento defensivo e  de grande 
confusão  entre as gentes da esquerda.  

Ele estivera muito tempo afastado da militância social e não acompanhara mais detidamente, além 
da leitura dos jornais e das conversas com um circulo muito restrito de amigos, os progressos reais 
da direita e dos sentimentos xenófobos e anti-imigração na opinião pública e nos meandros do poder 
nos países da União Europeia, nuns mais que noutros. A vaga de vitórias eleitorais dos partidos de 
direita nos anos recentes, iniciada pelo retumbante triunfo de Sarkozy e de seu partido nas 
legislativas, em 2007 e de Berlusconi e da extrema direita na Itália em 2008, as revoltas suburbanas 
na França, a violência popular contra ciganos, imigrantes de leste e africanos, alguns atentados 
terroristas, o radicalismo islamista em vários países árabes e o cenário internacional sempre tenso e 
violento, tudo isso, enfim, terá sido o caminho de consolidação das ditas opções musculadas 
defendidas por vários responsáveis políticos europeus e por uma parcela importante da opinião 
pública. Ao que se somara as crises financeira e económica dos últimos anos, destruidora de 
emprego, investimentos e confiança. Para não falar na orfandade de verdadeiros líderes, de 
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estadistas na Europa e no mundo. A pequenez, o eleitorarismo, o pragmatismo calculista e sem 
princípios, a covardia política pura e dura, dominavam. Como comparar um De Gaulle, um 
Miterrand a um Sarkosy? Que líder actual, em todo o mundo, inspirava sentimentos e a admiração 
que um Mandela, um Olof Palme, um Willy Brandt, um Salvador Allende, um Kennedy tinham em 
tempos inspirado?... 

Há alguns anos atrás, a União Europeia tinha aprovado, pela primeira vez, uma directiva comum em 
relação à política de imigração, que as associações de imigrantes e de defesa dos direitos humanos 
nomearam como “a directiva da vergonha”. Depois desta decisão, muitos centros de detenção 
temporária tinham sido construídos ou habilitados e o número de ilegais detidos por vários meses, 
muitas vezes em condições precárias ou degradantes tinha aumentado exponencialmente. Os 
principais aeroportos, principalmente da Europa ocidental, devolviam centenas de passageiros 
considerados suspeitos de virem a se tornar imigrantes ilegais, todos os dias, há muitos anos. A 
barreira de vigilância policial-militar, criada pelos países mediterrânicos afectados pela emigração 
clandestina vinda por via marítima de África, transformara-se num muro eficaz. Nos últimos 20 
anos, não menos de 10 mil africanos tinham perecido nesta travessia desesperada. À leste, o 
policiamento constante e extensivo nas estradas, se não impedia de todo, inibia parcialmente as 
entradas via terrestre. Foi com Sarkozy que se criara a chamada quota de expulsão anual, uma meta 
quantitativa de muitos milhares de imigrantes a serem expulsos, um compromisso presidencial e do 
governo. Prometera e cumprira, ao longo dos anos que já levava no poder. Foi com Berlusconi, 
Bossi e os ex-neofascistas que se criminalizou a situação de ilegalidade dos imigrantes e milhares 
foram parar à prisão. Na Itália, isto foi um sinal verde à violência popular e de grupos de extrema 
direita contra ciganos e imigrantes, em especial os romenos. Enfim, eram muitos os cidadãos e 
membros das elites que, progressivamente, passaram a defender o que Le Pen e os partidos políticos 
de extrema-direita pediam já desde os anos 80 do século XX: a aplicação de  mão dura com os 
imigrantes em situação irregular na Europa, até para dar um sinal de desencorajamento da emigração 
descontrolada vinda de países terceiros, sobretudo de África, os mais indesejados.   

E assim aconteceu.  

A Comissão Europeia, pressionada por vários governantes, tomou a iniciativa, com o intuito de 
generalizar e tornar mais eficaz a medida de expulsão maciça, diluindo, de passo, a responsabilidade 
política dos governos em cada país.  

Estas e outras reflexões estiveram a fazer, ele e seus interlocutores naquela noite, para entender o 
contexto da medida radical tomada ao mais alto nível decisório europeu. 

*** 

“Go home, alien!” 

 

No day after começou o inferno. 

“No primeiro dia de aplicação da medida excepcional tomada pela União Europeia relativa aos 
estrangeiros em situação irregular, a confusão não poderia ser maior”. Assim começou o principal 
telejornal do canal público francês. Enquanto ia passando imagens para ilustrar a “confusão”, 
informava: 

“Pouco depois da leitura do comunicado oficial, ontem à noite, de forma espontânea ou convocados 
por mensagens SMS, milhares de jovens e também não jovens convergiram para o centro de vários 
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cidades no cinturão de Paris,  em Marselha, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Montpellier e outras 
cidades, onde a presença de imigrantes e seus descendentes já nascidos em França é significativa.. 
Em Paris, o local escolhido foi as imediações da Gare du Nord. O ponto de concentração, na 
maioria dos casos, foram as sedes das Câmaras, as praças dos  Hôtels de Ville. A politização das 
palavras de ordem e o sentimento de revolta eram generalizados. Fascistas, hipócritas, morte aos 
bufos, desobediência civil, eram alguns dos epítetos que se ouviram um pouco por toda a parte. 

De um modo geral, as manifestações foram pacíficas, apesar do clima emocional reinante. No 
entanto, em Seine Saint Denis, banlieu problemático de Paris, a chegada do corpo de intervenção 
da polícia foi recebida com apupos e algumas pedras. Apesar disto, as forças da ordem não 
ripostaram, sendo evidente que as ordens vindas do Ministério do Interior eram no sentido da 
contenção nas intervenções policiais. 

Na manhã de hoje nossa reportagem passou por várias prefeituras dos bairros de Paris e das 
cidades do cinturão parisiense, tendo constatado a ausência quase generalizada de estrangeiros em 
situação irregular neste primeiro dia de apresentação às autoridades. Conseguimos entrevistar 
algumas pessoas nesta situação que, como era de esperar, não quiseram gravar imagens. De 10 
contactos feitos, somente uma disse que pretendia apresentar-se. O clima é de apreensão e 
expectativa em relação aos passos que o governo irá tomar. 

Nossa reportagem percorreu também algumas obras de construção civil na capital, mas os 
responsáveis manifestaram-se via de regra indisponíveis para entrevistas. Informalmente, ouvimos 
comentários desfavoráveis às expulsões, pois é sabido que muitos subempreiteiros utilizam mão-de-
obra não legalizada e os empreiteiros principais e donos de obra fazem vista grossa a esta situação. 

Igualmente, algumas associações regionais de produtores de vinho manifestaram sua apreensão 
sobre eventuais situações de insuficiência de mão-de-obra para a próxima colheita, quando se 
contrata formal ou informalmente dezenas de milhares de estrangeiros vindos do leste europeu e 
dos países do Magreb. 

Ao longo do dia chegou às redacções dos órgãos de imprensa  um grande números de comunicados 
oficiais de associações de imigrantes e diversas entidades de apoio aos estrangeiros residentes, de 
defesa dos direitos humanos e anti-racistas. O teor dos comunicados é comum: repúdio veemente às 
decisões da Comissão Europeia e apelos à sociedade, aos partidos políticos, aos deputados, no 
sentido de impedir à aplicação das medidas. Alguns bispos já manifestaram-se contra a medida e 
espera-se uma tomada de posição crítica por parte da Igreja Católica e de outras confissões 
religiosas. Por sua parte, o porta-voz da UMP, partido do Presidente Sarkozy que domina a 
Assembleia Nacional, reafirmou o apoio a todas as medidas tomadas pela Comissão Europeia, em 
coerência com a política de imigração do governo francês.” 

