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Imigrantes.António Luís de Jesus Pires,54 anos,
é o responsável pela paróquia da Costa de Caparica,onde a comunidade imigrante

brasileira residente é muito significativa,a maior do país:cerca de quatro mil
brasileiros,ou seja,um terço da população total da freguesia almadense.
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Que ecos tem de comportamentos racistas por
parte da população em relação à comunidade
brasileira residente na Costa de Caparica?
Não tenho conhecimento de comporta-
mentos racistas em relação à comunidade
brasileira. De qualquer modo, recordo, não
como sendo um comportamento racista
mas um comportamento desastrado, aqui-
lo que aconteceu há uns anos, no início do
fenómeno da imigração brasileira, quando
os serviços responsáveis pelo controlo da
imigração ilegal mandaram cercar a praça
principal da Costa e enviaram para identi-
ficação dezenas de pessoas. Isso aconteceu
num domingo de Janeiro, enquanto tocava
uma banda na praça, criando um ambiente
de alarde desnecessário.
Em que contexto surgiu essa operação poli-
cial? 

Num contexto de controlo da imigração
ilegal, embora eu pense que há outras for-
mas de fazer esse controlo. Em muitos ti-
pos de circunstâncias, um comportamento
mais desastrado pode provocar situações
que promovem a segregação. Quanto a
problemas de segregação, não tenho co-
nhecimento de que haja, mas conheço si-
tuações em que as pessoas se chocam em
consequência dos seus feitios e também
das suas culturas. Por vezes, alguma comu-
nicação social, ao empolar alguns compor-
tamentos menos adequados, pode provo-
car na população comportamentos que
têm uma aparência de segregação mas que
são comportamentos defensivos.
Não posso concordar consigo. Parece eviden-
te que há uma enorme diferença de estatuto
entre os brasileiros da primeira geração e os

da segunda. Diferenças que determinam
que os brasileiros da primeira vaga fossem
bem acolhidos e os da segunda geração já
não sejam assim tão bem recebidos, nem
tenham razões para esperar prosperar no
nosso país, ao contrário do que aconteceu
com os da primeira geração. 
Os artistas e intelectuais brasileiros que
vêm a Portugal e que vemos nos jornais e
revistas diariamente são brasileiros de
sucesso e não sei de comportamentos xe-
nófobos em relação a eles, que dão imen-
sas entrevistas e autógrafos e voltam to-
dos contentes para o Brasil. Acontece que
não se misturam com os brasileiros que
cá vivem e trabalham, e aliás nem os co-
nhecem. Nós temos sessenta por cento
de crianças brasileiras no nosso infantá-
rio e nunca ouvimos falar de manifesta-
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ções xenófobas por parte de nenhuma mãe
ou pai portugueses. Na escola, o mau com-
portamento afecta tanto os alunos portu-
gueses como os brasileiros. No entanto, há
um enorme problema por resolver: o de sa-
ber qual é o trabalho que o Ministério da
Educação faz com uma criança brasileira
chegada a Portugal com 8, 10 ou 14 anos e vai
frequentar uma escola pública. Como são
validadas as suas competências à entrada no
sistema de ensino português? O que se diz
sobre as crianças brasileiras pode ser dito so-
bre as africanas. Se essa criança for devida-
mente acompanhada, como em muitos ca-
sos já é, e as suas competências à entrada 
tiverem sido devidamente validadas, e em
consequência a criança tiver sido integrada
num nível adequado, será ela vítima do insu-
cesso escolar que assola hoje uma parte sig-
nificativa dos filhos dos imigrantes? São
questões da responsabilidade do Estado
português, e que devem ser reflectidas, pri-
meiro de um ponto de vista teórico, e depois
prático. Que acordos tem o Estado portu-
guês com o Estado brasileiro e com os ou-
tros? Tem o Estado português capacidade
para fazer uma avaliação de competências
aos cidadãos brasileiros que vêm frequentar
as nossas escolas? As escolas estão prepara-
das para o fazer? Têm essa competência, es-
sa autonomia? Podem, em consequência de
uma avaliação e acompanhamento sérios da
criança, fazê-la recuar dois ou três anos, se
tal for de facto considerado necessário?

