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BEJA – Xenofobia continua 
 
De Beja veio mais uma noticia preocupante, sintomática do mais puro racismo que ainda prolifera 
na sociedade. 
Por vezes nem reparamos no peso das nossas frases e das nossas atitudes, e, muito menos, 
conseguimos alcançar o seu resultado final. 
Começamos com uma piada de desdém, continuamos com afirmações entre amigos, acabamos 
por aceitar que "as coisas são assim"...e de repente, olhando para a nossa volta, constatamos 
que todos os dedos estão virados para o outro-diferente. 
E em Beja foi assim que terá começado, até se ter chegado ao resultado de hoje. 
Acreditamos que quem vive este fenómeno não se consegue aperceber da crueldade e da 
irracionalidade da realidade que hoje assistimos. 
Foi assim no passado, é hoje no presente.  
E do que falamos? 
Imagine-se uma terra, onde existe uma grupo de pessoas, que tendo em comum a sua Etnia, 
vive num bairro, isolado, cedido pela Câmara, junto ao canil, bem longe das vistas dos outros 
habitantes da Terra. 
...porque...não havia outro sitio. 
Para mais, foi construído um muro alto à volta desse bairro, com uma só entrada e uma só saída. 
...porque assim os melhor protegia.... 
Depois os filhos deles foram estudar, para uma Escola que fica num Quartel do Exército. 
---foram todos, porque não havia espaço, mas também foram os NOSSOS. 
Depois os NOSSOS voltaram...mas os filhos dos que moram no tal bairro com o muro 
alto...ficaram no quartel. 
...não havia espaço....tinha que se estudar melhor a questão da... integração... 
Depois, um dia, houve alguém que começou a achar estranho, e decidiu-se que os que 
estudavam no Quartel, tinham de voltar para a sua escola...para aquela que fica perto da sua 
casa...tal como todas as outras crianças. 
...mas....e a integração?....Calma! 
Então a Directora demitiu-se...porque eram muitos os meninos dos que moravam no bairro com o 
muro alto....e a escola não estava preparada.... 
---então houve um acordo com o aval dos serviços do Governo da Republica.... 
Os meninos voltavam para a escola que ficava mais perto da sua casa ( a Directora demitiu-se na 
mesma), mas os meninos que moram no bairro com o muro alto....e que se inscreverem pela 
primeira vez na escola....serão DISTRIBUIDOS por outras escolas.... 
E o que acharam as pessoas que vivem lá em baixo na Cidade? 
Que chatice...sempre os mesmos a dar problemas.... 
E assim é em Beja. Hoje. E há-que bater violentamente com o murro na mesa e dizer BASTA! 
 
Sob pena de sermos cúmplices! 
É que somos responsáveis não apenas pelo mal que fazemos...mas também pelo BEM que 
deixamos de fazer!" 

 
Núcleo de Beja 
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    Não sendo a discriminação racial em espaço escolar uma realidade nova nos contextos 

português e europeu, o SOS Racismo vem, por este meio, expressar a sua profunda 

apreensão com relação aos acontecimentos recentes da “re-distribuição” de alunos da 

comunidade portuguesa cigana por três agrupamentos de escolas, em Beja, uma vez que 

esta viola os termos que prevêem a colocação dos alunos do ensino pré-escolar e e do 

primeiro ciclo do ensino básico nas suas áreas de residência, excepto mediante pedido dos 

pais e/ou mães, o que não aconteceu.  

    Não esquecendo também que, a acrescentar a esta discriminação racial, está a 

construção e a manutenção de um muro, com cerca de dois metros de altura, que isola o 

Bairro das Pedreiras – de onde são provenientes estas crianças – dificultando o acesso 

desta população a bens e serviços no centro da cidade de Beja.  
 

    Esta situação já foi condenada a nível internacional mas persiste, talvez para nos fazer 

lembrar que, a lei é só para uns e não para todos. Que a inserção, de que tanto se orgulha o 

estado portugês, está bem longe da realidade e que é uma mera atitude de exportação… 

    A prática é bem mais dura para quem tem que sofrer todos os desmandes racistas e 

xenófobos de um estado e das suas instituições, sempre prontas a apontar o mais pequeno 

deslize deste ou daquela pessoa… mas que se esquece de que as leis são para todas e 

todos independentemente das sua origem. 

 

    As escolas, a Câmara, o Governo não podem assobiar para o lado, desrespeitando os 

mais elementares direitos humanos. 

 

    Até quando a xenofobia em Beja? 

 

   Até quando a impunidade no atrolelo aos direitos humanos? 

 

   Pelo SOS Racismo 

 

    José Falcão 

    15/7/2011 

 

     

 

           

 