*** 

“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em maltês) 
 

Nestes primeiros dias de aplicação das decisões conjuntas chegavam notícias preocupantes de toda a 
Europa. Aqui e ali brotaram actos de violência envolvendo grupos de extrema direita, estrangeiros,  
militantes de extrema esquerda ou de associações cívicas. O mais grave dos incidentes foi o 
incêndio intencional de uma residência de jovens de origem africana, numa cidade do leste alemão, 
que redundou em queimaduras graves em 2 rapazes de menos de 20 anos. Em várias cidades, na 
Holanda, Alemanha, Dinamarca, mesquitas foram objecto de vandalismo com pintura de 
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obscenidades ou dizeres de saudação à expulsão dos estrangeiros. A presença das forças policiais 
nas cidades de médio eu grande porte fez-se notar de forma ostensiva, nos bairros de presença 
significativa de imigrantes e minorias étnicas ou nas zonas centrais onde tradicionalmente se 
reuniam membros de comunidades imigrantes. As forças  policiais recebiam inúmeras denúncias de  
existência de imigrantes ilegais, mas evitavam a realização de detenções individuais. De um modo 
geral, as autoridades nacionais chamavam à calma e pediam a presença espontânea dos estrangeiros 
abrangidos nos locais indicados em comunicados sucessivamente anunciados. No entanto, os 
noticiários e a conjuntura política foram cada vez mais centrando a atenção na questão “expulsão de 
imigrantes ilegais”, à medida que os dias passavam e factos novos iam criando uma dinâmica não 
prevista pelos responsáveis  políticos. 

*** 

Gehen Sie zu Ihrem Land, Ausländer 
 

Ela vivia numa grande cidade do norte da Europa, cosmopolita, onde a presença de estrangeiros 
residentes era uma tradição de séculos. Jovem, recém-formada em Letras e Línguas Estrangeiras, 
mas desempregada em seu país de origem, veio pela aventura de ficar uns meses a ganhar o 
suficiente para viajar pela Europa e depois regressar. Tinha uma amiga que lhe deu um tecto e 
contactos. Depois de uma semana, já tinha um emprego num pequeno bar-restaurante, para jovens 
locais e turistas modestos, perto de sua casa. Descendente de imigrantes alemães no seu país, falava 
quase fluentemente o inglês e o alemão. Isto bastara para comunicar-se com os nacionais e os 
clientes. Com o salário, magro porém livre de impostos, mais as gorjetas e as refeições sem custo no 
restaurante, conseguia chegar ao fim do mês com alguma poupança para acalentar o sonho de 
futuras viagens. Era uma imigrante ilegal há 6 meses, com um patrão honesto, um trabalho razoável. 
Simpática, rapidamente integrou-se. Alguns namoricos,  passeios e até um fim-de-semana em Paris. 
Já arranhava o idioma do país, pois tinha facilidade para línguas e o contacto com o público puxava 
pelo aprendizagem. Estava feliz e sua vida corria bem. 

A notícia da expulsão maciça de imigrantes ilegais caiu-lhe como uma bomba. 

No dia seguinte conversou com o patrão, que a tranquilizou. Este disse-lhe que ia “pagar para ver” e 
que ela continuasse a trabalhar, pois era uma boa empregada, simpática com os clientes e o país, 
principalmente a cidade, tinha fama de liberal e acolhedora. Além disso, ela era branca e bonita. 
Como muitos empregadores na Europa, seja por conveniência, seja por boas razões, aquele decidiu-
se por esperar pela evolução dos factos.  

Nos dias que se seguiram, ela seguiu uma rotina similar a de muitos imigrantes na sua situação, 
dominada pela apreensão e a desconfiança. Compartia o modesto apartamento na zona mais velha e 
desvalorizada da cidade com a amiga que a acolheu e mais outra compatriota, ambas legalmente 
residentes. Dividindo-se o aluguer de 600 euros e as despesas comuns, o que tocava a cada uma 
estava dentro do razoável para imigrantes com salários modestos. Onde viviam, tinham como 
vizinhos muitos estrangeiros e também nacionais pobres e estudantes vindos do interior do país. Era 
um bairro liberal, no sentido norte-americano do termo. O que tinha vantagens e desvantagens. 
Estabeleceu-se de imediato um clima de solidariedade e de auto-protecção. Por outro lado o 
policiamento aumentou e grupos de extrema-direita faziam incursões nas madrugadas, para pintar 
inscrições xenófobas,  activar sirenes e até jogar coquetéis molotov contra as portas de edifícios de 
apartamentos. 



 10

Ela foi das primeiras a participar em reuniões na igreja local, lideradas por um pároco da chamada 
ala progressista da Igreja Católica daquele país, conhecido por sua defesa dos imigrantes. Foi das 
primeiras igrejas a se transformar no que, um  pouco por toda a Europa, muitas mais foram 
rapidamente se tornando: nas frentes de resistência e até no asilo dos imigrantes irregulares. A 
exemplo da tradição histórica da Igreja em outros tempos na Europa. 

Ela nunca tinha participado em actividades políticas em seu país. Em poucos dias transformou-se. 
Nos seis meses em que vivia no país, a fase de encantamento ainda não tinha se desvanecido. De 
repente vê-se atingida directamente por uma medida política de grande dimensão. Tornou-se uma 
activista em todas as horas em que não estava trabalhando, deixou-se arrebatar por uma onda 
crescente de acções e acontecimentos que nunca sonhara viver. Revelou-se uma organizadora nata. 
O padre tornou-se seu líder. Passou a conhecer líderes associativos de várias comunidades, ia a 
muitas reuniões. Tinha um grande senso comum e afinou rapidamente o instinto político para 
perceber os vários discursos e decidir-se por propostas de acção. Em menos de 3 semanas estava no 
centro de um movimento nacional de resistência à expulsão e de solidariedade aos atingidos. Outros 
movimentos de natureza semelhante articulavam-se e agiam nos vários países da União Europeia e 
estabeleceu-se entre eles uma progressiva coordenação.  

*** 

“Va alla tua terra, lo straniero!”  

No 15 º dia, o Comissário europeu da Justiça deu um pronunciamento em cadeia televisiva de todos 
os países, na sequência de uma reunião extraordinária dos ministros do interior ou da administração 
interna dos 27 países da União.  

“Passados 15 dias da decisão de se proceder à operação conjunta em toda a União Europeia de 
repatriamento dos estrangeiros em situação de estadia ilegal, vimos fazer um balanço provisório da 
evolução deste processo e reafirmar a determinação de todos os Estados-membros em torno das 
medidas em questão. 

O número total de estrangeiros que se apresentaram conforme disposto na medida conjunta,  
ascende aproximadamente a 250 mil,  apenas cinco por cento do número estimado da população 
alvo no processo em questão. 

As autoridades policiais dos Estados-membros têm sido tolerantes e praticamente não se 
produziram detenções e internamentos nos centros já existentes ou preparados para a operação em 
curso. 

Queremos contar com o sentido de responsabilidade dos estrangeiros atingidos pela medida 
conjunta, dos seus empregadores e dos cidadãos em geral. No entanto, nestes próximos 15 dias, se 
não for atingida a meta programada para este primeiro mês de aplicação daquela, já estão 
previstos várias medidas destinadas a fazer valer o que foi decidido em conjunto pelos 27 Estados-
membros. 

Já nos próximos dias, as operações de identificação de estrangeiros aumentarão significativamente 
nos bairros, hotéis e pensões e locais de trabalho. Os empregadores identificados terão que 
preencher termos de responsabilidade em relação ao cumprimento, por parte dos seus empregados 
abrangidos pela medida conjunta, do comparecimento para recenseamento  num prazo máximo de 
48 horas. Em caso contrário, os empregadores serão sujeitos, em processo sumário,   às medidas 
punitivas previstas nas legislação de cada país, incorrendo em, no mínimo, multas elevadas. Os 
hotéis e pensões que não tiverem enviado as relações de hóspedes estrangeiros  e respectiva 
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situação legal até a próxima semana serão igualmente multados na forma da lei e submetidos a 
uma inspecção geral por parte das autoridades fiscais, sanitárias e do sector de turismo. Os 
proprietários de imóveis alugados a estrangeiros em situação ilegal estarão igualmente a uma 
inspecção fiscal. 