leiros e outros. Já as questões de racismo,
acho que são, muitas vezes, empoladas. 
Quer dar um exemplo?
Há uns tempos, houve um jornal que publi-
cou uma notícia, com fontes oficiosas, di-
zendo que na margem sul havia um gang li-
gado ao Brasil que tinha uma estrutura de ti-
po mafiosa. Um gangcomplicadíssimo e que
levantaria graves questões de segurança e
muito temor. Ainda hoje estou para saber
qual era a fonte oficiosa e que credibilidade
tinha aquela notícia. Mas ela fez primeira
página desse jornal e eu recebi telefonemas
de todas as televisões e da maior parte dos
jornais a pedirem a minha opinião. Se traba-
lhasse para outro órgão de comunicação so-
cial, eu ia à procura daquela fonte… «as fon-
tes» ! Penso mesmo que nos estamos a tor-
nar um país de «sussurros» e de «fontes». 
O que eu quero dizer é que este tipo de em-
polamentos, que se fazem com grande faci-
lidade, vêm frequentemente de fontes que
não são credíveis. Dou-lhe um exemplo: se
eu viver num prédio de dez andares e hou-
ver um conjunto de vizinhos recém-chega-
dos, sobretudo homens, a viver sete ou oito
na mesma casa – sendo que um ou outro be-
be habitualmente alguma cerveja –, no dia
em que fizerem um bocado de barulho por-
que beberam umas cervejas a mais, eu, que
acabei de saber por um órgão de comunica-
ção social credível (onde trabalham jorna-
listas que têm carteira profissional) que há
um gang de tipo mafioso a operar no meu

Eu, se estivesse no lugar deles, diria o mes-
mo. Vejamos a que condições de trabalho são
em muitos casos sujeitos os imigrantes bra-
sileiros: qual é a vida de um jovem brasileiro
de 17, 18, 20, 25 anos? É uma pessoa que lar-
gou toda a sua família, uma família alargada
como nós já não temos hoje, marcada por fe-
nómenos de pobreza, e que chega a um país
estranho, onde fica a viver com mais quatro
ou cinco, numa situação muito complicada
em termos de emprego, por vezes de escra-
vidão, sim. Está por fazer a história da Ex-
po’98, a história dos estádios de futebol, e
também a história da instalação do gás cana-
lizado, onde trabalharam muitos brasileiros
– e essas histórias são concomitantes, sim,
trata-se do mesmo «pacote» de grandes em-
preitadas e de subempreitadas e de subem-
preitadas de subempreitadas, em que traba-
lharam muitos imigrantes brasileiros. Rece-
bi inúmeras queixas de pessoas a quem se
ficou a dever dinheiro. Estou convencido de
que em muitas obras públicas que foram pa-
gas, o dinheiro não chegou às mãos daqueles
que as executaram. Ou seja, grandes obras
que todos nós pagámos a pessoas que não 
pagaram a muitos trabalhadores imigrantes.
E por isso eu acredito que um brasileiro que
chegue hoje a Portugal, sobretudo se vem so-
zinho, vem a contar com essas injustiças….
Porque ele aqui pode confrontar-se com si-
tuações de pobreza mais gravosas do que ti-
nha no Brasil, onde apesar de tudo contava
com o apoio da rede familiar. Ele aqui tem de
viver com mais três ou quatro, porque a via-
gem que ele comprou para Portugal foi com
dinheiro emprestado, e porque tem de man-
dar dinheiro para o Brasil. E tem obviamen-
te de ter dinheiro para comer e pagar as con-
tas da água, da electricidade, etc. 
Interessa-me perceber o que é que eu faço com
o «outro» que é diferente de mim e que vem vi-
ver para o meu prédio. Posso confiar nele? Quais
são as suas motivações? Vai ele ajudar o meu
país em crise? Ou, pelo contrário, veio trazer
mais problemas? Posso ajudá-lo, se também
eu precisar de ajuda? Como devo encará-lo?
Esse outro que é diferente veio para cá para
trabalhar, e trouxe para cá os mesmos objec-
tivos que nós levámos para França ou para a
Alemanha quando para lá emigrámos em
massa. Esse outro que é diferente pretende
encontrar trabalho, esperando que lhe pa-
guem, que é para conseguir enviar algum di-
nheiro para casa. Esperando, também, ir vi-
ver a sua reforma para o seu país, ou então
encontrar raízes aqui, e ficar por cá. Ora,
sempre que isto não acontece, as coisas tor-
nam-se complicadas para ele. Porque aquilo
que eu espero de um país para onde vou é que
esse país me proporcione aquilo que lá fui
procurar: no caso, trabalho. Se nesse país não
existe trabalho para mim, ou se porventura
existe mas o preço da hora diminui cada vez
mais, eu passo a ter reacções pouco simpáti-
cas em relação a esse país, para onde eu fui

Intenções «Queremos
sempre integrar as pessoas,mas
importa ver se o fazemos bem.
Esta reflexão é importantíssima.»

