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FANZINE
É uma abreviação de 
fanatic magazine, mais pro-
priamente da aglutinação 
da última sílaba da palavra 
magazine (revista) com 
a sílaba inicial de fanatic. 
Fanzine é, portanto, uma 
revista editada por um fã 
(ou grupo de fãs), tratan-
do-se de uma publicação 
despretensiosa, eventual-
mente sofisticada no aspeto 
gráfico, dependendo do 
poder económico do respe-
tivo editor (fãeditor).

___
Definição adaptada a partir da 
proposta da Wikipédia

___
MÃOS REFORÇADAS

é um fanzine sobre tráfico de seres humanos que reúne 
os trabalhos desenvolvidos pelos alunos nas oficinas de 
expressão artística dinamizadas pelo projeto “Mãos (Re)
Forçadas”, promovido pela Oikos, entre setembro de 2011 
e agosto de 2014, com o objetivo de alertar para a proble-
mática do tráfico de pessoas. 

A MÃOS REFORÇADAS terá três números dedicados, 
respetivamente, aos trabalhos das oficinas de teatro co-
munitário, escrita criativa e artes visuais, desenvolvidos na 
Escola Secundária/3 de Barcelinhos, na Escola Secundária 
da Póvoa de Lanhoso e na Escola Profissional Cenatex de 
Guimarães, no decurso do ano escolar de 2013/2014. 

A MÃOS REFORÇADAS n.º 2 resulta do trabalho dos 
fãs da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, nomeada-
mente das turmas 10º A e 10º C e descreve sucintamente o 
processo de trabalho que culminou com a elaboração dos 
textos que agora se editam. 
Boa leitura! 

maio de 2014
A Equipa OIKOS – Norte 
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___
A OIKOS CONTRA O TSH NA ESCOLA  
SECUNDÁRIA DA PÓVOA DE LANHOSO

Em março de 2010, a Delegação Norte da OIKOS – Coo-
peração e Desenvolvimento - iniciou uma intervenção 
com o objetivo de sensibilizar, (in)formar e mobilizar a 
população em torno dos fenómenos do tráfico de pessoas, 
da discriminação e da exploração laboral abrangendo os 
concelhos de Barcelos, Braga, Guimarães, Vila Nova de 
Famalicão e Póvoa de Lanhoso. 
 
Num momento inicial, esta intervenção foi acolhida 
na Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso através da 
realização de dois workshops (in)formativos destinados a 
dotar @s professor@s da instituição dos conhecimentos e 
competências necessários para a inclusão da problemática 
do Tráfico Humano nas atividades educativas. 

Os contactos aí encetados com @s 76 docentes presentes 
refletiram-se na dinamização de 9 sessões de sensibiliza-
ção que abrangeram cerca de 400 alun@s.   
 
Foi no decurso desta relação de parceria, e tendo conheci-
mento da apetência da comunidade escolar para a escrita, 
que a Equipa OIKOS desafiou duas turmas de 10º ano 
(10ºA e 10ºC) para participarem numa oficina de escrita 
criativa orientada para a temática do tráfico de pessoas.
 
A oficina foi integrada, com o apoio da professora Rosa 
Martins, na disciplina de Português e dinamizada pelos 
monitores Eduardo Leal e Renato Cardoso, durante o mês 
de Março de 2014. 

Do trabalho levado a cabo nas sessões nasceram os textos 
que agora se apresentam. 
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___
A OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA

A matéria de que somos feitos

É subtil a matéria de que somos feitos. Somos feitos de tão pouco. E de tão 
pouco nos construímos importantes, tão matéria crítica, tão inadiáveis.
Começamos por ser choro, por ser fome. Começamos por ser esponjas do 
mundo inteiro. Crescemos. Transformamos os sorrisos em formas de ser. 
Vamos construindo novos mundos com o barro que nos rodeia.
Sonhamos. E com os sonhos desmultiplicamos o Mundo. Primeiro quere-
mos ser grandes; mais tarde, marcar um golo no estádio cheio, ser bota-de-
-ouro da seleção. Ou modelos, deslumbrantes, belos. Queremos conhecer o 
Mundo. Rodopiar no topo, dar saltos, ser felizes. Fazer do dia-a-dia o nosso 
espaço maior. Estudar, namorar, casar, ter filhos...
Se pudéssemos mudaríamos o Mundo. Tornaríamos o planeta uma casa me-
lhor. Salvaríamos vidas, de corpo e alma, escreveríamos livros, plantaríamos 
florestas e, depois de inventar foguetões, iríamos à Lua.
Porque esta é a matéria de que somos feitos. Sonhos de passado, sonhos de 
futuro, que se conjugam num presente melhor. Somos, afinal, sonhos. Somos 
esperança. Cada vez que no-los roubam, nos mutilam um sonho que seja, 
matam um pouco de nós. Quando falamos de tráfico de seres humanos é 
disto, além de consequências físicas e psicológicas inalienáveis, que falamos.
Nesta oficina de escrita criativa partilhámos sonhos, construímos persona-
gens. Escrevemos estórias plausíveis, compreendemos as motivações detrás 
da facilidade com que tanta gente embarca em destinos terríveis. Tentámos 
compreender, para além dos números vis que traduzem este flagelo, o por-
quê de personagens reais, concretas, histórias pessoais de tristeza e mágoa 
que importa contar.
Independentemente do género literário que cada um seguiu, a narrativa 
cresceu em cada um. E, com ela, a consciência, a autoconsciência. Preocupá-
mo-nos em falar sobre o caminho que dista entre cativeiro e liberdade.
Por vezes, a inclusão de uma vírgula ou um pronome em cada um dos textos 
deste fanzine equivale a uma decisão, uma opção da vida real. E, nessa, não 
há como rasurar ou apagar. 
Somos — tenhamo-lo presente — a matéria que sonhamos. Cada um de nós 
pode ser o herói de si próprio, com força de vontade e consequência. Ou a 
presa fácil dos pesadelos daqueloutros que, sem escrúpulos, canibalizam os 
sonhos da inocência.

Eduardo Leal
Renato Filipe Cardoso  



98   /  CRÓNICA CRÓNICA  /  

CRÓNICA
História que expõe os factos em narração simples  
e segundo a ordem em que eles se vão dando.  
Artigo sobre tema da atualidade.

Adaptado de Crónica, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa  
[em linha], 2008-2013

O TRÁFICO DE SERES HUMANOS 

Atualmente, em pleno século XXI, continua a haver tráfico de seres humanos. É um 
tema bastante problemático pois afeta um grande número de pessoas, principalmente 
mulheres. 
Tomemos o exemplo de Rafaela, uma história real. Era uma menina como as outras, 
com imensas ambições e sonhos. Sonhava ser modelo quando atingisse a idade adulta. 
Era uma menina muito bonita, de olhos verdes, morena, cabelo castanho comprido e de 
estatura média. 
Contudo, apesar das suas qualidades físicas serem fantásticas, a sua família não tinha 
possibilidades financeiras para lhe oferecer uma boa qualidade de vida e a concretização 
dos seus sonhos. 
Um dia apareceu um homem que tinha acabado de chegar de um país distante, bem ves-
tido e com ar de pessoa muito culta. Este homem soube que a rapariga queria ser modelo, 
por isso foi procurá-la para lhe oferecer emprego na Turquia. Rafaela aceitou a oferta 
pensando que ia realizar o seu sonho. 
Quando chegou à Turquia entregou-lhe o passaporte e, de seguida, o homem levou-a 
para um local onde a obrigou a prostituir-se. Quando se apercebeu que aquilo era tudo 
uma mentira, todos os seus sonhos e ambições foram destruídos. Rafaela queria voltar 
para casa, mas o problema é que não possuía o seu passaporte, ficando, assim, a ser co-
mandada pelo patrão maquiavélico e sem escrúpulos. 
É verdade — ela sofreu bastante. Porém, conseguiu fugir e foi ter à Embaixada de Portu-
gal para voltar para casa. Esta situação não aconteceu apenas com a Rafaela. Acontece a 
muitas pessoas no Mundo. Devemos estar muito alerta para que esta situação se modifi-
que, contribuindo assim para um Mundo melhor.

ALÍCIA FERNANDES - 10º C 
SONHO: VIAJAR PELO MUNDO INTEIRO

TRÁFICO DE SERES HUMANOS 

O tráfico de seres humanos é um tema abordado por poucos, esquecido por muitos e 
que, sem sombra de dúvida, reflete a sociedade e o mundo que habitamos (sim, habita-
mos). Para utilizar o verbo viver, seria necessário que houvesse, por parte de todos os 
cidadãos, interesse e, fundamentalmente, preocupação relativamente a uma globalidade 
de problemas que afetam o nosso mundo. 
Dados de várias organizações internacionais afirmam que 80% das vítimas traficadas, 
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O tempo foi passando e Henrique e Beatriz estavam cada vez mais juntos. Ele oferecia-lhe 
presentes, levava-a a casa e preocupava-se com ela. Apaixonou-se perdidamente por ele. 
Passado um mês já estavam numa relação séria, ele sabia tudo sobre ela, os seus sonhos, os 
seus medos, as suas preocupações, os seus desejos, os seus problemas, tudo. Ela, pelo con-
trário, não sabia grande coisa sobre ele, pois Henrique não falava do seu passado, não falava 
do seu futuro, não confessava os seus verdadeiros desejos nem os seus sonhos. Ela não sabia 
nada sobre a família dele nem sobre o que ele pensava. Era misterioso, chegava até a ser 
estranho, mas ela gostava. Aliás, era uma das coisas que ela mais gostava nele — o mistério.
Passados 4 meses ele foi transferido na empresa. Tinha que ir trabalhar para a Alemanha. 
Fora promovido e não podia perder a oportunidade, mas não queria deixá-la. Dizia que o 
amor que sentia por Beatriz era demasiado forte para conseguir esquecer. Foi então que ele 
teve a ideia brilhante de levá-la consigo para a Alemanha. Prontificou-se a pagar-lhe os es-
tudos, as explicações, prometeu-lhe que seria médica, prometeu-lhe uma família, uma casa, 
dinheiro, prometeu-lhe que ela seria feliz para sempre, como nos contos para crianças. Ela 
ficou em dúvida. Não podia deixar a família para trás, os pais não deixariam e não podia 
abandonar agora a escola, pois o ano estava a meio. Respondeu que iria pensar no assunto. 
Mas Henrique pressionou-a, dizendo-lhe que tinha de partir imediatamente, que ela deve-
ria pensar e dar uma resposta rapidamente, ou ele partiria sem ela e nunca mais se veriam.
Beatriz passou a noite em branco, a pensar na proposta, tentando decidir o que fazer 
da sua vida, no que seria melhor para ela e para os que a rodeavam. Chegou, por fim, à 
decisão. Partiria com Henrique. Fugiria de casa para viver a sua grande aventura, para 
viver o seu grande amor. Decidiu também que daria notícias aos pais, mas não lhes 
diria onde estava para que não a pudessem ir buscar. E que, quando ela e o namorado 
juntassem dinheiro, mandaria algum para ajudar nas despesas de casa, pois a sua família 
vivia com dificuldades económicas. Pensou também que quando se formasse viria a 
Portugal buscar os pais para irem viver com ela e achou, tranquilizando-se, que os pais 
iriam compreendê-la. Afinal, estava a lutar pela sua felicidade, a lutar por aquilo em que 
acreditava. Telefonou ao Henrique para comunicar a sua decisão, que se mostrou tão feliz 
que lhe disse mil e uma vezes que a amava, agradeceu-lhe e disse-lhe que ela não se iria 
arrepender. Partiriam no dia seguinte de manhã, bem cedinho.
Com as malas já à porta, Beatriz despediu-se dos pais e das irmãs, que ainda dormiam, com 
um bilhete em que pedia desculpa por se ir embora. Não escreveu o motivo, disse simples-
mente que voltaria. E saiu, com lágrimas nos olhos, despedindo- se da infância e de tudo 
quanto tinha vivido naquela casa, deixando para trás a família e toda a sua vida anterior. 
Partiram nessa manhã sem olhar para trás. Partiram para um país distante onde ela não 
conhecia ninguém. Foram de avião e, desde logo, ele guardou-lhe o passaporte. 
Uma nova etapa começava, principalmente na vida dela. Mal aterraram no aeroporto da 
Alemanha, tudo mudou. O comportamento de Henrique alterou-se. Beatriz apercebia-se 
disso mas não sabia porquê. E quando entraram no carro que ele tinha alugado para os 
levar para uma casa, Henrique ficou bruto e começou a tratá-la mal. Não compreendia 
porquê, mas manteve-se calma. Podia ser só nervosismo. Mas não era.
Rapidamente compreendeu: Henrique tinha-a usado. Todos os “amo-te” que lhe dissera 
eram mentira. Todas as promessas feitas eram apenas formas de a enganar. Toda aquela 
história de amor que ela pensava ter vivido com ele era, simplesmente, uma farsa. Tinha 