Estou mandatado pelos 27 ministros presentes na reunião realizada hoje a garantir aos 
estrangeiros abrangidos na medida conjunta, aos estrangeiros legalmente residentes e aos cidadãos 
em geral que todas as forças policiais e recursos logísticos que se fizerem necessários para o 
cumprimento do que foi decidido serão efectivamente utilizados.” 

*** 

“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em polaco) 
 

Na sequência do pronunciamento as televisões passaram uma reportagem com sequência de cenas 
de actividades policiais ou de outras autoridades, preparada pelos serviços de comunicação dos 
diferentes governos. Funcionários dos serviços de estrangeiros e da inspecção do trabalho a 
identificar empregados e a interrogar os empregadores. Identificação ostensiva em estações de 
comboios e metros. Atendimento a estrangeiros no acto do recenseamento. Assim, a população 
passou a viver mais de perto o que já se estava a passar e o que iria a se intensificar nos próximos 
dias. O impacto das imagens sempre é mais eficaz do que muitos pronunciamentos. 

E o impacto das palavras do Comissário europeu não se fez por esperar.  

Já no dia seguinte viveu-se um fenómeno de despedimento em massa de estrangeiros, mesmo legais, 
de seus empregos, precários na maioria. Os empregadores ficaram assustados com as ameaças de ida 
aos seus bolsos e problemas com o fisco. Afinal, eram muitos a ter telhados de vidro e não só no que 
respeita ao cumprimento da legislação laboral. Muitas pensões e donos de imóveis que alugavam 
quartos para 4 e até 6 pessoas, a preços abusivos e sem pagar impostos, começaram a mandar para a 
rua os seus inquilinos. As cenas dramáticas se sucediam. As televisões passaram a cobrir quase que 
em directo sucessivos incidentes. Num caso, hóspedes expulsos atearam fogo a uma pensão 
clandestina, gerando um grande incêndio. As cenas de pancadarias sucediam-se e a polícia fez, em 
poucos dias, milhares de prisões em toda a Europa. As lojas chinesas, espalhadas em muitos países 
da Europa, passaram a ser alvos de vandalismo por parte de skinheads. As comunidades de hindus e 
de pasquitaneses, em vários países,  passaram a ocultar os seus ilegais e eram raros os que se 
apresentaram ao recenseamento, passado um mês de aplicação da assim chamada medida conjunta 
europeia de expulsão de estrangeiros ilegais.  

A extrema direita recrutava muitos jovens, organizava concentrações e via na conjuntura que se 
abriu a grande oportunidade de crescer politicamente. 

As embaixadas e consulados dos países de origem, em especial os latino-americanos, começaram a 
ser invadidas por pessoas que exigiam a protecção das autoridades de seu país. Os protestos a nível 
diplomático cresceram de tom e os ministérios de negócios estrangeiros passaram a ser pressionados 
pelos embaixadores dos países europeus nos vários países de origem dos imigrantes. No Equador, 
país com uma parcela significativa da população a viver na Espanha, parentes e populares cercaram 
a embaixada de Espanha e as forças de choque intervieram com violência. A medida conjunta 
europeia começou a ser também um caso político crescente em vários países. Na Ucrânia, jovens 
nacionalistas destruíram parcialmente o escritório de representação da União Europeia. Cabo Verde 
e outros países pediram uma reunião extraordinária da União Africana. No Brasil, a Câmara de 
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Deputados, o Senado e a comunicação social fizeram eco dos protestos que chegavam de Portugal, 
Inglaterra, Itália e França, principalmente. O embaixador português em Brasília foi chamado ao 
Ministério das Relações Exteriores para dar explicações. Deputados mais exaltados ameaçavam 
retaliações contra os muitos portugueses a viver no Brasil, a exemplo de outras crises passadas. A 
poderosa China, cujo governo apoiava a sua emigração das mais diversas maneiras e ao qual muitas 
associações de imigrantes e de amizade estavam ligadas, ameaçava com eventuais retaliações 
comerciais.  

A medida conjunta começava a ameaçar os investimentos europeus pelo mundo e suas 
consequências tomavam pouco a pouco o estatuto de caso mundial, com direito a presença constante 
nos noticiários de quase todo o mundo.  

*** 

“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em húngaro) 
 

Ele mudara de vida radicalmente neste mes de implementação da medida conjunta. Logo nos 
primeiros dias pediu o gozo de uma férias em atraso para ficar liberado do trabalho profissional. 
Sem grandes reflexões existenciais, saltou directamente da sua “caverna”, como definia sua vida 
para aqueles que o conheceram em outros tempos mais activos, para o olho do furacão. Desde os 
primeiros dias passou a integrar o estado-maior informal da resistência que se formou na capital do 
país, junto a dirigentes da central sindical, de organizações religiosas, das associações de imigrantes 
mais activas e alguns militantes políticos mais ligados às causas imigrantes. Por várias razões de 
ordem pessoal e política, até pela sua independência e afastamento dos últimos tempos, foi 
escolhido como porta-voz deste comité de resistência, que rapidamente se legitimou como o núcleo 
coordenador no país de um movimento que se adensava dia a dia.  Criou-se uma assessoria de 
imprensa e uma cadeia europeia de jornalistas simpatizantes colaboravam na central de informação e 
divulgação que funcionava num sítio criado na Internet, que rapidamente se europeizou e integrou 
uma cadeia de sítios afins. Uma equipa de tradutores voluntários rapidamente colocava as notícias, 
que chegavam em várias línguas,  em outras tantas, de maneira a tornar o sítio compreensível em 
toda a Europa. A Internet e o SMS revelaram-se, a exemplo do grande movimento de solidariedade 
aos imigrantes nos Estados Unidos, em 2006, numa poderosa arma de agitação e propaganda, assim 
como no instrumento de coordenação a nível europeu dos vários comités e coordenações de 
solidariedade que surgiam um pouco por todas grandes e médias cidades europeias. 

No 15º dia, a assistir ao pronunciamento do comissário europeu, ele reflectia com os companheiros 
do comité no seu (e no deles) futuro imediato. Perceberam claramente o que se veio a verificar nos 
dias imediatamente a seguir: a “linha dura” tinha prevalecido. Na lógica muito própria do Estado e 
dos políticos, estes não podem “perder a face”. Expulsar pelo menos algumas centenas de milhares 
de estrangeiros dos talvez 8 milhões em situação ilegal passou a ser uma questão de honra para a 
maioria dos governos europeus. Naquela altura, as primeiras buscas de soluções conciliatórias, 
iniciadas pela Igreja Católica e por algumas personalidades em vários países, caíam em saco roto.  

Os caminhos pessoais tornavam-se mais radicais para os protagonistas da mobilização em curso. Ele 
percebia que o retorno à sua vida calma e reclusa estava fora de questão a curto prazo. Não 
conseguia avaliar os riscos pessoais de sua recente opção, mas estava disposto a corrê-los. Não 
conseguiria assistir ao incêndio do lado de fora. Isto lhe causaria uma angústia e um sentimento de 
culpa acima de suas resistências psicológicas. “Não sou em quem me navego, quem me navega é o 
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mar”, lembrava ele de uma letra de música antiga. Já vivera estas situações, em tempos passados e 
pensara que não as ia mais viver. Já entrado nos cinquenta, almejava um terço ou quarto final de 
vida tranquilo, dedicado aos prazeres do corpo e do intelecto, quem sabe uma nova paixão tardia. 
Tinha montado uma estrutura de vida defendida do mundo real, do qual era tão crítico. No entanto, 
lá estava, vivendo o frenesi de cada dia, num ritmo e intensidade de que se julgava incapaz há muito 
tempo. Caminhando talvez para um ponto de não retorno. Enfim, era pagar para ver, pensava ele. 