Temos também o problema da língua, que advém
da ilusão de partilharmos uma mesma língua, ou
uma mesma cultura, e que é uma questão cen-
tral em termos de políticas de integração. 
Em matéria de integração não chega ter
boa vontade. Nós queremos sempre inte-
grar todas as pessoas, mas importa ver se o
fazemos bem. Interessa perceber se foram
convenientemente avaliadas as competên-
cias da criança brasileira que entrou na nos-
sa escola, e quem diz brasileira diz cabo-
-verdiana. São estas as questões que verda-
deiramente importa perceber num país
que recebe imigrantes. Esta reflexão é im-
portantíssima, porque pode determinar a
integração ou não das pessoas. Ter boas in-
tenções não chega para fazer a integração
adequada aos imigrantes que temos, brasi-

concelho, fico aterrorizado, e pergunto-
-me se aqueles sete ou oito brasileiros não
farão parte dessa organização criminosa.
E por isso falo de empolamentos. E de em-
polamentos muito graves, porque geram
medo e preconceito. Porque depois, eu,
que estou incomodado com aqueles brasi-
leiros do meu prédio, começo a dizer aos
meus amigos que os brasileiros são todos
iguais, e essa opinião é reproduzida, e de
repente o que é uma opinião torna-se uma
falsa verdade. A facilidade com que se faz
um empolamento de consequências gra-
ves é muito preocupante.
Isso não torna o racismo que há em Portugal
menos significativo ou preocupante. Falei com
inúmeros brasileiros que me disseram que são
vítimas de racismo no nosso país. 
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com uma determinada expectativa. Interes-
sa também tentar perceber o que é que a co-
municação social do Brasil diz de Portugal,
que país ela veicula. O que é que eles dizem?
Contactei alguns jornalistas no Brasil que me
disseram que isso não é um assunto lá no Bra-
sil. A única história de imigração que é inscrita
é a dos imigrantes que foram para o Brasil (os
japoneses, os italianos, os alemães). Disseram-
-me também que isso se deve à juventude do
país, cujas elites (que controlam a comunica-
ção social) mal se comovem quando matam um
brasileiro na Europa. Um país cuja história so-
cial no estrangeiro está por fazer. 
Pois. E eu sei porque é que isso não é um as-
sunto. Eu pensava que uma cidade com tan-
tos imigrantes brasileiros como é a Costa de
Caparica se tornasse também um local de re-
ferência para os artistas, os intelectuais e os
agentes de cultura brasileiros. Mas nunca ne-
nhum cá veio. E mais: não estabelecem qual-
quer tipo de contacto, como se a comunidade
emigrante brasileira que trabalha nas obras,
no comércio, etc., em Portugal não tivesse na-
da que ver com eles, como se não pertences-
sem ao mesmo país. Ora isto, para um portu-
guês, é incompreensível. Como é que os inte-
lectuais brasileiros que vêm a Portugal falar
de igualdade e cantar canções bonitas, algu-
mas das quais estiveram proibidas antes do 25
de Abril, não têm um olhar de afabilidade pa-
ra os seus concidadãos? O que eu esperava era
que uma vez chegados a um aeroporto portu-
guês eles se dirigissem aos seus irmãos brasi-
leiros e lhes mandassem um grande abraço, e
procurassem interessar-se pela sua sorte.
Mas não, nunca conseguimos cá trazer ne-
nhum. O contacto com as populações emi-
gradas é uma preocupação dos artistas por-
tugueses e de outros agentes de cultura.
Pensemos no exemplo de Amália, que em
muitos casos, nas suas deslocações a países
de emigração portuguesa, se referia aos
emigrantes, chegando mesmo a cantar para
eles. Esta preocupação faz, de facto, parte do
nosso património.
Suponho que seja porque não têm meios de pa-
gar os cachets chorudos que seguramente pe-
dem. Que trabalho social é este que a sua paró-
quia dedica a esta comunidade um bocadinho
específica pela expressão grande da imigração
brasileira?
O trabalho que nós fazemos é o trabalho que
a Igreja faz. A Igreja tem as portas abertas, as
pessoas vão entrando, umas vão pedindo aju-
da, outras vão conversando, ou seja, não faze-
mos um trabalho que a Igreja não faça nou-
tras paróquias. É um trabalho de disponibili-
dade para atender as pessoas e para as
acompanhar nos tempos em que elas preci-
sam de acompanhamento. Estar com elas,
ajudá-las – e falo de toda a comunidade e não
apenas dos imigrantes. 
Não podemos ficar alheios ao facto de a comu-
nidade imigrante brasileira ser aqui tão expres-
siva. Será que não têm problemas e necessida-