com vista à exploração sexual, são mulheres (englobando-se também crianças e ado-
lescentes). O sexo feminino é considerado o mais vulnerável a situações deste género, 
talvez pelo facto de ser mais persistente na procura de melhores condições de vida ou na 
concretização de sonhos ou, também, pelo facto de ser ainda considerado socialmente 
inferior (discriminação), em pleno século XXI. As mártires são maioritariamente jovens 
e são aliciadas com propostas que, de alguma forma, melhoram um aspeto da sua vida a 
um determinado nível.
Para além da escravidão sexual, milhões de pessoas são traficadas para exploração 
laboral, extração de órgãos de forma ilegal (para mais tarde serem vendidos no ‘’mercado 
negro’’) e mendicidade.
Questiono-me: Como é possível verificarem-se tais situações, se o nosso mundo se torna 
cada vez mais sensível aos problemas que enfrenta? Como conseguimos viver na presen-
ça deste tipo de situações, que afetam milhões, e das quais podemos ser vítimas? 
É óbvio que temos, como dever, lutar contra a prática deste crime, que é considerada a 
terceira forma de tráfico mais rentável e, na qual, as consequências (punições) para os 
traficantes são mínimas.
Apelo à atenção e inquietação de todos na abordagem deste tema. É fundamental que 
tenhamos conhecimentos suficientes relativamente às formas de execução e às conse-
quências deste crime, de modo a que estejamos cientes do perigo que representa e, de 
igual modo, para evitarmos futuras ocorrências.

ANA CATARINA FERREIRA - 10º A

QUANTOS SONHOS TINHAS AOS 16 ANOS?  O QUE ESTAVAS DISPOSTO A 
FAZER PARA OS REALIZAR?

Beatriz é uma adolescente apaixonada pela vida. Com 16 anos já tem muitos planos, 
muitos sonhos por realizar e muita coisa para fazer. É loira de cabelos aos caracóis, olhos 
cinzentos, estatura mediana e muito atraente. É uma das melhores alunas da sua turma 
e quer seguir medicina quando for maior. Tem muitos amigos, é muito generosa e está 
sempre pronta a ajudar quem mais precisa.
Um dia Beatriz estava a passear no shopping com as amigas quando passou por um rapaz que 
aparentava mais de 20 anos, elegante e com muito estilo, que lhe sorriu. E, como todas as ra-
parigas da sua idade, Beatriz ficou toda «derretida», olhou para trás para poder voltar a olhar 
para aquele belo rapaz e ficou tão deslumbrada que bateu contra a porta de vidro de uma das 
lojas do centro comercial. O rapaz, vendo o que tinha sucedido, correu em auxílio da rapariga, 
muito envergonhada com a situação. Ajudou-a a levantar-se, já que as amigas não conseguiam 
parar de rir. Apresentou-se. Chamava-se Henrique, tinha uns olhos brilhantes e penetrantes. 
Era simpático, disse trabalhar numa empresa internacional. Perguntou como é que ela se 
chamava. Depois das apresentações, trocaram números de telefone e marcaram encontro. 
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Letícia, como o considerava de confiança e estava apaixonada por ele, aceitou e foi.
Quando lá chegou, tudo foi diferente do que estava à espera. Ficou sem os documentos, 
estando assim impedida de voltar ao seu país de origem. O seu namorado era, afinal, um 
traficante de seres humanos, que a obrigou a prostituir-se.
A sua família e amigos deixaram de ter notícias dela, pois estava privada de qualquer 
contacto com o Mundo, para além da rede de prostituição em que vivia. 
Por casualidade, a família conseguiu descobrir o seu paradeiro e tirá-la da rede de tráfico.
Para esta jovem, este acontecimento vai ficar gravado toda a vida, com graves consequên-
cias na sua autoestima e na capacidade de voltar a confiar nos outros. 
Todos os dias acontecem muitos casos como este, mais ou menos parecidos, mas nem 
todos com um final, apesar de tudo, tão feliz.
O tráfico de seres humanos é um crime desumano! 

DANIELA VIEIRA - 10º C
SONHOS: SER ENFERMEIRA E TER UMA FAMÍLIA GRANDE

UM RAPTO NA PRAIA DA BARRA
 
 
É verdade que, nos dias de hoje, o rapto de jovens para fins sexuais tem sido menos no-
tícia, mas, mesmo assim, ainda existem muitos casos por aí fora. E não precisamos de ir 
muito longe: basta ver o que se passa em Portugal.
Dos vários casos que me chegaram ao conhecimento, houve um que me marcou imenso, 
não sei explicar bem porquê, visto que não conhecia pessoalmente a jovem em questão, 
mas marcou-me. Talvez por nesse ano eu estar de férias em Aveiro, na praia da Barra 
(onde tudo aconteceu) e talvez porque, apesar de não ter presenciado o rapto, me ter 
apercebido um pouco da azáfama que se criou nos familiares.
Ana Carolina, assim se chamava a vítima, era uma pré-adolescente de doze anos que foi 
raptada no dia 25 de Agosto (dia do seu aniversário) pelas onze horas da manhã, precisa-
mente na praia da Barra, pelo que me foi dado a perceber na altura, quer pelos familiares, 
quer pelas pessoas mais próximas da família. Como fiquei bastante impressionada, foi 
um caso que fiz questão de acompanhar, quer pela comunicação social local, quer por 
algumas pessoas com as quais travei conhecimento na altura. 
Mais tarde, soube-se que Ana Carolina, antes de se suicidar, deixou uma carta para os 
pais, carta essa que lhes foi entregue por uma amiga que, infelizmente, viveu o mesmo 
que ela mas teve a felicidade de conseguir escapar.
Os pais de Carolina não quiseram mostrar a carta a ninguém, apenas disseram que Ana 
Carolina foi levada por dois homens que faziam parte de uma rede de prostituição inter-
nacional e que se fizeram passar por amigos da família. Levaram-na para o estrangeiro, re-
tiraram-lhe todos os seus pertences, incluindo a documentação. De seguida, colocaram-na 
numa casa de prostituição, em Macau, onde a puseram a trabalhar dia e noite sem descanso.

sido vítima de um namoro fraudulento. Agora, Beatriz estava num país onde não conhe-
cia ninguém, presa a uma pessoa que a tinha enganado, sem passaporte e sem alguém 
que a pudesse defender. Prestes a ser vendida como se fosse uma mercadoria a algum 
desconhecido. Não sabia o que lhe iria acontecer a seguir. Estava completamente sozinha.
Três dias depois, Beatriz já tinha sido violada por dez homens diferentes. 
Nos primeiros dois anos Beatriz trabalhou em campos agrícolas. Trabalho forçado, muito duro 
e cansativo. Dezoito horas por dia sem parar, com uma única refeição para se poder aguentar. 
Aos 17 anos, apesar do trabalho, Beatriz estava ainda muito bonita, por isso os seus 
«proprietários» decidiram que iria trabalhar como prostituta para render mais dinheiro. 
Escravatura sexual. Era obrigada a «atender» todos os tipos de clientes. Todas as noites a 
forçavam a estar na rua, à espera, com pouca roupa, estivesse frio ou calor. Foi obrigada a 
atender 20 homens por dia, sem poder reclamar.
Passou três anos a prostituir-se para os traficantes, três anos obrigada a fazer coisas que 
não queria, com quem não queria. 
Mas um dia Beatriz escapou com ajuda de um cliente chamado Peter que, ao ouvir a sua 
história se comoveu-se e resolveu ir à polícia, onde denunciou o seu caso. Dois dias depois, a 
polícia alemã foi buscá-la, entregando-a à embaixada de Portugal, que a trouxe de volta a casa.
Haviam passado cinco anos e os pais, desiludidos e muito tristes, já a tinham dado como 
morta. Por isso, ficaram muito felizes com o reencontro. 
Posteriormente, Beatriz veio a contactar com muitas outras pessoas que, tal como ela, 
tinham sofrido a mesma situação de tráfico e maus tratos idênticos.