*** 

“Vayase a tu tierra, extranjero!”  
 

No 30º dia da medida conjunta, a CNN, a Euronews e os principais canais europeus transmitiam em 
directo as manifestações convocadas pelos comités de resistência e inúmeras entidades nas capitais 
europeias e  várias outras cidades. O avanço da articulação entre os comités de resistência, que iam 
construindo sua legitimidade em grandes assembleias de associações e entidades, em toda a Europa, 
era uma realidade. A opinião pública se dividia, mas um número crescente de activistas e simples 
cidadãos que se chocaram com a radicalidade da medida conjunta foi criando uma base social e 
política de influência nos vários países. Isto tornou possível a convocação conjunta das 
manifestações e a presença de milhares de participantes na maioria dos actos. Como nunca se tinha 
visto na Europa até então. 

Algumas concentrações descambaram em actos de violência. Alguns grupos radicais anti-
globalização aproveitaram a oportunidade para atacar as sedes das representações da União 
Europeia nas capitais e provocar os corpos de intervenção da polícia. As lideranças dos comités de 
resistência procuraram a todo custo conter os actos violentos, nem sempre com sucesso. De sua 
parte, a atitude das forças da ordem nem sempre era a mais comedida, apesar das ordens em 
contrário. Os governos temiam o surgimento de mártires. Mas este não surgiu devido a algum 
excesso policial.  

Neste mesmo dia, numa idílica vila do Tirol, na Áustria, uma família de ciganos romenos, 
trabalhadores rurais precários, ilegais, quase indigentes, entraria para a História pelas piores razões. 
Alguns jovens locais, excitados pelo álcool e pelo noticiário sobre as manifestações em toda a 
Europa, cercaram a habitação abandonada onde vivia a família e começaram as hostilidades. Ao fim 
de algum tempo, uma certeira pedra, vinda da casa, feriu com profusão de sangue a cabeça de um 
dos jovens. Foi o bastante para que as hostilidades dessem lugar a improvisados coquetéis Molotov 
atirados sobre a precária vivenda de madeira, que ardeu com uma velocidade inesperada, por ter sido 
atingido um pequeno depósito de combustível nas traseiras da casa. Um acidental turista teve o 
suficiente sangue frio para filmar discretamente  o lançamento de coquéteis Motolov e o que se 
seguiu. Em poucas horas, através do YouTube e dos canais de televisão, CNN e Al Jazeera à cabeça, 
o mundo assistiu as cenas de horror de pessoas a sair em chamas da casa e rolarem no chão. Um 
bebé ficou para trás e morreu carbonizado em questão de minutos. O constraste entre a beleza da 
vila e da região, seus louros e saudáveis cidadãos, por um lado e, por outro, os escombros da casa, o 
desespero dos romenos, alguns bem queimados, era quase surreal. No dia seguinte o New York 
Times titulou: “O bebé queimado vivo de Edelweiss”, numa alusão à região onde habitara a família 
Von Trapp do conhecido filme “The Sound of Music”. O sub-título rezava: “Intolerância anti-
imigrante na Europa em crescendo”. 

*** 
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. 
Keer terug naar je land, vreemdeling 

 
 

Ela continuava a trabalhar. Afinal aquela cidade era mesmo tolerante, apesar dos pesares. Assim o 
tinha sido, quando recebeu milhares de judeus nos tempos da Inquisição e, de passo, muito lucrou 
com o saber e os capitais deste povo errante. O governo democrata-cristão do país até contrastava, 
pela positiva, com as acções mais duras de governos formalmente de centro-esquerda Procurava 
contemporizar e sua polícia era a menos interventiva de todos os países da União Europeia. De 
qualquer maneira, mesmo antes da medida conjunta, alguns milhares de imigrantes indocumentados 
estavam recolhidos em centros de detenção temporária. Eram os candidatos certos a encher o 
primeiro navio a sair do grande porto do Mar do Norte, quando a luz verde fosse dada por Bruxelas. 
Assim o governo esvaziava seus centros, mas não se desgastava em acções repressivas extensivas. 

O pragmatismo se sobrepunha à linha dura, principalmente nesta cidade, a principal do país. As 
ameaças contra os empregadores não se concretizaram, mesmo porque isto iria prejudicar a hotelaria 
e restauração numa cidade turística e cosmopolita por excelência.  

A Igreja católica e também a congregação de Igrejas luteranas tinham uma tradição de solidariedade 
activa com o 3º Mundo e administrava várias obras sociais para os mais pobres, na maioria, 
imigrantes. 

Ela integrou-se na rede de apoio e de resistência contra a medida conjunta, liderada pelas Igrejas, 
bem organizada e articulada internacionalmente, a exemplo de quase tudo neste país singular. 

Suas amigas de apartamento a viam com um misto de admiração e temor. As reuniões se sucediam, 
o telefone não parava, sua vida era um corrupio. Seus progressos no entendimento do difícil idioma 
local eram notáveis. Tornou-se numa líder respeitada e os infindáveis e influentes braços da Igreja 
católica dentro do governo valeram-lhe a obtenção em carácter extraordinário de uma autorização 
provisória de residência. Assim, a ameaça de expulsão cessara sobre sua cabeça. Para ela, isto 
significou um maior compromisso com a luta. Estava em dívida com seus companheiros.  

O patrão ficara impressionado com a sua legalização e suas relações no bairro e na cidade. 
Conhecedor do prestígio do pároco local, passou a tolerar algumas faltas, fez-lhe um contrato em 
regra, enfim, portou-se bem. Desta lado, ela não tinha problemas, o que era uma grande ajuda. 

Ela vivia com paixão esta nova experiência, esta sensação de estar no centro de acontecimentos 
únicos, esta capacidade crescente de perceber a realidade sob novos ângulos. Lia com voracidade 
blogs, artigos, debates via Internet e até alguns trabalhos académicos que encontrava na net. Além 
de activista, intelectualizava-se intensivamente. 

Deslocou-se a Paris, Bruxelas, Berlim para assistir a reuniões e representar os comités de resistência 
de sua cidade. 

Passados quase 2 meses do anúncio da medida conjunta, amadurecera por anos e estava na 
coordenação central da resistência de sua cidade. 

*** 
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“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em lituano) 
 

No 45 º dia o Comissário europeu da Justiça voltou à televisão. De semblante carregado, fez o 
seguinte pronunciamento:  

“A operação conjunta dos 27 países da União Europeia com o objectivo de se proceder à remoção 
dos estrangeiros em situação de estadia ilegal teve início há seis semanas. 

Neste intervalo de tempo,  muitos acontecimentos lamentáveis tiveram lugar e, em nome de todos os 
governos da União, venho hoje formalmente condenar todos os actos de violência ocorridos, 
quaisquer sejas as suas origens. As autoridades policiais de todos os países têm procurado pautar 
suas acções pela contenção, estrito cumprimento do respeito aos direitos humanos e tácticas de 
actuação defensivas. No entanto, por vezes, tem sido necessário utilizar de alguma energia para sua 
própria defesa ou deter manifestantes mais violentos. 

As violências cometidas contra cidadãos estrangeiros e suas  propriedades serão sempre 
investigadas e levadas à Justiça, quando for caso disto. 

A União Europeia pede a compreensão dos governos dos países de origem dos estrangeiros em 
situação irregular que venham a ser repatriados ou eventualmente detidos antes da repatriação. Há 
várias semanas que estão sendo feitos contactos bilaterais para ultimar detalhes por forma a 
garantir o melhor recebimento possível dos respectivos cidadãos nestes países.  