des específicas, diversas das das comunida-
des tradicionais?
Essas necessidades específicas têm sobretu-
do que ver com formas de pobreza. Pobreza
afectiva e pobreza material. Começamos a ter
os primeiros fenómenos de pobreza afectiva
e material na comunidade imigrante, que não
tínhamos há quatro ou cinco anos. E isto é um
problema novo. Temos imigrantes ilegais, al-
guns sem trabalho e que revelam formas mui-
to agressivas de pobreza. Nomeadamente
porque não têm acesso aos meios de apoio so-
cial que os portugueses têm, rendimentos 
sociais de sobrevivência e inserção, designa-
damente. E nessas situações nós tentamos
ajudar naquilo em que a comunidade cristã é
capaz, nomeadamente ao nível das necessi-
dades básicas. Em relação à pobreza afectiva,
aos laços e às redes, tentamos ajudar a que es-

estranho que uma mulher adolescente, de 18
anos – e nisto posso ser evidentemente con-
trariado no meu juízo, porque se trata de
maiores de idade – ande a viajar sozinha pe-
la Europa. Posso entender que os serviços
não sejam capazes de interceptar essas mu-
lheres adolescentes se forem poucas, mas se
forem muitas, e se ficarem alojadas em ho-
téis em Lisboa, então acho estranho que is-
so não aconteça. Esta é uma das realidades
que conheço de mulheres sós. Sei também
de grupos de três, quatro ou cinco mulheres,
que vêm na expectativa de encontrar traba-
lho. Essas mulheres procuram sobretudo
pessoas idosas que estão acamadas, e a tro-
co de algum dinheiro e de alojamento, ten-
tam amealhar qualquer coisa. Mas acho es-
tranho que essas «enfermeiras de idosos»
acertem logo, encontrem logo um idoso que

Olhares «Como é que os 
intelectuais brasileiros que cá vêm falar
de igualdade não têm um olhar de
afabilidade para os seus concidadãos?»

ses laços e redes se criem, promovendo o en-
contro entre as pessoas. Ou seja, criar condi-
ções para que um indivíduo de 24 ou 25 anos,
que chegue aqui sozinho, não seja explorado
nem pelos que já cá estavam nem por todos os
outros. Criar grupos que os informem e de-
fendam, que os ajudem a encontrar trabalho,
e também a não ser enganados. Há também a
preocupação de fomentar momentos de con-
vívio entre essas pessoas e a população portu-
guesa local, de forma a integrar realmente as
pessoas estrangeiras e de alargar as suas pos-
sibilidades efectivas de inserção.
A imigração brasileira tem hoje muitas formas,
não é já só essa imigração a que se referiu an-
teriormente. Há muitas mulheres que imigram
sozinhas, por exemplo. Há pessoas que vêm
trabalhar durante uns meses para pagar uma
dívida, para lançar um negócio, e já não forço-
samente para criar raízes. 
Em relação às mulheres sozinhas devo con-
fessar que acho muito estranho que mulhe-
res adolescentes brasileiras se passeiem so-
zinhas pela Europa. Sabemos de alguns 
casos de mulheres que foram espancadas,
aqui na Costa, e que tinham andado a passear
pela Europa toda, o que muito me intriga.
Está a referir-se a redes de prostituição, presu-
mo. 
Calculo que sim, nalguns casos. E isso es-
panta-me, porque passam todas pelo aero-
porto de Lisboa, onde estão as polícias e os
serviços de informação e segurança. Acho