ANDREIA CASTRO - 10º A
SONHO: SER CRIMINOLOGISTA

O CASO DE LETÍCIA 
 
 
Em pleno século XXI, infelizmente, o tráfico de seres humanos continua a estar na ordem 
do dia. Acontece cada vez mais e mais perto de nós do que se possa imaginar. Estou a 
falar da escravatura dos novos tempos. Tema bastante incómodo, que pode bater à porta 
a qualquer um de nós.
A falta de informação está na base de muitos dos crimes relacionados. Atinge todas as 
idades, desde o mais novo ao mais velho, tendo no entanto maior prevalência nas mulhe-
res (principalmente para a exploração sexual) e nas crianças, também para o mesmo fim, 
mas também para serem usadas como mão-de-obra barata em situações onde os adultos 
não possam ser utilizados.
Assim é o caso de Letícia, uma jovem de 15 anos que vivia em Braga. Como tantas outras 
da sua idade, uma jovem muito rebelde com uma vontade imensa de ser independente.
A sua história dramática começou aquando do namoro com um jovem mais velho. Este 
aliciou-a a ir com ele para o estrangeiro, alimentando muitos dos sonhos que ela tinha. 
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podemos chamar, que faziam parte de uma rede de tráfico de mulheres, com a finalida-
de de as levar para a prostituição. Tinham ainda ligações com redes de outros tipos de 
tráfico humano, entre os quais o tráfico de crianças e a extração de órgãos para venda. 
Foram coagidas a ter relações sexuais com desconhecidos e todos os pagamentos feitos 
iam ter sempre às mãos do chefe do grupo. O intermediário que aliciara as jovens para 
o trabalho, que era suposto ser num hospital, acabava por receber algumas comissões 
pelo “recrutamento bem-sucedido de duas novas funcionárias”.
Insisto na pergunta: Porque fazem isto? A resposta já foi dada anteriormente: dinheiro. 
Tudo isto não passa de um negócio. Todavia, é intolerável e moralmente inaceitável 
usar pessoas, neste caso em particular duas mulheres, para atingir um fim tão abjeto, o 
de ganhar dinheiro.
Conversa puxa conversa, ideia puxa ideia e os ditos bandidos acabaram também por 
inseri-las numa rede de tráfico de órgãos. Uma delas, Carolina, acabou mesmo por 
morrer devido a complicações relacionadas com a extração que lhe fizeram, contra a 
sua vontade, claro está, de um rim.
Por um lado, dizem que o ser humano é um ser especial que se distingue dos outros 
por possuir uma característica única e valiosa, denominada razão, razão essa que, 
quando bem empregada, pode fazer com que mudemos o Mundo para melhor. Por 
outro, é muitas vezes usada para fins menos desejáveis. 
Pouco tempo depois, Carlota contraiu o vírus da SIDA e, como não teve os cuidados e 
a ajuda necessária, não aguentou e morreu pouco tempo depois da irmã.
Toda esta história se tornou conhecida e sabe-se o que realmente aconteceu devido a 
relatos deixados por Carlota, sobre a forma de diário. Inicialmente, era Carolina quem 
o escrevia, mas com a sua morte Carlota deu continuidade ao relato, de forma mui-
to real e verdadeira, sobre tudo o que tinham passado juntas e o que ela agora sofria 
sozinha. A meio do diário encontravam-se os seus passaportes. Os bandidos não lhos 
tinham retirado, uma vez que o lugar onde se encontravam, da forma como o descre-
viam, parecia mais uma prisão de alta segurança, pelo que era impossível sair dali para 
procurar ajuda.
Com o desmantelamento do grupo pela polícia, descobriram-se os passaportes, os 
diários, e os corpos das jovens, já em estado de decomposição.
Os pais das jovens que faleceram, Carolina e Carlota, têm como objetivo a curto prazo 
criar uma instituição de cariz internacional, de modo a combater a atrocidade que o 
tráfico de seres humanos representa, evitando que outras pessoas venham a sofrer o 
que as filhas sofreram. 

FILIPA VIEIRA – 10º C
SONHO: FAZER VOLUNTARIADO

Durante cerca de sete anos, viveu um pesadelo. Foi mantida em cativeiro, sob a ameaça 
de que conheciam os seus pais e de que, se ela não cumprisse com o que lhe era imposto 
fazer, quem iria sofrer eram os seus pais. E, como todos vocês devem calcular, o fim dela 
foi um fim trágico: a morte. Com dezanove anos a jovem suicidou-se por não aguentar 
mais todo aquele sofrimento.
O que aconteceu a esta jovem poderia ter ocorrido com uma outra pessoa qualquer. 
Desde muito nova me ensinaram a não confiar totalmente em ninguém, e muito menos 
em desconhecidos. Isto é só mais uma prova de que apesar de toda a evolução do mundo 
e, apesar de estarmos em pleno seculo XXI, as pessoas não podem facilitar, como fazem 
muitas vezes. Por isso, continuam a ser frequentes muitos destes casos, sendo que alguns 
deles poderiam e deveriam ser evitados caso as pessoas não facilitassem e, principalmen-
te, se não pensassem que estas coisas só acontecem aos outros.

FILIPA CARVALHO – 10º A
SONHO: ESCREVER UM LIVRO

DUAS JOVENS 

Foi recentemente notícia, em praticamente todos os meios de comunicação social, o 
triste incidente que ocorreu, perto de Manchester, com as duas irmãs portuguesas que 
partiram para o Reino Unido em busca de um emprego, que, como se sabe, atualmente 
não existe em Portugal. 
Estas jovens, recém-licenciadas em enfermagem, gémeas, de 23 anos de idade, partiram 
para as ilhas britânicas no início de Agosto, supostamente com um contrato de traba-
lho garantido e trabalho num hospital pediátrico. A realidade com que se depararam 
foi, porém, bem diferente. 
Até onde pode ir a maldade do ser humano? Existe algum motivo claramente válido 
e justificável para se destruir a vida de alguém? Porque são aliciadas pessoas para 
realidades que não existem? Porquê? A resposta acaba por vir à cabeça de qualquer um 
e parece óbvia: o dinheiro. 
Atualmente, valores que se diziam universais, por exemplo o direito à vida, o direito 
à integridade e o direito à dignidade pessoal, são completamente desvalorizados. Ao 
mesmo tempo, o dinheiro parece assumir o estatuto de valor supremo e subiu, num 
golpe de asa, para o topo da tabela desses ditos valores.
Estamos em pleno século XXI. Como podemos nós admitir, países ditos civilizados, 
que uma realidade tão atroz como o tráfico de pessoas prevaleça? Cada ser humano 
é um fim em si mesmo; e não podemos de forma alguma permitir, nós, cidadãos do 
Mundo, que um igual seja utilizado como meio para atingir um fim, seja ele qual for. 
Carolina e Carlota Costa foram enganadas por um grupo de bandidos, se assim lhes 
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A HISTÓRIA DE MARA 

Mara, uma jovem de 24 anos licenciada em enfermagem, vivia com os pais e as irmãs de 
apenas 7 anos, Margarida e Matilde, num país que atravessava uma grande crise. Mara 
era o tipo de pessoa que gostava de ajudar. E quando se falava na família então… 
Esta jovem estava desesperada por encontrar um emprego na área da sua licenciatura, pois 
queria começar uma vida sem estar dependente de alguém, mas principalmente para ajudar 
os seus pais e as suas irmãs. Procurava em jornais, internet, centro de emprego... e nada! 
Pouco mais de um ano depois de a jovem ter saído da universidade, surgiu, na internet, 
um emprego para enfermagem, mas não em Portugal. O emprego era um pouco longe de 
casa, na Malásia. Mas Mara, como necessitava de dinheiro, aceitou a proposta, sem pensar 
em saber se era um emprego seguro.
Uma semana depois despediu-se dos pais, das irmãs e dos amigos e viajou para aquele 
país cheia de coragem para conhecer novas pessoas, mas com um pouco de medo de não 
se adaptar.
Finalmente aterrou! Mara já estava cansada daquela viagem de avião que parecia não ter fim! 
Foi muito bem recebida pelas pessoas que a contrataram para o seu novo emprego. O seu 
contrato dizia que podia viajar até ao seu país no primeiro fim-de-semana de cada mês. 
Tinha hotel pago durante nove meses. O salário seria pago no segundo dia de cada mês.
Trabalhou na Malásia cerca de dois anos e sete meses, mas acabou por ser despedida, 
pois o hospital foi à falência. Foi neste período que conheceu Martin, um homem mais 
velho que ela nove anos, por quem se apaixonou loucamente. 
Logo que Mara foi despedida, voltou para casa dos pais em Portugal, mas Martin foi ter 
com ela, pois sabia que esta era doida por ele. Martin teve de ir embora, mas para Mara 
ele era o homem com quem sempre tinha sonhado! Não o podia deixar ir assim. Então, 
Martin arranjou um emprego para a sua namorada e ambos partiram para a Macedónia, 
uma vez que ambos teriam trabalho e podiam ser felizes juntos, podendo Mara vir a 
Portugal visitar a família quando quisesse. 
Instalaram-se na casa que Martin já tinha pago. No primeiro dia, quando Mara acre-
ditava que se dirigia para o hospital onde supostamente iria trabalhar, o seu namorado 
levou-a para um sítio totalmente diferente do que ela esperava. A jovem pensava que ia 
para um local onde estavam pessoas idosas, grávidas, bebés ou doentes, mas não — o 
seu parceiro levou-a a um sítio onde só estavam homens com idades entre os trinta e os 
cinquenta anos. Mara ficou muito assustada e perguntou a Martin para onde estava ele a 
levá-la. Ele mandou-a calar e a jovem, cheia de medo, perguntou-lhe ternamente o que se 
passava. Mandou-a calar novamente. A jovem tentou sair do carro, mesmo com este em 
andamento, mas Martin tinha trancado as portas e deu-lhe um murro na cara que a fez 
desmaiar de imediato.
Horas depois Mara acordou, dentro de um quarto escuro, um pouco tonta mas bem 
consciente do que tinha acontecido. Encontrou uma porta que conseguiu abrir com faci-
lidade mas, ao sair, viu uma sala cheia de homens que a puxaram para a beira deles. Em 