Anunciamos que os primeiros 10 navios, fretados a empresas de turismo marítimo para que os 
cidadãos removidos viajem com todo o conforto e dignidade que merecem, sairão em simultâneo de 
10 portos europeus dentro de exactamente 15 dias, isto é no 60º dia após o anúncio da medida 
conjunta da UE, como previsto. Os portos em questão são : Lisboa, Cádis, Vigo, Dover, Le Havre, 
Marselha, Antuérpia, Roterdão, Milão e Hamburgo. 

Prevê-se a remoção de 30 a 35 mil estrangeiros nesta primeira viagem, a maioria dos quais já se 
encontram em  centros de detenção de diversos países. Os destinos previstos dos navios são portos 
do Brasil, Equador, países centro-americanos, costa ocidental africana, Roménia, Istambul an 
Turquia e Índia.  

Neste mesmo dia partirão 10 comboios a partir de Madrid, Paris, Bruxelas, Amesterdão, Frankfurt, 
Londres, Copenhaga, Viena, Roma e Atenas, com destino a países do leste europeu e Turquia, num 
total aproximado de mais 12 a 15 mil pessoas.  

A partir desta data contamos repetir operações semelhantes a cada 10 dias por um período não 
inferior a 6 meses. Naturalmente muitos estrangeiros serão enviados por via aérea por razões 
várias, mas os principais meios de transporte serão navios e comboios. 

Reiteramos a ordem de apresentação dos estrangeiros em situação irregular, para que se venham a 
recensear nos muitos postos de atendimento em todos os países da União. 

Solicitamos aos empregadores de imigrantes em situação legal que não os despeçam 
injustificadamente, como se tem visto a verificar e regularizem a sua situação laboral, quando for 
caso disto. Advertimos, novamente, que as empresas que mantiverem empregados estrangeiros em 
situação irregular serão sujeitas às multas e outras sanções, no seu nível mais agravado. As 
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empresas devem recrutar nos Centros de Emprego, de forma regular, os funcionários que se fizerem 
necessários. As perturbações sentidas no mercado de trabalho são temporárias e os governos 
saberão tomar as medidas necessárias para o regresso a normalidade nos sectores mais afectados. 

As autoridades policiais não tolerarão as desordens e medidas de desobediência civil que 
associações, entidades e auto-denominados comités de resistência têm vindo a organizar. Os 
responsáveis destas entidades, legais ou informais, serão submetidos aos tribunais. Da mesma 
maneira, serão reprimidos e denunciados ao poder judiciário membros de grupos xenófobos e 
extremistas, que têm realizado acções violentas de hostilidade aos estrangeiros de um modo geral. 

Particularmente em relação aos próximos embarques, serão tomadas medidas excepcionais de 
segurança para impedir a perturbação da ordem pública. Solicitamos à população que se abstenha 
de se manifestar junto aos portos e estações ferroviárias para que não haja incidentes a lamentar. 

Reafirmamos, por fim, a legalidade e a legitimidade da decisão tomada pela Comissão Europeia em 
coordenação e em nome dos governos dos 27 países membros. Respeitamos as opiniões divergentes 
da medida adoptada e voltamos a pedir a compreensão de todos os governos de países terceiros 
para esta decisão de nossa exclusiva competência. 

Estamos confiantes e decididos a prosseguir no caminho de uma Europa unida, solidária, 
socialmente coesa e próspera. 

Boa noite e muito obrigado”. 

*** 

Πηγαίνετε στο έδαφός σας, αλλοδαπό  
 

O anúncio da primeira leva de repatriamento, ou “remoção”, na subtil linguagem legislativa da 
Directiva de Retorno, no ano de 2008, causou comoção entre a opinião pública.  

Em 2008, a Directiva de Retorno ou Directiva da Vergonha para muitas entidades e a esquerda 
parlamentar , fora objecto de grande contestação. Os protestos internacionais foram duros, desde 
governantes de vários países até a presidente da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. 
A criminalização da imigração irregular foi considerada um retrocesso grave. Mas a maioria de 
direita e centro-direita no Parlamento Europeu impôs a sua vontade e o texto proposto pela 
Comissão foi aprovado. Agora, a Directiva era a âncora legal para a medida conjunta. 

As diversas situações abordadas superficialmente no comunicado da Comissão Europeia eram, na 
verdade, motivo de grandes problemas para as autoridades.  

Todos os dias, em diversos países, ocorriam ataques a prédios, sedes de entidades, propriedades 
diversas, brigas de rua envolvendo dezenas e até centenas de pessoas, cenas dramáticas e de grande 
tensão nos centros de detenção, manifestações de sinais contrários, enfim tudo aquilo que as 
autoridades policiais chamam de perturbação ou atentado à ordem pública. As detenções se 
multiplicavam. Os imigrantes acampavam em frente ou mesmo dentro de suas embaixadas e 
consulados. Algumas propriedades da Igreja Católica transformaram-se em verdadeiros centros de 
refugiados e a polícia não ousava penetrar nestes locais para deter os imigrantes ilegais que aí 
buscaram protecção e mesmo um prato de comida, privados de trabalho e moradia. 

Os sindicatos de trabalhadores, a Inspecção e a Justiça do Trabalho eram inundados por pedidos de 
intervenção. Alguns juízes ordenavam a volta ao trabalho e a realização de contrato, mesmo para 
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estrangeiros em situação irregular ou decretavam pesadas indemnizações a serem pagas pelos 
empregadores. Estes, por sua vez, pressionavam suas entidades de classe, face às ameaças de vários 
tipos. A falta de mão de obra e o consequente aumento de seu custo já era bem visível na 
restauração, hotelaria, construção civil e agricultura, conforme o país. As colheitas e recolha de 
frutas na Espanha e França, em particular, estavam ameaçadas pela falta de mão de obra. Na 
Espanha a poderosa associação de trabalhadores marroquinos chamava abertamente ao boicote à 
próxima época de colheita, em nome da solidariedade aos compatriotas em situação irregular A 
solução indicada pelas entidades patronais era... importar trabalhadores temporários. Porém isto 
implicava a realização de acordos com os governos de países terceiros, que estavam confrontados 
com os protestos de seus cidadãos entretanto abrangidos nas medidas de remoção, vale dizer de 
afastamento compulsório da União Europeia. Alguns destes governos já começavam a aproveitar a 
situação para reivindicar mais recursos para novos programas de cooperação, recursos estes que 
muitas vezes ficavam pelo meio do caminho, como era comum. Alguns sindicatos viam na 
conjuntura que se abria uma oportunidade para movimentos por aumentos salariais e melhores 
condições. Tal foi o caso dos de restauração e hotelaria, particularmente mobilizados nas principais 
cidades e regiões turísticas da Europa.  

Em alguns países, como Itália, a classe média alta e os mais ricos habituaram-se, há anos, a terem de 
novo empregadas domésticas, acompanhantes de idosos, governantas, quase todas de origem 
estrangeira, uma grande parte em situação irregular. Uns anos antes, tinha ficado famoso o caso de 
uma ministra de Berlusconi que pediu publicamente uma excepção à dura lei imposta na Itália, pelo 
facto da acompanhante de sua idosa mãe ser uma estrangeira indocumentada. Agora, não havia 
excepções ou vista grossa. O quotidiano de muitas famílias da chamada alta sociedade ficara 
perturbado pelas consequências da medida conjunta, em muitas das grandes cidades europeias. 

 

*** 

“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em estoniano) 
 

Dois dias depois do pronunciamento do ministro, chegou aos principais órgãos de  comunicação 
social de praticamente todo o mundo, assim como em milhares de entidades da sociedade civil, o 
seguinte comunicado, assinado pela Coordenação Europeia de Resistência à Medida Conjunta: 

“Face ao anúncio do início das medidas de expulsão coerciva de estrangeiros em situação 
irregular, trabalhadores na sua maioria e suas famílias, vimos apelar publicamente ao boicote 
activo de tal medida extrema e desumana, que faz lembrar uma Europa de tempos passados e 
terríveis. 