lhes dá trabalho e as acolhe. Por que acho es-
tranho? Porque essa mão-de-obra está tam-
bém abrangida pela lei do trabalho. Esses
idosos pagam-lhes? Fazem descontos? Ou é
tudo clandestino? Tudo o que não seja claro
prejudica sempre o mais fraco.
Essas mulheres vêm responder a necessida-
des nossas, ou enfim, às de um mercado cada
vez mais marcado por fenómenos paralelos à
transparente legalidade.
Se eu fosse uma pessoa aflita com problemas
de dinheiro no Brasil, é evidente que aceitaria
esses trabalhos em Portugal. O que quero di-
zer é que não me custa compreender o que vai
na cabeça da pessoa que vem e aceita traba-
lhar nessas condições. O que me custa com-
preender é em que condições ela vem, e como
é a sua vida enquanto está cá. Porque esses
trabalhos podem ser trabalhos de escravidão.
Porque essas mulheres ficam indefesas, re-
féns na casa de pessoas que a todo o momen-
to podem chantageá-las: ou você trabalha as
horas todas ou eu ponho-a na rua. Mas mais:
pensemos por exemplo na situação de uma
senhora ou de um senhor com Alzheimer,
que fica em casa com uma enfermeira que a
família mal conhece – quem é que verifica se
há maus tratos? E se houver medicação em
excesso para eles dormirem o dia todo e não
darem trabalho? Sei de casos assim. Temos de
ser muito cuidadosos quando olhamos para
estas realidades complexas. Se nós, em Por-
tugal, não temos meios de acudir a situações
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destas, se não temos mão-de-obra suficien-
te, ou se a temos, mas de pessoas indisponí-
veis para realizar esse tipo de tarefas, o que
vamos fazer? Vamos continuar a fazer tudo
no desenrascanço e a usar os imigrantes? 
É evidente que isso dá mau resultado e traz
novos problemas.
Uma das queixas que ouvi dos imigrantes irre-
gulares foi precisamente a da protecção do
trabalho, que não existe. Um desses imigran-
tes disse que em Espanha, onde trabalhou an-
tes de vir para Portugal, se sentia mais prote-
gido, porque podia denunciar quando não lhe
pagavam e era atendido.
Eu não conheço a realidade e a legislação es-
panholas, mas tenho algumas dúvidas de que
esteja efectivamente mais protegido em Es-
panha. Em Portugal, se um imigrante sozi-
nho, sem o apoio de uma associação ou de
uma instituição, denuncia uma irregularida-
de laboral, sentirá grandes dificuldades. Por-
que são muitas as barreiras que tem de ultra-
passar, para além da falta de informação ao ní-
vel dos seus direitos, o que o impede a maior
parte das vezes de avançar com uma queixa.
Mas se fizer isso ajudado, enquadrado por
uma associação por exemplo, a experiência
que tenho demonstra que as autoridades por-
tuguesas agem. Ainda assim, verifico que nal-
guns casos as pessoas não fazem nada porque
receiam ser deportadas. Mas isso são as con-
sequências da imigração ilegal. Não sei se em
Espanha será melhor, mas sei que em Espa-
nha a pressão da construção e a falta de mão-

E por isso digo que uma comunidade tão re-
presentativa só tem a ganhar em associar-se.
Há a Casa do Brasil e há associações na Amo-
ra e no Seixal que existem para os ajudar.
Há também o ACIDI, em Lisboa, com gabinetes
de aconselhamento e enquadramento legal, à
espera que os imigrantes lá vão com projectos
associativos. Ou seja, têm acesso a ferramen-
tas fornecidas e financiadas pelo Estado por-
tuguês no seguimento das políticas de fomen-
to à negociação social definidas pela Europa
comunitária. Como motivá-los então para a ne-
cessidade de tomarem a resolução dos seus
problemas em mãos?
Penso que isso decorre do facto de ser uma
imigração ainda recente. Ainda não houve
tempo para fazer esse caminho. Mas é pre-
ciso perceber que embora tenhamos criado
essas condições, talvez não estejamos ainda
a incentivar nem a acompanhar esses pro-
cessos como deve ser. Penso que no caso das
comunidades africanas isso está um bocado
mais desenvolvido.
Já há seguramente mais caminho feito do que
no caso dos brasileiros, embora com muitas di-
ficuldades ainda.
Penso que mais do que colocar o enfoque no
combate à imigração ilegal no sentido das
demonstrações de força que referi atrás, é
preciso transferir esse enfoque para a ori-
gem dessa imigração, que é para as pessoas
perceberem que não vale a pena virem. Por-
que quando elas vêm já é tarde de mais 
– porque quando vêm isso significa que já