O JOVEM MANUEL

Manuel Lourenço era apenas mais um adolescente (infelizmente já não se encontra entre 
nós) que não teve direito ao ensino, apenas ao 4º ano, que concluiu a pedido dos pais. 
Desde os dez anos ajudava os pais na agricultura, o que para ele era uma coisa natural. Na 
sua ótica, não são os pais que devem trabalhar para nós, mas sim o contrário.
O tempo foi passando e Manuel, já com 19 anos, continuava a tentar tudo para ganhar 
dinheiro e ajudar os seus pais. Trabalhava no dia-a-dia no campo e à noite servia num bar, 
nos arredores de Montalegre. Todos os dias enviava o seu pequeno curriculum para anún-
cios: “4º ano, trabalhador e honesto” escrevia, sempre na esperança de um futuro melhor.
Até que chegou o dia em que obteve uma resposta. Diziam ter vagas para uma função 
compatível com as suas competências, numa grande empresa, mas, para sua surpresa, o 
trabalho era no estrangeiro, em Amesterdão. 
Manuel, aliciado pelo alto salário em questão, decidiu partir, para grande tristeza de 
seus pais. Ao despedir-se, prometeu que nunca mais se submeteria ao trabalho árduo de 
antes e que em breve voltaria. Mal chegasse a Amsterdão escreveria uma carta a contar as 
novidades.
Partiu então para a desconhecida Holanda, receoso, mas também ansioso e expectante. 
Embarcou num avião com passagem paga. Tudo o que teve de levar foram os documen-
tos e as suas roupas. 
Quando chegou ao frio de Amesterdão, esperava-o um homem alto, dos seus 40 e muitos 
anos, mas, como o Manuel não sabia falar Inglês, foi difícil a comunicação. Apenas com 
gestos percebeu o que o senhor, de nome George, queria levá-lo a conhecer a sua nova casa. 
Mal se deparou com as condições deploráveis da sua nova casa, ficou surpreendido. 
Ao entrar no seu «novo» quarto esperavam por ele dois homens, que o amarraram e o 
espancaram. Retiraram-lhe os documentos e deixaram-no preso, em cativeiro durante 
várias semanas, alimentado apenas a pão e água.
Em Portugal, os seus pais desesperavam por notícias, cada vez mais tristes e a perder a 
esperança de voltar a ver o seu filho.
Cerca de um ano depois, tudo foi descoberto. Manuel aparecera morto numa velha 
fábrica, com os seus documentos, mas algo de macabro acontecera: Manuel tinha todo o 
corpo coberto de cicatrizes. 
Realizada a autópsia, foi muito fácil perceber o que tivera acontecido: todos os seus 
órgãos tinham sidos retirados. 
Porquê? - Perguntará o leitor. É simples a resposta: tráfico de seres humanos. Neste caso, 
especificamente, para a venda de órgãos. 

FLÁVIO CASTRO – 10º C
SONHO: CONHECER O MUNDO



1918   /  CRÓNICA CRÓNICA  /  

poucos minutos ficou despida, mesmo tentando de todas as maneiras fugir deles, pois já 
sabia o que lhe iam fazer. Começou a chorar e a gritar por socorro, mas de nada lhe valeu. 
Foi violada por cerca de trinta homens.
Depois de isso ter acontecido, Martin deixou-a na sua casa, trancada. A jovem, assustada, 
tentou por todos os lados fugir, mas foi escusado, não conseguiu.
Após quatro semanas a acontecer o mesmo todos os dias, Mara conseguiu fugir de casa, 
pois o seu “namorado” tinha deixado a chave nas calças sujas. Fugiu sem levar nada, 
pediu ajuda no Consulado, pois, apesar de ter sido enganada, era uma pessoa informada. 
Quando lá chegou tremia de frio e de medo ao mesmo tempo. Contou a sua história do 
início ao fim. Encarregaram-se de levá-la de volta para Portugal e de investigar o seu 
“namorado” Martin.
A jovem chegou finalmente a casa e os pais receberam-na muito bem, sem qualquer tipo 
de censura ou recriminação, pois já sabiam de tudo o que se tinha passado.

GABRIELA CUNHA - 10ºC
SONHO: SER MÃE

VIDA DIFERENTE 

Leonor Sousa é uma jovem de 22 anos, licenciada em Direito. Neste momento encon-
tra-se a realizar o estágio final no escritório de advogados do Professor Doutor António 
Martins. À primeira vista, poder-nos-á parecer uma vida agradável e até ideal. No entan-
to, no seu íntimo, ela esconde algo que a atormenta: saber quem realmente é.
De facto, até há meia dúzia de meses, a sua vida era completamente normal, até ser inti-
mada pela polícia judiciária, que lhe disse que o seu nome estava envolvido num caso de 
adoção ilegal. 
E como ficaríamos nós se, ao fim de 22 anos de vida, nos fosse dito que quem nos 
educou, na verdade, não eram os nossos pais biológicos? Ou até, como havíamos nós de 
explicar aos nossos pais que afinal o indivíduo que acelerou o processo de adoção era, na 
realidade, um traficante?  
Assim, decidiu não lhes contar nada e procurar a sua família biológica. Não que quisesse 
substituir aqueles que a criaram e dariam as suas vidas por ela, mas sim para saber como 
seria a sua vida caso ninguém tivesse decidido dar-lhe um rumo diferente. A infância é o 
tempo da inocência e da aprendizagem, um período para formar o carácter e encontrar 
o seu lugar no Mundo. Mas estas pessoas, que resolveram que o seu lugar no mundo 
deveria ser outro, podem ter mudado completamente a pessoa que seria. 
Após alguns dias a procurar coragem, decidiu ir à morada que a polícia lhe indicara e viu 
uma senhora sentada numa cadeira com um ar muito abalado. Será que durante todos 
aqueles anos a sua família tinha sofrido com o seu desaparecimento? Será que manti-

nham a fé de que aparecesse?
Entrou e perguntou pela dona Maria Antunes. A senhora que estava na cadeira de baloi-
ço respondeu “sou eu”. Nesse momento, muito emocionada, Leonor disse apenas “voltei, 
mãe”. Os momentos que se seguiram foram de grande intensidade e, no final, Leonor 
decidiu que queria manter o contacto e conhecer melhor esta família que preenchia 
algumas lacunas na sua vida, mas que nunca abandonaria aqueles que a criaram e que 
fizeram de tudo para que ela tivesse uma vida melhor.
Estas situações existem! E qual é a integridade de um ser humano que usa outro como 
moeda de troca, como se fosse uma simples mercadoria? Isto não é adoção, pois uma 
adoção implica escolha, aceitação de ambas as parte, acolhimento e reconhecimento le-
gal. Estas pessoas transformam um ato de amor, como é a adoção, em algo horrível e que 
faz sofrer tanto todos os envolvidos. 
No caso de Leonor, foi adotada por alguém que a amou e que foi enganado pelos trafi-
cantes. Contudo, nem todas as crianças e jovens traficadas têm a mesma sorte. Muitas são 
traficadas para adoção ilegal, exploração infantil, prostituição, pornografia infantil, tráfico 
de órgãos e outras até para uso militar. Estas crianças são submetidas a atos de tortura, 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes e privados da sua liberdade. 
Que direito temos nós de decidir o futuro de uma criança enquanto a privamos dos seus 
direitos básicos? Devemos, e temos obrigação, enquanto pessoas, de combater o tráfico de 
seres humanos e lutar para que todas as crianças tenham uma infância digna e o direito 
a um nível de vida suficiente, de forma a permitir o seu desenvolvimento físico, mental, 
espiritual, moral e social. 

IARA QUEIRÓS – 10ºA
SONHO: SALVAR UMA VIDA

(SEM TÍTULO)

O tráfico humano é uma realidade com impacto económico comparável ao tráfico de 
droga e armas. É um problema sério que viola a dignidade do ser humano nos seus 
direitos, liberdades e garantias. Mas isto não é de agora. Este tipo de tráfico sempre 
existiu ao longo da História e provavelmente sempre existirá. Não há como travá-lo a 
100%, pois gera biliões de euros anuais de lucros. Porém, devemos agir no sentido de 
o minimizar. 
Hoje em dia, os meios de comunicação social não são levados como aviso/alerta para 
as pessoas agirem e se educarem (a elas e aos seus). As pessoas limitam-se a dizer: 
“Que tragédia, coitadas das pessoas e das suas famílias” ou “Deus nos livre”. E mos-
tram o seu desagrado até à próxima vitória do Benfica para a Liga Europa.
Não condeno estes pensamentos, pois a sociedade não tem consciência sobre este as-
sunto e as pessoas não se lembram que um dia o mal pode bater à porta de cada um.
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Mas como prevenir isto? Estou cansado que cheguem à minha escola pessoas que, 
em vez de nos abrirem os olhos, têm como única preocupação passar o nome da ins-
tituição em que trabalham (até pelo velho método político que é distribuir canetas).
Quero que haja um diálogo coerente mas aceso com os alunos acerca dos assuntos 
importantes, para os consciencializar para o facto de muitas vezes as coisas não 
serem o que realmente dizem ser. 
Claro que também tem que existir formação familiar e a preocupação dos pais em 
fazer perguntas pertinentes aos seus filhos para tentar descobrir indícios de males 
maiores.
Não tenho soluções ideais (ninguém as tem), mas podemos tentar, pois as pessoas 
que hoje vivem escravizadas foram outrora como nós e estão agora a passar mal, sen-
do muitas vezes usadas para venda dos seus órgãos, para escravidão sexual ou para 
experiências laboratoriais, entre muitas outras atividades ilícitas.
O Homem, enquanto ser, se desconfiar de algo, deve fazer queixa à polícia. Salvar 
uma vida apenas pode não ser muito, é verdade, mas se toda a gente tomar peque-
nas atitudes as taxas de tráfico irão diminuir significativamente. Não tenho dúvidas 
disso. E o mais importante disto tudo é que podemos conseguir que alguém consiga 
recuperar a capacidade de sonhar de novo.

JOSÉ CASTRO – 10º A
SONHO: SER JOGADOR DE ANDEBOL

A LUTA POR UMA VIDA MAIS (IN)FELIZ 

Desde o dia em que nascemos, começamos, ao mesmo tempo que crescemos, a criar 
os nossos próprios sonhos.
Uma maneira de nos sentirmos melhores e mais felizes connosco próprios é realizar 
esses sonhos. Mas quando lutámos por um sonho e acabamos num pesadelo? Sim, 
acaba por acontecer muitas vezes e é uma realidade em todo o Mundo. Essa realidade 
tem um nome: tráfico humano.
Acontece muitas vezes, como no caso de Pedro Castro, um jovem promissor que 
tinha o sonho de ser guarda-redes de futebol e acabou como trabalhador na constru-
ção civil, explorado, trabalhando de sol a sol, a troco do dinheiro suficiente apenas 
para sobreviver.
Tudo porque um homem se fez passar por empresário, ganhou a confiança dele e 
fê-lo assinar um “contrato profissional” como atleta de um suposto clube. Afinal, esse 
clube tem por base a exploração de mão-de-obra barata. Pedro, possivelmente por 
não ter lido as letras pequenas do contrato, acabou como “titular” a fazer “grandes 
exibições” e a “encaixar” bem tijolos.