Todos podem e devem colaborar para que tal medida não se efective e que se venha abrir um 
período de negociações e adopção tão consensual quanto possível de medidas justas e humanos em 
relação aos estrangeiros indocumentados. 

Aos sindicatos e aos trabalhadores directamente envolvidos no transporte dos estrangeiros a 
repatriar, portuários, ferroviários, rodoviários, dos aeroportos, marítimos pedimos que boicotem as 
operações destinadas a embarcar e transportar os estrangeiros expulsos do território europeu. 

A todas as entidades da sociedade civil europeia e aos seus cidadãos, preocupadas com os direitos 
humanos e com uma Europa tolerante, não xenófoba, não racista, pedimos que se mobilizem e se 
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manifestem pacificamente, por todos os meios, em especial nas ruas das cidades onde os embarques 
marítimos e ferroviários estão marcados. 

Aos partidos políticos e aos parlamentares que não concordam com tal medida, pedimos que 
reforcem a pressão sobre seus governos, no Parlamento Europeu e sobre a Comissão Europeia. 

Aos juristas, aos órgãos de defesa dos direitos civis e humanos, às Ordens de Advogados de todos 
os países europeus, pedimos que reforcem e multipliquem todas as acções e iniciativas junto às 
mais altas instâncias de decisão judicial, tanto a nível nacional, como europeu, a fim de obter a 
suspensão da medida conjunta decidida pela Comissão Europeia e os governos da União. 

Aos governos dos países de origem dos imigrantes atingidos pela medida conjunta, pedimos que 
exerçam todas as pressões diplomáticas que puderem, bilateralmente ou nas instâncias 
internacionais. É hora de defender os seus cidadãos que vivem na Europa e que também contribuem 
fortemente para o desenvolvimento de seus países. 

Aos imigrantes, indocumentados ou legalmente residentes, aos nacionais de origem não europeia, 
nascidos ou não em solo europeu, conclamamos à luta pacífica e à solidariedade activa. 

A todos, demonstremos que uma outra Europa é possível, na qual prevaleça seus melhores valores, 
aqueles que derrotaram no século XX o fanatismo racista, a intolerância, o nacionalismo 
extremista. Aqueles que no século XVIII fizeram da Revolução Francesa um marco incontornável 
do desenvolvimento e do pensamento europeus, exemplo para todo o mundo, referência para toda a 
Humanidade.”   

*** 

“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em esloveno) 
 

Segunda-feira, sete dias antes do dia D, dia do embarque. 

Seis governos latino-americanos, Brasil, Venezuela, Argentina, Equador, Bolívia e Paraguai, 
chamam para consultas, numa acção conjunta de protesto, os seus embaixadores nos países da 
Europa Ocidental e junto à UE. 

No Brasil, a notícia de que um navio deixaria Lisboa com milhares de brasileiros removidos, ou 
simplesmente expulsos como colocaram em primeiro plano muitos jornais e noticiosos da TV e 
rádio, chocou a opinião pública. As associações da emigração portuguesa, empresários, políticos e 
altos funcionários de origem portuguesa, enfim a comunidade portuguesa no Brasil desdobrava-se 
em condenações e protestos contra o governo português. Parentes dos expulsandos ameaçam com 
retaliações e os consulados de Portugal em várias capitais passaram a estar sob forte vigilância 
policial. A imprensa e vários deputados e senadores colocaram o assunto na agenda prioritária das 
relações externas do país. Uma campanha na Internet e via SMS conclamava os clientes da Vivo, a 
empresa luso-espanhola de comunicação móvel, a denunciarem seus contratos e aderirem ao seu 
concorrente principal, pertencente a um grupo empresarial brasileiro. A campanha não foi inocente 
mas a adesão foi significativa. O concorrente imediatamente iniciou uma enorme campanha 
publicitária centrada nas cores verde e amarelo. 

Na década de 90 houve uma crise diplomática por causa de dentistas brasileiros em Portugal. Em 93 
houve uma “crise do aeroporto”, motivada pela detenção e retorno compulsório de um grupo de 
passageiros brasileiros. As devoluções nos aeroportos sempre motivaram protestos e ; às vezes, 
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retaliações. Desde o Acordo Lula, em 2003, a emigração brasileira sempre esteve na pauta de 
negociações entre os dois países. Para a opinião pública brasileira, era inaceitável que Portugal 
despachasse compulsoriamente milhares de compatriotas. O clima tornou-se pesado e alguns 
estabelecimentos comerciais de portugueses, em zonas pobres do Rio e em São Paulo, foram 
saqueados. 

Em vários outros países latino-americanos, os protestos de familiares, de associações e entidades 
ligadas à luta por direitos civis e humanos e muitos políticos foram aumentando de tom, após o 
anúncio do embarque. Em uma semana de pressão crescente, os seis governos tomaram a medida 
conjunta com a chamada de seus embaixadores. E prometeram novas medidas diplomáticas e, 
eventualmente, retaliações económicas.  

A crise diplomática prometia novos e mais duros embates. 

*** 

 “Vai para tua terra, estrangeiro!” (em dinamarquês) 
 

Terça-feira, seis dias antes do dia D. 

O Papa recebe em audiência alguns membros da Comissão Europeia de Resistência à Medida 
Conjunta, onde um bispo progressista alemão pontificava, além de um conhecido director de cinema 
sérvio, o presidente da Associação de Trabalhadores Marroquinos em Espanha, um senador italiano 
eleito em representação da emigração italiana no Brasil, um escritor paquistanês radicado na 
Inglaterra e várias outras personalidades. A concessão desta audiência papal, conseguida depois de 
fortes pressões e manobras no seio da Igreja Católica, foi lida pela diplomacia e pelos comentadores 
políticos como uma clara reprovação da iniciativa da Comissão Europeia e uma legitimação 
implícita das lutas em curso. Nenhum pronunciamento foi dado após o encontro, a pedido da 
diplomacia do Vaticano, mas o facto falava por si. 

A repercussão deste aval implícito do Papa não se fez esperar. No dia seguinte, um ministro italiano 
de um partido de centro, com fortes ligações à Igreja, renunciou. Cardeais e bispos, pressionados 
pela comunicação social ou por iniciativa própria, fizeram declarações de simpatia ou apoio aberto 
aos ilegais e pediam uma solução negociada em alternativa à remoção compulsória.  

A crise consolidava mais uma trincheira, a da poderosa Igreja Católica 

*** 

“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em sueco) 
 

Quarta-feira, cinco dias antes do dia D.  

No Parlamento Europeu, os partidos de esquerda, ainda que não unanimemente, esforçavam-se por 
criar situações políticas favoráveis a uma reversão da medida conjunta. Nos somente 3 países onde 
os partidos socialistas eram governo, vários deputados das alas esquerda destes partidos uniam-se a 
partidos minoritários de esquerda para protestar contra os respectivos governos.  

Pelo menos 3 países, Suécia, Finlândia e Luxemburgo demarcaram-se discretamente da medida 
conjunta e não aderiram aos embarques. 
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Os partidos democrata-cristãos ou ligados de alguma maneira a esta corrente, na Itália, na 
Alemanha, na Holanda, os partidos de direita e centro-direita de Portugal, Espanha, França e Bélgica 
sentiram o impacto do posicionamento do Vaticano. Algum desconforto com os contornos dos 
acontecimentos e receio pelo futuro faziam-se sentir e vazaram para a imprensa. 

A crise no seio do poder político aumentava.  

*** 
“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em gaélico.) 

 
Quinta-feira, quatro dias antes do dia D. 

“Fogo e fuga em 3 centros de detenção de imigrantes ilegais”. 
Assim começou a reportagem da TV espanhola, na última quinta-feira, mostrando imagens do fogo 
generalizado que destruiu em grande parte 3 centros de detenção de estrangeiros que iriam ser 
removidos nos primeiros embarques. 