ra além de gerarmos desemprego no nosso
país. As estradas não aparecem do nada. 
É muito fácil descobrir onde é que eles traba-
lham e em que condições. Aqui, na Costa de
Caparica, a mão-de-obra feminina brasileira
provocou o desemprego de alguma mão-de-
-obra feminina africana. Porque a hora que a
mulher-a-dias africana levava era mais cara
do que a hora que a brasileira leva. E falamos
de cafés, de lares, de cabeleireiros, de tudo. 
A mão-de-obra africana é toda, ou a maior
parte, legal, conhece os seus direitos e não se
sujeita a trabalhar em casa de uma pessoa 24
horas por dia – porque tem a sua vida, a sua fa-
mília, a sua casa. Uma mulher brasileira acei-
ta trabalhar 16 horas por dia num lar. 
Como é que podemos esperar que elas se as-
sociem a trabalhar 16 horas por dia? Quando é
que têm tempo e cabeça para tomar consciên-
cia dessa necessidade? 
É também por isso que considero empola-
mentos como aquele que houve há uns anos
em Bragança uma irrelevância. Mas uma ir-
relevância perigosa, com consequências ter-
ríveis, porque hoje é fácil fazer-se generaliza-
ções negativas sobre a mulher brasileira.
Acompanhei esse caso e falei com pessoas de
Bragança. Li e vi tudo o que a comunicação
social disse. As entrevistas com as ofendidas
resumiram-se a pouco mais que duas. Duas!
Acha isto representativo? As cidades peque-
nas sempre tiveram fenómenos de prostitui-
ção – perante a indiferença das autoridades.
Nas cidades mais pequenas do interior sem-

Protecção «Em Portugal,se um imigrante sozinho,
sem o apoio de uma associação ou de uma instituição,denuncia
uma irregularidade laboral,sentirá grandes dificuldades.»

-de-obra são de tal ordem que partem daqui
muitos carros cheios de ilegais para trabalhar
em Espanha. Lembro-me de irem para lá car-
rinhas cheias de trabalhadores ilegais e de
achar muito estranho que nenhuma opera-
ção stop os interceptasse. Eles iam daqui até
Madrid e ninguém os mandava parar. Mor-
riam e morrem que nem tordos nas estradas
portuguesas e espanholas, mas não vejo nada
na comunicação social a noticiar a detenção
dos responsáveis por essas viagens e emprei-
tadas. Penso que o comportamento de Espa-
nha em relação aos ilegais tem sido pior ain-
da do que o nosso. Sei de muitos trabalhado-
res que regressaram e que acabaram por ficar
aqui pela Costa. Parece-me evidente que o
que os espanhóis pagam a um imigrante bra-
sileiro não tem comparação com o que pa-
gam a um trabalhador espanhol. Duvido que
eles estejam mais protegidos em Espanha. 

estão endividadas no Brasil e não têm remé-
dio, têm de ficar para tentar ganhar algum
dinheiro, e então debatem-se com todo o ti-
po de problemas.
Penso que essa reflexão não está minimamen-
te feita, nem na nossa sociedade nem da deles.
Penso que a comunicação social não faz o seu
trabalho, porque não chega fazer as coisas se-
gundo uma agenda mediática que só de vez
em quando é que se lembra dos brasileiros.
Tal como não chega dizermos que somos um
país que recebe imigrantes para depois não
sermos capazes de os acolher com dignidade
e com afabilidade. Uma parte desse trabalho
de sensibilização passa pelas escolas. Os pro-
blemas do emprego são os que geram mais
conflitualidade, mas a verdade é que enquan-
to nós aceitarmos que se pode pagar menos a
um ilegal as coisas vão mal, e esse ilegal con-
siderará sempre que está a ser maltratado. Pa-

pre houve casas de alterne. A diferença é que
agora têm brasileiras. E ucranianas. E que por
detrás delas estão muitas vezes redes mafio-
sas de tráfico de seres humanos. Como é que
se explica que tenha aparecido há uns meses,
na Costa de Caparica, na rua, uma adolescen-
te brasileira que tinha sido violentamente es-
pancada? Onde há uma significa que há mais.
Como é que se explica que uma rapariga bra-
sileira, uma pobre da Bahia, tenha chegado a
Lisboa e ficado alojada num hotel de cinco es-
trelas, e tenha seguido para Estocolmo, onde
ficou durante bastante tempo, e tenha depois
voltado a Portugal, onde acabou por vir ficar
a uma pensão na Costa de Caparica, onde le-
vou essa enorme tareia? A naturalidade com
que a generalidade das pessoas encara isto es-
panta-me! Veio o SEF, vieram as polícias, mas
ninguém achou nada de estranho. Fizeram as
identificações e foram-se embora.«