Os sonhos foram o único “pecado” deste jovem, que sonhava ser um grande fute-
bolista e acabou perseguido por um pesadelo. A promessa de um salário muito alto 
acabou no oposto, na pobreza, e sem conseguir “defender” os seus sonhos.
Esta luta por parte de tantas pessoas, pelos mais diversos motivos — pela fama, 
sucesso, por uma vida feliz, por dinheiro — tem levado as pessoas a cometer muitos 
erros, acabando muito mal na vida (às vezes, até, perdendo-a!).
Umas vezes é a falta de informação, como no caso do Pedro, que não leu as letras 
pequenas. Outras vezes é tão-somente a ingenuidade que leva as pessoas a serem 
enganadas e exploradas por outros com “habilidade” para a mentira.
Esta realidade está presente em todo o Mundo e é uma das formas de destruição 
dos sonhos de muitos seres humanos. Muitas vezes, como no caso do jovem Pedro, 
acaba mesmo por nos levar tudo, acabamos por “sofrer”, e por vezes não conseguimos 
ultrapassar a situação. Devemos, pois, usar as nossas melhores “defesas”, que são a 
informação e a prevenção, para evitar situações destas. 
Mas quem me garante que eu, algum familiar ou amigo, não acabamos da mesma 
maneira que o Pedro?
Termino assim o meu texto com um conselho: INFORMEM-SE e, apesar de tudo, 
não deixem de lutar pelos vossos sonhos, porque os sonhos tornam-se (às vezes) 
realidade. 
Aliás, acho que vou fazer uma pesquisa agora, para não acabar como muitos.

JOSÉ LOURENÇO - 10ºC
SONHO: SER JOGADOR DE FUTEBOL

QUE FAZEMOS NÓS AOS SONHOS DOS NOSSOS JOVENS?

Podemos confrontar-nos, semanalmente, com notícias de jovens desaparecidas, em 
que existe sempre a suspeita de se tratar de tráfico humano. Suspeita que nem sem-
pre é fácil de confirmar, visto ser raro as jovens serem encontradas.
Há algum tempo, num jornal diário, saiu uma notícia de uma jovem que continua 
sem dar sinais de vida desde 23 de Setembro do ano passado. A jovem foi recrutada 
para um emprego de sonho na África do Sul, mas suspeita-se que tudo se tratasse de 
um esquema montado por uma rede de tráfico humano.
E a pergunta é: Que fazemos nós aos sonhos dos nossos jovens? Que fazemos nós em 
relação às aspirações de uma pobre jovem que podem ter acabado mal?
Pois bem, até parece uma questão filosófica, mas a verdade é que não é. É apenas 
mais um problema do dia-a-dia da população humana.
Este caso, para além de indubitavelmente terrível, é tão abrangente que toca (sem 
exceção) toda a população humana.
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Devemos refletir nas questões já aqui patenteadas e vislumbrar o nosso futuro, caso 
acontecesse a nós ou aos nossos tal desumanidade.
Ora bem: se roubar é um crime grave, e se matar também é um crime grave, como 
poderemos classificar um crime que é simultaneamente roubar e matar?
Concluindo: para além de difícil de combater e tão abrangente, o tráfico humano não é, 
de todo, uma «coisa» ética, nem tão-pouco respeita alguma regra dos direitos humanos.

LUÍS GONÇALVES – 10º A
SONHO: IR À LUA

AÇÃO DE CONSCIENCIALIZAÇÃO CONTRA O TRÁFICO HUMANO

Haifa Wehbe, de 12 anos, era uma rapariga que vivia no Butão, um país muito pobre. 
Certo dia, chegou à aldeia de Haifa um homem muito bem-parecido que dizia que iria 
enriquecer Haifa e sua família em três tempos. Isto, se ela aceitasse uma proposta de 
trabalho num país da Europa, mais especificamente no Reino Unido. Então ela partiu. 
Mas logo à chegada a Londres foi-lhe retirado o passaporte e foi levada para um sítio 
onde foi violada por 8 homens e onde viria a sofrer um crime muito comum hoje em dia: 
exploração sexual. Foi obrigada a prostituir-se, tinha cerca de 20 relações sexuais por dia.
Estas foram as declarações de uma mulher que tem hoje 28 anos e que, na segunda-fei-
ra passada, dia 10 de Março de 2014, deu entrada num hospital de Londres, depois de 
ter conseguido escapar do seu cativeiro após ter sido brutalmente espancada. A polícia 
londrina, juntamente com a embaixada da Índia em Londres, que representa os interesses 
do Butão, está a investigar este caso.
Estes casos devem ser trazidos a público, no sentido de mostrar às pessoas o perigo de 
aceitarem propostas de trabalho que não são fiáveis. Casos como este devem ser passa-
dos nas televisões e publicados nos jornais. Este tema deve ser muito falado para que as 
pessoas estejam atentas e possam denunciar qualquer suspeita de tráfico humano. 
O tráfico humano, seja ele para exploração sexual, tráfico de órgãos, mão-de-obra escra-
va, etc., é um crime desumano. Para além das promessas falsas, roubos de identidade, este 
crime viola todos os direitos humanos. Os traficantes usam as vítimas como se fossem 
instrumentos de trabalho, tratamento que nem para os animais é digno.
O que é preocupante é que, com a crise que se faz sentir hoje em dia, começa a ser mais 
fácil para os traficantes convencer as pessoas a emigrarem à procura de uma vida melhor. 
Acredita-se que este processo de captar pessoas seja bastante rápido, sendo dado um 
prazo curto às vítimas, para que não tenham tempo de se informar devidamente sobre 
o emprego que lhes é oferecido. A população deve tomar mais atenção a propostas de 
emprego aliciantes pois estas podem mudar a sua vida para melhor, se forem verdadeiras, 
mas, caso não sejam, as pessoas que as aceitam podem acabar exploradas ou até mortas. 

Informar-se sobre um trabalho no estrangeiro pode não ser muito rápido. Mas será que 
vale pena arriscar e sujeitarmo-nos a este crime horrendo? A nossa vida é feita de deci-
sões e das suas consequências.

MARCO COELHO - 10º A
SONHO: VIAJAR PELO MUNDO

CRÓNICA

Ao longo dos tempos, a sociedade tem vindo a demonstrar grandes avanços, mas ao mes-
mo tempo muitos erros. O ser humano não se apresenta perfeito e acabado. Precisa de 
aprender, como uma criança quando está a descobrir o Mundo. E erra! E deixa-se iludir 
pelo egoísmo. 
Parece uma realidade muito distante da nossa: compra e venda de seres humanos com 
vista a fins económicos, que beneficiam alguns. Falamos de escravatura, ilegalidade, viola-
ção gravíssima dos direitos humanos, aberração. Porém, não basta o nosso exercício de 
revolta e admiração.
Isto ocorre frequentemente e envolve, não centenas, não milhares, milhões de pessoas, 
principalmente mulheres e crianças. E os números não enganam: é sério, muito sério! 
Mais espantados ficaremos se soubermos que na nossa rua podemos estar a conviver 
com situações deste género. Máfias ligadas à imigração traficam mulheres com vista à 
prostituição. Pelo Mundo fora são negociadas crianças para as sujeitar aos mais vis fins. 
São vidas estragadas pela ganância, futuros desfeitos em nome do lucro. É o atingir do 
limite do egoísmo, em que os outros iguais a nós são transformados em instrumentos 
para o bem-estar de terceiros.
A preocupação é alertar o ser humano para a sua fragilidade egoísta, esta tendência que 
nasce connosco e nos desvia daquilo que poderemos ser. Sair do nosso egoísmo, eis a 
solução! E também viver em sociedade. Quando vivemos em sociedade, há atitudes que 
se passam quase como por contágio.

ROSÁLIA REBELO - 10ºC
SONHO: TER UM BOM FUTURO



2524   /  CRÓNICA CRÓNICA  /  

OBJETOS VIVOS 

Infelizmente, em pleno século 21, época de «progresso», cada vez mais voltamos ao pas-
sado, um passado em que a vida humana não tem valor, em que qualquer pessoa pode, 
do nada, tornar-se num objeto que alguém usa para todo o tipo de coisas, coisas estas 
tudo menos agradáveis.
É meu dever, e penso que de todos nós, alertar para o problema crescente do tráfico de 
pessoas, pessoas como eu, como o leitor desta crónica, como qualquer um de nós.
O tráfico de pessoas passa por «levar» escravos da porta das suas casas em países mais 
pobres, ou no «mundo desenvolvido» de forma mais subtil. Pessoas em busca de algo 
bonito para as suas vidas (seja trabalho, amor, ou a concretização de um sonho, seja ele 
qual for) caem em esparrelas montadas por outras, que nem merecem ser chamadas de 
pessoas, que se apresentam como ajudantes ao serviço de quem, quando menos se espera, 
é levado para uma prisão, tantas vezes perpétua.
Dezenas de milhões de pessoas são raptadas, coagidas ou simplesmente forçadas a embar-
car numa viagem para um mundo de dor, sofrimento e submissão a interesses obscuros.
Acho que toda a gente sabe e conhece exemplos deste tipo de situações. Seja com mulhe-
res, principalmente para fins sexuais, com homens, que se tornam escravos em trabalhos 
pesados ou as indefesas crianças-soldado. Sim. Crianças, jovens de meia dúzia de anos 
a quem é negada educação, família, a vida. Perdem tudo. A integridade, o pensamento, 
tudo. Apenas cumprem um frete, como se fosse o seu destino. 
O meu objetivo é alertar todas as pessoas para a necessidade de denunciarem estas 
situações e, acima de tudo, de se protegerem. Nunca confiem em estranhos, verifiquem 
sempre entidades estrangeiras antes de viajarem, porque poderão chegar, sim, ao sofri-
mento eterno.
Objetos, só os que usamos no dia-a-dia, nunca as pessoas.

RÚBEN LOPES – 10ºA
SONHO: A FELICIDADE E A PAZ NO MUNDO
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NOTÍCIA
Relato de um acontecimento feito por um jornalista 
ou à maneira de um jornalista. Exposição resumida 
de um facto ou acontecimento.

Adaptado de Notícia, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa  
[em linha], 2008-2013

CAPTURADO TRAFICANTE DE 
ÓRGÃOS 

O antigo militar Manuel Almeirim, con-
denado por tráfico de órgãos e procurado 
desde 2012, ano em que fugiu de Portugal, 
foi detido no aeroporto italiano de Roma, 
vindo de um voo de Boston. O nervosismo 
excessivo e uma rasura no seu passaporte 
denunciaram-no.
Almeirim foi identificado como o respon-
sável por uma rede que operava em Portu-
gal, aliciando pessoas de bairros pobres da 
cidade de Lisboa para venderem rins.
Segundo as autoridades italianas, “há 
19 casos confirmados, na sequência dos 
exames médicos efetuados em Portugal. 
As pessoas eram levadas para a África do 
Sul, onde eram sujeitas a uma intervenção 
cirúrgica. Depois, os transplantes benefi-
ciavam gente rica que recebia os órgãos”.
Aparentemente, todos os recetores eram de 
nacionalidade portuguesa.
Os rins eram comprados por valores entre 
os 2000 e os 7500 euros.