“Numa acção provavelmente concertada entre seus organizadores, algumas das instalações de 3 
centros de detenção, nos arredores de Sevilha, Barcelona e Málaga, começaram a arder por fogo 
posto exactamente às 14 horas de hoje, hora em que a maioria dos detidos já se encontrava no 
refeitório para almoçar. 

Ao fogo seguiu-se a fuga de centenas de detidos, após a acção de verdadeiros comandos que 
dominaram guardas, destruíram cercas e orientaram a saída dos detidos que escolheram fugir para 
não serem embarcados compulsoriamente daqui a 3 dias. 

Vários dos fugitivos já foram novamente detidos pelas polícias locais e até por civis, tendo sido 
enviados para outros centros de detenção.  

As fugas puseram à mostra um nível de organização sofisticado por parte dos que as lideraram, 
pois ficou claro o apoio externo de veículos para transportar os fugitivos , a utilização de 
equipamentos de comunicação por vários dos detidos e pessoas no exterior, ferramentas para 
cortar as vedações metálicas e até o uso de bombas de fumaça para dificultar a acção dos guardas. 

Os refeitórios foram poupados dos incêndios provocados e os detidos que optaram por não aderir à 
fuga ficaram em segurança naquelas instalações. Não houve feridos a lamentar. 

A crise de segurança pública adquiria novos contornos, com a resistência activa de parte daqueles 
destinados à remoção. 

*** 

“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em letão) 
 

Sexta-feira, três dias antes do dia D.  

Sexta-feira é dia de comparecimento obrigatório dos muçulmanos aos seus templos. Em quase todas 
as mesquitas na Europa, os imãs pronunciaram-se duramente contra a expulsão dos imigrantes 
ilegais. Segundo testemunhos a órgãos de comunicação social, tais prédicas calaram fundo no 
coração de muitos, em especial em jovens da 2ª e 3ª geração, cidadãos ingleses, franceses, alemães, 
holandeses, entre outros. As promessas de vingança e de retaliação passavam de boca em boca. De 
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mesquita em mesquita, de cidade em cidade, grupos de jovens se formavam. Estavam decididos a 
agir duramente no dia do embarque.  

A crise alimentava-se de ódios religiosos . 

*** 

Vráť sa domov, cudzinec! 
 

Sábado, dois dias antes do dia D. 

Ao longo das quase 8 semanas passadas, a informação nos portais, sites e grupos de discussão da 
Internet, a distribuição de mensagens electrónicas e por SMS já se tinham tornado nos principais 
meios de comunicação entre as muitas milhares de instituições e pessoas envolvidas na resistência à 
medida conjunta. Em cada país e dentro destes em cada região ou cidade importante, foram sendo 
criadas ou aumentadas as redes de contactos de cada instituição ou associação de modo que as 
declarações, manifestações, reuniões e eventos em geral eram disseminados a todo o instante, pelos 
mais diversos meios e com grande eficácia. Em cada país havia um número limitado de sites que 
serviam como porta-vozes oficiais dos comités nacionais de resistência. Tais sites eram protegidos 
de ataques de hackers de extrema-direita por especialistas em firewalls. Também as instituições 
responsáveis legalmente pelos mesmo eram protegidas por juristas que definiram formas de 
redacção das notícias e avisos que desresponsabilizavam as instituições pelo conteúdo daqueles. 
Equipes de dezenas de voluntários por cada sites trabalhavam em regime quase contínuo para 
assegurar a alimentação de dados e notícias nestes sites de referência.  

No sábado antevéspera do dia D, foram convocadas manifestações e concentrações em todos as 
cidades de embarque marítimo e ferroviário, nas proximidades dos portos e gares, bem como em 
frente a centros de detenção de estrangeiros, nas mais diversas cidades europeias. As autoridades 
não reprimiram os eventos de protesto, na esperança de que seriam de algum forma uma válvula de 
escape para esvaziar o protesto no dia do embarque. No entanto, pequenos grupos de extrema-direita 
provocaram incidentes violentos. As brigadas policias de choque acabaram por ter que intervir em 
alguns casos e o saldo de feridos, detidos e danos materiais não foi pequeno numa escala europeia 
deste dia de protesto.  

As redes de comunicação estavam maduras. A capacidade de convocação da resistência ficara 
provada. De sua parte, a extrema direita azeitara e testara suas acrescidas hostes de jovens raivosos. 

A crise prometia desdobramentos incontroláveis e indesejados pelas autoridades políticas e policiais. 

*** 

 “Vai para tua terra, estrangeiro!” (em romeno) 
 

Domingo, um dia antes do dia D. 
Neste domingo, foram muitas as reuniões. A maioria convocada abertamente. Em sindicatos, igrejas, 
associações, sedes de partidos. Outras foram mais discretas, clandestinas. Em casas, lugares 
públicos, sedes de agrupamentos informais ou em entidades não relacionadas com os 
acontecimentos em curso. 
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Muitas decisões são tomadas. Muitas acções planeadas. A maioria de protesto aos embarques. 
Outras de apoio ou de repressão aos protestos. A maioria com uma força ou consequência apenas 
simbólica. Outras com resultados práticos esperados. Acções para mudar os acontecimentos, ou 
simplesmente atrasá-los. Algumas violentas, como o ataque a manifestações de protesto e a sedes de 
movimentos e associações. Outras apenas ousadas, originais, como a de barcos de passeio e de pesca 
a bloquear a barra dos portos, a provocação de congestionamentos no caminho de autocarros com os 
assim chamados “removidos”e mesmo o resgate marítimo de fugitivos dos barcos. Pregos dobrados 
para furar pneus são preparados. Turnos de maquinistas de comboios são revistos. A segurança nos 
centros de detenção é reforçada. Objectos estranhos, como coletes salva-vidas e cordas, são 
introduzidos nas visitas de amigos e familiares a estes centros. 

Neste domingo, há muita gente que se prepara para uma 2ª feira diferente. 

*** 

 “Vai para tua terra, estrangeiro!” (em búlgaro)  
 

2ª  feira, Dia D, dia do embarque 

O sol estava a pino. Ela, seu amigo, o padre da sua paróquia e os demais dirigentes do comité de 
resistência de sua cidade encabeçam a manifestação silenciosa que vai em direcção ao cais de 
embarque. Suas batidas cardíacas estão aceleradas, disso não tem dúvidas. Nunca tinha vivido um 
dia assim, carregado de destino. Ela pensa no que lhe aconteceu, no que fez, no que mudou nestas 
exactas oito semanas passadas até este dia do embarque. Carrega as certezas de que só os jovens são 
capazes. A da justeza desta luta, a de suas opções e riscos assumidos, uma enorme vontade. 

Na manifestação, todos usam uma braçadeira negra simbolizando o luto contra a Europa fortaleza. 
Todos levam uma tulipa branca, simbolizando a paz e a esperança. 

Num caminhão de som, sofisticadamente equipado, uma cantora negra de origem caribenha, canta 
em inglês um canção símbolo das lutas pelos direitos civis dos negros norte-americanos, nas décadas 
de 50 e 60 do século passado: “We shall overcame”. O contraste entre o silêncio dos manifestantes e 
a nítida e potente voz da cantora, a letra simples e tocante da canção, entendida por todos, era 
impressionante.  

A 1 km do cais de embarque, um forte esquema policial bloqueia a passagem. A manifestação pára. 
A cantora cala-se.  

Então acontece.  

Uma bomba de efeito moral, que provoca um enorme ruído mas não espalha fragmentos, explode no 
meio da avenida, no espaço vazio entre a multidão e a tropa de choque, atirada duma rua transversal.  

O caos é total. 