ANA CUNHA - 10ºC
SONHO: TRABALHAR NA GOOGLE – AMÉRICA

JOVEM ENCONTRADO MORTO À 
PORTA DE DISCOTECA

Um jovem de 16 anos, residente no Algar-
ve, foi encontrado morto à porta de uma 
discoteca de Albufeira.
Às 7 horas da manhã, a equipa de limpeza 
daquela discoteca encontrou o corpo de 
um jovem com várias marcas nos pulsos 
e nas pernas, o que indicia que o mesmo 
possa ter sofrido maus tratos.

Depois de uma investigação sobre a vítima, 
concluiu-se que este estava desaparecido 
há dois anos, sem dar sinais de vida nem 
informações à família. 
Segundo se apurou, o desaparecimento 
terá sido inicialmente causado por uma 
proposta de emprego no estrangeiro, que o 
jovem aceitou. Sabe-se agora, que terá sido 
enganado por uma rede de escravatura.
 No entanto, não se sabe porquê, este 
jovem não chegou a sair de Albufeira. 
Segundo a família, não chegou a ser 
encontrado com vida, porque a polícia 
não se terá empenhado a fundo nesta 
investigação. As autoridades, no entanto, 
alegam que tudo fizeram para encontrar o 
jovem. Afirmam também que não tinham 
quaisquer informações de que este jovem 
pudesse encontrar-se ainda no país.

ANA RITA VAZ – 10º A
SONHO: SER MÃE

JOVEM ENCONTRADA MORTA SEM 
OS DOIS RINS 

Uma jovem estudante do Norte de 
Portugal, desaparecida desde o dia 12 de 
dezembro, foi encontrada morta esta ma-
drugada no Alentejo, num campo perto de 
Mora, sem dois órgãos, mais precisamente 
os dois rins.
Os seus pais confirmaram que Camila 
tinha o sonho, já há muito tempo, de 
ser modelo. E que, uns dias antes do seu 
desaparecimento, vira um anúncio na 
internet para um casting de trabalho como 
modelo, em que participou e conseguiu 
vencer. Como prémio por ter ganho, tinha 
a oportunidade de participar num desfile 
em Lisboa.
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Camila partiu para Lisboa e, desde então, 
os pais deixaram de ter notícias suas.
As autoridades estão a levar a cabo uma 
investigação exaustiva no sentido de en-
contrarem os responsáveis pelo sequestro 
e pelo assassinato da jovem.

BÁRBARA CARDOSO – 10º A
SONHO: SER PEDIATRA

PORTUGUÊS DETIDO POR TRÁFICO 
DE SERES HUMANOS EM MADRID

Jovem ucraniana escravizada, juntamen-
te com cliente de bar de alterne, denun-
cia rede de tráfico de seres humanos. 
Polícia deteve seis pessoas, entre as quais 
um cidadão português.
A jovem rapariga chegou a Madrid após 
uma pessoa próxima lhe ter prometido 
um bom salário, casa e carro. A rapariga, 
oriunda de família pobre, aceitou e, logo 
que pôde, tomou um avião para Madrid. 
Quando se apercebeu do que lhe estava a 
acontecer, já era tarde.
O cliente começou a suspeitar de que 
as raparigas que estavam a trabalhar 
nos estabelecimentos que frequentava 
eram jovens de mais para tal. Assim que 
teve oportunidade, colocou algumas 
questões à jovem e esta, com receio, foi 
respondendo. Ao fim de alguns minutos 
de conversa, o homem decidiu ligar à 
polícia e contar o que sabia. A polícia, no 
final das investigações, libertou um total 
de 20 jovens espalhadas por 4 estabele-
cimentos.
A jovem em causa foi ameaçada fisica-
mente, era obrigada a entregar 90% do 
dinheiro que obtinha com os clientes, 
sem que lhe fosse especificada a quanti-

dade de dinheiro que teria de pagar aos 
extorsionistas, nem por quanto tempo 
teria de trabalhar nestas condições. A ví-
tima sofreu “todo o tipo de humilhações, 
coações e ameaças”.
Os seis detidos foram levados a tribunal 
e postos em liberdade com medidas de 
coação.

CAMILA ALVES - 10º C
SONHO: TRABALHAR EM MÚSICA OU DESIGN 
GRÁFICO

JOVEM RAPTADA À PORTA DE CASA

Uma jovem, residente em Viseu, vivia tran-
quilamente até que um dia algo inesperado 
lhe aconteceu: foi raptada.
A rapariga era bonita e atraente.
Ao chegar a casa, de dentro de um carro 
suspeito sai um homem que agarra na ra-
pariga e a empurra para dentro do mesmo 
carro. A polícia ainda conseguiu apurar 
que a terá mantido como refém num bar-
raco muito distante de sua casa.
Testemunha uma vizinha, que passava no 
local no momento do rapto, que ela ainda 
gritou a chamar a polícia, mas a verdade é 
que o socorro não chegou e não souberam 
mais nada dela.
Os pais da jovem, naturalmente, ficaram 
muito abalados com o que aconteceu à sua 
filha.
Colegas da escola lamentam o sucedido e 
tentam conformar a família.
As autoridades tentam arranjar mais 
provas para desvendarem este crime e 
encontrarem os culpados, mas afirmam 
que não será fácil. 
Passado uns dias, as autoridades de Viseu 
receberam uma mensagem das forças 

especiais da Bélgica a dizer que tinham 
encontrado o corpo da jovem a flutuar 
num rio da capital, Bruxelas.
A família está destroçada com a notícia e 
pede às autoridades que não desistam de 
procurar os culpados.

DANIEL TEIXEIRA – 10º A
SONHO: CRIAR UM JOGO ONLINE

JOVEM RAPTADA PARA  
EXPLORAÇÃO SEXUAL VOLTOU  
A CASA

O desaparecimento de uma jovem de 
Leiria foi reportado pela família há mais 
de dois meses. 
A família deixou, finalmente, de se preocu-
par, visto que a jovem já apareceu. Estavam 
particularmente preocupados porque, 
alguns dias depois de ter sido dada como 
desaparecida, houve uma reportagem sobre 
o crescimento do tráfico de seres humanos.
A jovem é licenciada em direito e encon-
trava-se à procura de trabalho. Um dia 
surgiu uma oferta de emprego no estran-
geiro para uma empresa de advocacia. 
A jovem aceitou e foi de viagem para 
Londres, onde era o trabalho.
A proposta de trabalho revelou-se uma 
fraude e ela foi exposta a uma rede de 
tráfico humano, mais propriamente a ex-
ploração sexual, e foi obrigada à escravidão 
imposta pelos traficantes, que ameaçavam 
matar os seus familiares.
A jovem, com medo, fez o que eles man-
davam, mas houve um milagre: enquanto 
se prostituía para os traficantes, conseguiu 
escapar com a ajuda de um cliente, que a 
reconheceu e que conhecia a sua família. 

O homem ajudou-a a escapar e regressou a 
casa.   Jornal de notícias online

DAVID VALENTE - 10ºA
SONHO: SER MÚSICO (GUITARRISTA)

DESAPARECEU MAIS UM RAPAZ 
VÍTIMA DO TRÁFICO DE SERES 
HUMANOS

Segundo a Oikos, durante o ano passado 
verificou-se que mais de mil jovens foram 
atraídos para o estrangeiro, pelo facto de 
terem um sonho e quererem concretizá-lo.1
Tiago, um rapaz de 17 anos, filho de Telma 
e Tomás, de Portimão, continua desapa-
recido desde as sete horas da manhã da 
última terça-feira.
Segundo os pais, a situação familiar não é 
de grande desafogo, mas também não se 
poderá dizer que a família seja pobre. 
Tiago é um menino com grande liberdade 
e, se em pequeno queria ser jogador de 
futebol, agora tem o sonho de vir a ser 
modelo. É um menino de cabelos loiros, 
olhos verdes, alto e de pele clara. 
Segundo relatos de amigos, na passada 
segunda-feira, um homem com muito bom 
aspeto foi ter com ele e propôs-lhe uma 
viagem, para lá da fronteira, até Itália, mais 
propriamente Milão, para participar num 
desfile de moda, dizendo que tinha uma 
agência muito famosa chamada “Good Mo-
dels”, que agencia muitos modelos famosos. 
Tiago, que pensou em fazer uma surpresa 
aos pais, disse que ia até à praia da Póvoa 
de Varzim com seus colegas de turma pas-
sar alguns dias de férias, pois não queria 
que soubessem que ia para Milão para se 
tornar um modelo.
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Desde esse dia que nem família nem ami-
gos voltaram a ter notícias suas.
O tráfico de seres humanos alimenta redes 
de prostituição, exploração laboral e venda 
de órgãos, normalmente destinados a paí-
ses mais desenvolvidos. Pode atingir todas 
as faixas etárias, inclusivamente crianças 
de cinco e seis anos.
1 Interpretação pessoal dos dados fornecidos.  
Confrontar sítio do Projeto Mãos (re)Forçadas  
em www.oikos.pt/traficosereshumanos

FILIPA SILVA – 10º C
SONHO: SER BAILARINA PROFISSIONAL

AUTORIDADES ALEMÃS  
DESMANTELAM REDE DE TRÁFICO 
DE SERES HUMANOS

No passado fim-de-semana, uma das redes 
de tráfico de seres humanos mais procu-
rada foi desmantelada. E, ao que consta, 
uma das mulheres encontradas é brasilei-
ra, residente em Portugal e filha de pais 
portugueses.
Passados 5 anos da sua partida para o 
estrangeiro, sem qualquer notícia, os pais 
voltam a sorrir.
Sabe-se agora que Ana Júlia, 26 anos, for-
mada em jornalismo, foi mais uma vítima 
de exploração sexual.
Com a falta de emprego em Portugal, Ana 
Júlia começou por procurar vagas na sua 
área, tendo encontrado propostas muito 
promissoras. Se, inicialmente estranhou 
a quantidade de propostas, acabou por 
aceitar uma proposta e decidiu seguir atrás 
do seu sonho.
Os seus pais não aceitavam a sua decisão, 
mas era o sonho de Ana Júlia.

No dia em que Ana Júlia chegou ao aero-
porto, segundo o relato da família, tinha 
um homem à sua espera, tal como lhe 
tinham dito nos e-mails trocados com a 
agência de emprego. 
Assim que entrou no carro, foi-lhe imedia-
tamente retirado o passaporte e levaram-
-na para uma casa abandonada, onde foi 
brutalmente violada e obrigada a tornar-se 
toxicodependente. A jornalista acabara de 
perder a sua liberdade.
Este fim-de-semana, a jovem regressou a 
casa e a rede de tráfico foi desmantelada. 
Junto com a jornalista, encontrava-se um 
outro grupo de mulheres, a maioria africa-
nas, agora em liberdade.

LEANDRO GUIMARÃES - 10ºA
SONHO: SER CAMPEÃO NACIONAL DE CROSS 
COUNTRY

JOVEM REAPARECE NO DECORRER 
DE OPERAÇÃO CONTRA REDE DE 
TRÁFICO DE MULHERES

Raffaela Bergori, desaparecida desde 2009, 
foi encontrada durante uma operação poli-
cial de desmantelamento de uma rede de 
tráfico sexual, ontem às 11h, nuns arma-
zéns perto da capital da Bulgária.
Raffaela, como muitas pessoas que seguem 
os seus sonhos, aceitou uma proposta de 
trabalho fictícia que, no final, a levou a ir 
trabalhar como prostituta perto de Sófia. 
O traficante fez o que muitos traficantes 
fazem: rasgou-lhe o passaporte, tornando a 
vítima clandestina. Graças à sua inteligên-
cia, no entanto, antes de partir ela guardou 
uma cópia do seu cartão de cidadão no 
e-mail, podendo assim ser reconhecida em 
caso de necessidade.

Com o seu reaparecimento, Raffaela vai 
agora poder voltar a Bogotá, envergonhada 
e triste, mas com a alegria de voltar a ver a 
família.

LUÍS MOREIRA - 10º A
SONHOS: VISITAR A NOVA ZELÂNDIA E SER  
ENGENHEIRO INFORMÁTICO

DESMANTELADA REDE DE TRÁFICO 
HUMANO

Ontem, perto da fronteira portuguesa, foi 
morto pela polícia um dos traficantes de 
seres humanos mais procurados na Euro-
pa. Comandava uma das maiores redes de 
tráfico de jovens, que eram usadas como 
escravas sexuais. 
Depois de vários meses de investigação, a 
polícia conseguiu apanhar dois dos chefes 
de muitas casas de prostituição e responsá-
veis pelo contrabando de jovens, que eram 
enganadas, agredidas e violadas. Foi com 
a ajuda de uma agente, determinada e co-
rajosa que, através de um site de encontros 
amorosos, a polícia conseguiu infiltrar-se 
numa das maiores redes de tráfico de ado-
lescentes para exploração sexual.
Enquanto os traficantes recebiam e ana-
lisavam a nova «mercadoria» de jovens 
raparigas, a polícia vigiava o local. Após 
uma curta espera por parte dos agentes, 
aperceberam-se que a colega infiltrada 
corria risco de vida devido à desconfiança 
do chefe dos traficantes em relação à sua 
idade e ao motivo pelo qual se encontrava 
ali. A polícia avançou cuidadosamente 
até à entrada do local e agiu rapidamente. 
Salvaram as raparigas, prenderam os ban-
didos e, após um breve tiroteio, mataram o 
chefe que comandava a rede.

Algumas das vítimas receberam de volta 
o passaporte e todos os bens que lhes 
tinham retirado para que não pudessem 
fugir. Além disso, aceitaram testemunhar 
em tribunal. 
O caso foi encerrado com sucesso, mas 
quantos mais deste tipo haverá? Este 
fenómeno não é recente, nem se confi-
na, hoje, somente às fronteiras de alguns 
países ou regiões do Mundo mais pobres, 
pois trata-se de um negócio altamente 
lucrativo. Estes traficantes aproveitam-se 
da vulnerabilidade das vítimas.
É essencial difundir a informação e 
promover a sensibilização das populações, 
pois o tráfico de seres humanos atingiu 
proporções verdadeiramente epidémicas.

MARIANA LAGE – 10º C
SONHO: FAZER VOLUNTARIADO EM ÁFRICA

O TRÁFICO DE SERES HUMANOS 
TAMBÉM EXISTE EM PORTUGAL

Martim Silva, de 25 anos, vivia num bairro 
problemático, situado no centro de Faro. 
Quase todos os residentes tinham proble-
mas económicos, não sendo exceção a sua 
família.
Agora de regresso às origens, após dez 
anos de escravatura sexual, a história do 
jovem é contada por uma familiar próxima 
que não quis divulgar a sua identidade.
Segundo esta, o jovem vivia num ambiente 
familiar problemático. O seu pai obrigava 
a sua mãe a prostituir-se numa das suas 
casas de alterne, era o chefe de um grupo 
de traficantes de droga do seu bairro, 
violava as suas duas irmãs, com apenas dez 
e doze anos e batia constantemente em 
Martim, quando este não trazia todos os 
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dias a quantia de dinheiro entendida como 
aceitável pelo seu pai.
Aos quinze anos, Martim estudava na 
Escola Secundária D. Farense, sofrendo 
bullying por parte dos seus colegas, que 
conheciam a sua situação familiar. 
Esta familiar de Martim afirmou também 
que o jovem se encontrava com graves 
problemas psicológicos, devido às graves 
situações que passava todos os dias.
“Tudo começou quando o Martim ia a 
minha casa, todos os dias depois da escola, 
e me pedia para ir à internet no meu com-
putador, dizendo-me que tinha trabalhos 
da escola para fazer. E eu, claro, deixava-o, 
acreditando nele”.
A verdade é que esta tia nunca teve 
curiosidade de ver o suposto trabalho que 
Martim tinha que fazer.
“Passados cerca de dois meses, o Martim 
chega à minha beira, depois de estar no 
computador, dá-me um abraço bem forte 
e um beijo na testa agradecendo-me tudo 
o que tinha feito por ele, com os olhos em 
lágrimas. Parecia que se estava a despedir, e 
no fundo até estava, eu é que não tinha per-
cebido nada. Mas realmente achei estranho”. 
Passadas duas semanas, como Martim não 
aparecia na casa da sua tia, esta foi até à 
casa dele, mas a sua família não sabia do 
jovem e não se interessara em procurá-lo.
“Mal percebi que ele tinha desapareci-
do fiquei desesperada. Eu sabia bem os 
problemas que ele tinha, já tinha antes 
tentado fazer justiça naquela família, mas 
infelizmente não consegui. Não tive o 
apoio de ninguém, nem da polícia, nem de 
qualquer outro estabelecimento, ninguém 
se interessou”. 
“Foi então que fui à polícia declarar o de-
saparecimento do meu sobrinho, explican-
do-lhes tudo o que tinha acontecido, como 

a despedida dele e as horas em que ele 
passava agarrado ao computador. Rapida-
mente me explicaram que Martim poderia 
ter sido vítima de tráfico de seres humanos 
e quiseram examinar o meu computador”.
Por sorte, o jovem deixou a sua conta 
do facebook aberta e descobriram que 
Martim estava a ser manipulado por uma 
mulher, um pouco mais velha do que ele, 
segundo a fotografia desse perfil, prome-
tendo-lhe uma casa, um futuro com ela 
e uma formação profissional na sua área 
desejada, a engenharia.
“Fiquei espantada quando os polícias me 
contaram o que se estava a passar. Não o 
julgo pela opção que ele fez, apesar de estar 
incorreta. Ele era um menino cheio de 
problemas e sempre foi muito reservado, 
foi natural que ele aceitasse, sem pensar 
nas consequências”, lamenta.
“Rapidamente fomos para Lisboa onde 
Martim e a tal mulher tinham combinado 
encontrar-se. Alertámos as autoridades 
locais e todas as pessoas, para saber se 
tinham visto o Martim. Mas nada”.
E assim se passaram cinco anos. Desespe-
rada, a familiar de Martim não sabia mais 
o que fazer para o encontrar, até que as 
autoridades arquivaram o processo.
“No dia em que me chegou a notícia do ar-
quivamento do processo por falta de pistas 
ainda tentei impedi-los, mas não consegui. 
Até eu própria já estava a perder a espe-
rança de voltar a ver o meu sobrinho”.
A vítima fez tudo como tinham combi-
nado pelo facebook: foi ter a Lisboa às 15 
horas junto à paragem dos autocarros e 
entregou os seus documentos à tal mulher, 
não os vendo mais.
Martim foi levado para o Norte, mas nada 
aconteceu como esperava. Em vez da gran-
de casa que imaginou, esperava-o uma rua 

em que tinha de passar todas as suas noites 
a prostituir-se e no fim era obrigado a dar 
todo o dinheiro que conseguira com o seu 
corpo à sua suposta namorada.
“Meu sobrinho nunca pensou que viesse 
a acabar daquela maneira, foram dez anos 
presos a uma vida de prostituição. Ele con-
tou-me que o seu pior dia foi quando teve 
de fazer sexo pela primeira vez, contrariado 
e com alguém desconhecido. Uma expe-
riência que deveria ter sido positiva acabou 
por ser mais uma razão para agravar os 
seus problemas psicológicos.” Acrescentou 
também: “ele disse-me que se tentou matar 
várias vezes, mas nunca o conseguiu fazer 
porque era vigiado por uma mulher que 
o chicoteava sempre que não fazia o que 
ela mandava”. “Às vezes pensamos que só 
acontece às raparigas e fora de Portugal mas 
estamos enganados”.
Nove anos passados e a tia da vítima já 
estava a perder toda a esperança. “Comecei 
a mentalizar-me que tinha perdido o meu 
sobrinho para sempre. Até que aconteceu 
um milagre: Recebi uma mensagem a dizer: 
“Procura-me tia. Estou vivo, mas só saio 
à noite nas ruas do Porto. Não ligues para 
este número, por favor, não é meu, é de uma 
cliente”.
“Fiz exatamente o que ele mandou. Não 
liguei, e ainda bem, pois o número era de 
uma cliente e, enquanto esta se arranjava, o 
Martim usou o telemóvel dela. Ainda pensei 
em mostrar a mensagem à polícia, mas 
sabia que eles não iam fazer nada. Quando 
me disseram que iam arquivar o processo 
deixei de acreditar na justiça e resolvi pro-
curar eu mesma o Martim”.
A mensagem enviada foi uma grande pista, 
mesmo não dizendo especificamente o 
local onde se encontrava, mas a familiar do 
jovem sabia que tinha de procurar no Porto 

e à noite. “Comecei a pesquisar sobre os vá-
rios tipos de tráfico humano e percebi que 
o que melhor se encaixava na mensagem 
era o tráfico humano para a prostituição, 
porque ele não só dizia para o procurar à 
noite como para o procurar nas ruas, que 
e é onde se encontra a prostituição. Além 
disso, ao dizer que o telemóvel era de uma 
cliente, logo percebi que ele estava a prestar 
um serviço. Fui logo para as ruas do Porto 
onde havia pessoas a prostituir-se”.
Após um ano exaustivo de busca, Martim 
foi encontrado pela sua tia, que o levou 
como se fosse uma cliente. “Parecia que 
tínhamos combinado tudo. Mal o vi fiquei 
radiante, ainda não tinha chegado à beira 
dele e já chorava de alegria, ele olhou para 
mim e não reagiu, porque isso poderia 
levar a que a mulher que o supervisionava 
percebesse tudo e o impedisse de entrar 
no carro. Quando ele entrou, agimos 
naturalmente como se fosse apenas uma 
cliente, só depois de nos afastarmos é que 
realmente nos pudemos abraçar, ao fim 
de dez anos separados. Foi um momento 
muito lindo e marcante nas nossas vidas. 
Ele percebeu que errou e aprendeu muito 
com tudo isto. Tivemos a sorte de, ao fim 
de tanto tempo, tudo ter acabado bem, mas 
muitos destes casos acabam em tragédia.”
Felizmente o processo do jovem deixou de 
estar arquivado, tentando agora a polícia 
encontrar os causadores deste caso, sendo 
Martim um elemento importante na 
investigação.
Martim, agora a salvo, vive com a sua tia e 
está a receber apoio psicológico para que 
as sequelas destes tristes acontecimentos 
da sua vida sejam minimizadas.