*** 
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“Vai para tua terra, estrangeiro!” (em finlandês)  
 

2ª  feira, Dia D, dia do embarque 

Ele lembrou-se de da primeira vez que participou em manifestações de rua, era um adolescente, no 
mítico ano de 1968. Em seu país, foram várias as batalhas de rua. Aí também os estudantes 
enfrentaram as cargas a cavalo da polícia. 

Agora, passadas as emoções desde dia, ele reflectia, sozinho, na mesa de um bar. No turbilhão das 
oito semanas que culminaram neste dia. No que aconteceu nestas horas que passaram. No que 
haveria de vir. Na mudança sem retorno de sua vida.  

Ele olhou para o fim da avenida, um grande e comprido largo.  

Um pelotão de 30 polícias a cavalo, armados de sabre, escudo e capacete negros, bloqueavam toda a 
largura da via. Impressionavam. Atrás, muitos outros a pé, em torno de carros blindados e tanques 
equipadas com bombas de água de alta pressão. O trânsito havia sido desviado. A avenida estava 
deserta de carros, mas não de transeuntes, pois era um 2ª feira normal de trabalho. Muita gente já 
almoçava nos muitos restaurantes e esplanadas das imediações. 

A ordem divulgada na véspera do dia do embarque era clara. A concentração marcada para o Dia D, 
naquele largo central da cidade não seria tolerada. Mas umas 1000 pessoas pareciam dispostas a 
desafiar o governo, organizados em grupos dispostos ao enfrentamento. O clima estava muito 
crispado neste país, devido à origem da maioria dos imigrantes a remover, ao destino do navio, ao 
conflito diplomático em crescendo com o país de destino e à consequente guerra de imprensa já em 
curso. 

Ao contrário do esperado pela polícia, não houve uma concentração prévia à manifestação, na 
rotunda ao fim da avenida, como tradicionalmente. Grupos de 20, 30 manifestantes circulavam 
continuamente pelas ruas laterais, esperavam nos cafés, num disfarce grosseiro de suas intenções. 
Os que chegavam isoladamente, logo percebiam com quem se agrupar. Na véspera, as instruções 
correram de boca em boca, de telefone a telefone. Muitos vinham devidamente equipados. Lenços 
para cobrir a cara; garrafa d’água para molhar o lenço e vitamina C efervescente para diminuir o 
efeito do gás lacrimogéneo. Calças jeans, botas e casaco para protecção do corpo. Não havia faixas 
para que a mobilidade dos manifestantes não ficasse prejudicada. As palavras de ordem tinham sido 
combinadas e também circulavam nos SMS: “Não, não , não, à Europa fortaleza”. “Imigrante 
amigo, o povo está contigo”. “Expulsão é um crime, imigrante é solução” e outras pelo estilo. 

Às 13 horas em ponto, o SMS esperado foi enviado a centenas de telefones: À avenida!  

Em menos de 2 minutos, todos convergiram das ruas laterais e dos bares e pastelarias para a 
avenida, juntaram-se compactamente e começaram a caminhada em direcção ao largo central. 
Quando estavam a uns 200 metros, a polícia montada lançou sua carga, a galope. O que aconteceu 
pouco depois fez disparar as máquinas fotográficas dos muitos repórteres postados nos canteiros 
laterais da faixa central da avenida. Dezenas de manifestantes, também agrupados nestes canteiros 
de jardins e restaurantes com esplanadas, que os protegiam desta primeira carga policial, atiram 
centenas de berlindes e rolhas de cortiças nas patas dos cavalos da dianteira, criando uma superfície 
deslizante entre os cascos e o asfalto. Alguns caem e provocam novas quedas. Alguns policiais 
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magoam-se. Os que chegam à manifestação não são suficientes e nem têm o ânimo suficiente para 
dispersá-la. Seguem-se sucessivos disparos de gás lacrimogéneo, que atinge não só os manifestantes 
mas transeuntes e clientes dos restaurantes. Os tanques de água de alta pressão aceleram contra o 
protesto. A manifestação dispersa-se nas ruas laterais. A avenida fica deserta. O gás faz seu efeito.  

Às 17 horas, o trânsito já se tinha restabelecido. A tropa de choque recolhera-se, mantendo-se um 
policiamento ostensivo reforçado. 

Novo SMS. Como por encanto, centenas de manifestantes surgem novamente no fim da avenida, 
próximo da rotunda e começam a descida, bloqueando o trânsito. Ninguém os reprime, pois o 
policiamento existente não era suficiente. A tropa de choque demora a chegar. 

Então acontece.  

Um veículo da polícia encontra-se bloqueado no meio do trânsito paralisado. Os policiais hesitam 
sobre o que fazer. A manifestação aproxima-se. Um deles sai do carro e dá um tiro para o ar. Os 
manifestantes continuam sua marcha. Intimidado e descontrolado, o policial atira sobre o grupo que 
se aproxima. Um jovem cai, mortalmente atingido. 

O caos é total.  

*** 

“Vai para tua terra, ó preto, ó brazuca, ó cigano, ó chinoca, ó monhé, ó do leste!”  
 

2ª  feira, Dia D, dia do embarque, 19 horas GMT.  

Nas televisões de todos os países da União Europeia e em dezenas de outros países em todo o 
mundo, transmite-se o comunicado oficial lido de viva voz pelo próprio presidente da Comissão 
Europeia, em nome de  todos os governos da União. 

“No dia de hoje graves acontecimentos enlutaram a Europa. Nossas primeiras palavras são de 
lamento sincero pela morte de 4 civis, 2 cidadãos de países europeus, 2 de países terceiros e pelos 
muitos feridos, civis e também membros das forças policiais de diversos países, que se verificaram 
nos conflitos, manifestações, boicotes  e atentados à ordem, ocorridos em várias cidades. 

Os embarques que foram retardados por problemas diversos já foram ou serão levados a cabo nas 
próximas horas. 

Os estrangeiros recenseados para os embarques e que não compareceram, os que fugiram dos 
meios de transporte até os portos e gares ferroviárias ou mesmo dos barcos e comboios, quando 
detidos cumprirão o prazo máximo de detenção previsto na lei e serão expulsos ao fim deste prazo. 

As autoridades dos vários governos envolvidos na organização da primeira operação conjunta de 
remoção de estrangeiros ilegais do território europeu fizeram hoje e nas últimas semanas um 
trabalho hercúleo para garantir o cumprimento desta primeira etapa daquela que ficou conhecida 
abreviadamente como medida conjunta. Em nome de todos os comissários europeus, solidarizo-me 
e agradeço fortemente a estas autoridades, funcionários públicos e agentes da lei. 

É dever dos governos manter e assegurar a ordem pública, em quaisquer circunstâncias. Foi o que 
fizeram hoje milhares de agentes da ordem, com grande sacrifício pessoal. 

A Comissão Europeia, em permanente contacto e acordo com os governos dos Estados membros, 
reafirma sua decisão de dar prosseguimento ao estabelecido na medida de remoção do território 
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europeu de cidadãos de países terceiros sem autorização legal de permanência, dada há conhecer 
há exactamente oito semanas atrás. 

Governar implica em tomar decisões difíceis, não consensuais e fazê-las aplicar.  

Mais uma vez lamentando os factos e, em especial, a perda de vidas humanas, despeço-me, no 
entanto, com a segurança de que a Comissão Europeia cumpre, nesta questão,  da melhor forma 
possível, o mandato para o qual foi escolhida pelo governos dos Estados membros e pelo 
Parlamento Europeu. 

Boa noite.” 

*** 

No mar, 7 barcos de emigrantes já cruzaram as barras de 7 portos europeus. Três ainda estão 
demorados. Mas irão partir.  

Ao contrário daqueles muitos barcos que partiram da Europa antes e depois das grandes guerras do 
século XX, não vão carregados de esperança. Os sentimentos são diversos, contraditórios, pesados. 

São barcas da vida, são barcas da morte?  

Onde ficou a vida perdida? 