PATRÍCIA COSTA - 10ºC
SONHO: PASSAR DE ANO
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JOVEM DE 18 ANOS VÍTIMA DE REDE 
DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS

Joana, uma jovem de 18 anos com o sonho 
de se vir a tornar modelo profissional, 
continua sem dar qualquer notícia sobre o 
seu paradeiro à família.
Segundo os familiares, a jovem terá sido 
aliciada por um desconhecido com uma 
proposta de trabalho como modelo numa 
cidade de Itália. A jovem terá aceitado a 
proposta e viajado com esse homem para 
Itália. 
Desde então, a família perdeu completa-
mente o contacto com ela. 
Segundo a ONU, admite-se que entre um a 
quatro milhões de pessoas sejam traficadas 
por ano em todo o Mundo. A polícia acre-
dita que o caso de Joana possa ser mais um 
a integrar estes números.
A família, desesperada, não se conforma 
e, em colaboração com as autoridades 
portuguesas e italianas, está a fazer todos 
os possíveis para encontrar a jovem.

SARA COSTA – 10º C
SONHO: ENTRAR NA UNIVERSIDADE

REDE DE TRÁFICO HUMANO  
DESMANTELADA

Traficantes faziam-se passar por agentes de 
emprego e prostituíam raparigas. Autori-
dades argentinas descobriram a rede de 
tráfico, acabando por desmantelá-la no 
passado dia 23 de Fevereiro. Estão, neste 
momento, detidos 5 homens e 3 mulheres.
Devido ao elevado número de desapare-
cimentos em Buenos Aires, as autoridades 

foram levadas a investigar, acabando por 
descobrir o esquema desta rede de tráfico 
humano.
Com o desmantelamento desta rede de 
tráfico de seres humanos, as autoridades 
argentinas descobriram o paradeiro de 4 
jovens argentinas. As jovens foram enga-
nadas por agentes de emprego, acabando 
numa casa de prostituição na Suécia, onde 
os traficantes lhes retiraram os documen-
tos e onde eram mantidas apenas a pão e 
água, sendo-lhe dada a quantidade neces-
sária de comida para se manterem vivas.
Jennifer, umas das jovens libertadas, rela-
tou-nos: 
“Sempre sonhei ser modelo e posar para 
revistas, sobretudo queria ser famosa. 
Quando os meus pais se divorciaram, fui 
viver com a minha mãe numa casa muito 
pobre, sem condições nenhumas. Pou-
co depois de ter completado os 16 anos 
encontrei um homem que se fez passar por 
agente de emprego, prometendo arran-
jar-me emprego como modelo na Suécia, 
onde iria ganhar um bom salario, podendo 
assim ajudar a minha mãe financeiramente. 
Este homem propôs-se logo a emprestar-
-me dinheiro para eu pagar a viagem, na 
condição de eu lhe pagar assim que me 
fosse possível, ficando eu com uma dívida 
enorme. Foi por causa desta dívida que me 
conseguiram manter em cativeiro. Diziam-
-me que se tentasse fugir quem iria pagar 
pelos meus erros seria a minha família”.
O Ministério Público pede uma conde-
nação exemplar para os oito traficantes 
integrantes desta quadrilha.

VÂNIA MARQUES - 10ºA
SONHO: CONHECER NOVAS CULTURAS
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POESIA
Género de composição poética, geralmente em verso.

Poesia, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013

ESCURIDÃO

Noite.
Uma calma noite de outono.
Acordei sobressaltada do meu sono
Fui à janela.
O silêncio da noite.

Saí de casa lentamente,
o sono voltaria.
Dei uns passos e mais à frente,
Mais à frente parou uma carrinha.
Negra como a noite, assustadora como a 
morte.
O silêncio da morte.

Abri os olhos, ainda a noite.
Numa sala escura no meio do nada,
A morte nos olhares postos em mim, dei-
tada numa maca.
À minha volta bisturis, instrumentos de 
tortura.
Ia morrer.
O silêncio do nada.

Acordei! Levantei-me.
Levantei-me da escuridão pronta a ajudar 
inocentes, como eu.
Não posso ter medo do silêncio da noite, 
Do silêncio da morte, nem do silêncio do 
nada.
É preciso rasgar o silêncio.

CARINA GONÇALVES - 10ºC
SONHO: TER SUCESSO COMO MODELO A NÍVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 

(SEM TÍTULO)

Neste mundo incerto
Tudo é possível.
Enganar para fazer mal
É algo considerado banal.

Aqui estou eu
O escuro a fechar-se à minha volta.
Olho para trás e nada vejo
Olho para a frente e nada volta.

Tiraram-lhes os sonhos
Roubaram-lhes a dignidade.
Levaram-lhes os planos
Já não há mais vontade.

 
JOSÉ CUNHA - 10ºC
SONHOS: SER RICO E IR AO CANADÁ
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O PARAÍSO PROMETIDO

João era jovem.
Sonhava com o paraíso.
Em tudo punha entusiasmo
Mas alguém lhe roubou o sorriso.

Vivia para ser ele mesmo.
Mas um dia teve de deixar
Sonhos e família para trás
Pois teve de emigrar.

Chegado ao paraíso prometido
Tudo correu ao contrário do que queria.
Tudo foi cruel, ficou perdido.

Não acreditava no destino.
Precisava reagir
E dos raptores fugir.

Esta é a história de um rapaz
Enganado por traficantes
Que trocam sonhos por pesadelos.

MARIANA FERREIRA - 10º C
SONHO: CONHECER NOVAS CULTURAS E PESSOAS

UMA HISTÓRIA BEM REAL

Joana queria ser modelo,
Um sonho muito comum.
Lutou por ele
Acreditou que era possível.

Um dia na Internet
À procura de um emprego
Não pôde deixar de ver
O seu sonho ali à espera.

Apressou-se num contacto.
E do outro lado da linha
Havia promessas de sonho
Do seu sonho a realizar.

Joana mordeu o isco
Caiu na ratoeira.
Foi levada para longe
E não pôde regressar.

Entregaram-na aos abutres
Da exploração sexual.
Abusaram dela
Prostituíram-na, humilharam-na

Esta história que te conto
É um crime bem real.
Não podes fechar os olhos
E adormecer em paz.

 
MARGARIDA SILVA - 10ºC
SONHO: SER ENFERMEIRA

O ANÚNCIO DE SIMÃO

Maria foi procurar uma profissão.
Na internet procurou tudo,
Viu um anúncio do Simão
Prometendo um bom futuro.

A jovem ficou tão contente
Que decidiu deixar tudo para trás. 
Teve atitude sem mente,
Porque agir sem pensar não se faz.

Ela foi à procura do Simão,
E, quando lá chegou,
Apenas viu um vilão, 
E o seu mundo desabou. 

Maria foi levada para exploração sexual
E forçada a trabalhar.
Ficou péssima de saúde mental, 
Pensou em se matar.

Depois de tanto crime
Teve a coragem de fugir. 
Mesmo assim sente-se firme, 
Prometendo não repetir.

 
MARLENE GOMES - 10ºC
SONHO: CASAR

SONHAVA ALTO

Poder tocar no céu
Como um Deus imortal.
Meu sonho era sempre a minha ambição.
Ser homem de dons na minha terra

Coberta de miséria.
Por isso parti,
Para minha vida arranjar.
Mas acabei caçado e morto em meu sonho 
como Oríon,
Morto pelos seus servos mais leais.
Fui aprisionado e transportado,

Como se de carga se tratasse.
Fui atirado ao inferno ardente,
E deram-me apenas uma enxada para 
trabalhar.
De sol a sol a sustentar o império dos 
outros,
Assim como Atlas
Sustentava o reino dos deuses.
Fugi de minha condenação

Como um pássaro
Que a observar aprende a libertar-se de 
seu cativeiro.
Corri para longe

Do único sítio que conhecera.
Nesta terra
Meus demónios perseguiram-me
Como cães sedentos de sangue.
Deles me livrei.

Em dias passados, por fim,
Gente de alma pura encontrei.
Tomaram conta de mim,
Ajudaram-me e meu nome perguntaram,
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E lhes respondi que em tempos
Altair me chamaram e mais de mim falei.
Sou oriundo de uma ilha no centro do mar 
quente e saboroso
Perto da boca do gigante atlântico.

Vivia em terra de misérias e parti.
Para ser afortunado. 
Mas acabei preso por alto sonhar.

 
RODRIGO RODRIGUES - 10ª C
SONHO: FAZER JUSTIÇA NO MUNDO

COM PAPAS E BOLOS

Com as melhores intenções
Apenas queria enganar
Criaturas inocentes
Que eu pudesse aproveitar.

Aproveitar sem ter pena
A mulher que convencesse
A um trabalho além-fronteiras
E que depois oferecesse

Oferecesse a troco de dinheiro
— Que o desemprego é coisa boa
Torna as pessoas mais frágeis
E fazem coisas à toa.

 
SIMÃO COSTA - 10ºC
SONHO: ENTRAR NA ACADEMIA MILITAR

O CASO DA HELENA

Helena era de classe social baixa.
Tinha pele morena, olhos azuis
E um corpo fenomenal.
Foram algumas das razões para ser 
Vítima de exploração sexual.

Está presa numa casa 
De prostituição no estrangeiro.
Faz tudo o que lhe pedem,
Mas ainda assim não recebe dinheiro.

Enquanto estava presa
Perdeu a noção do tempo.
Voltava sempre que fugia
Pois tomava a droga que o chulo lhe dava
E tinha medo de não vol-
tar a ver a luz do dia.

Normalmente associamos
A pomba à liberdade.
Helena também é uma pomba,
Mas cortaram-lhe as asas
E já não pode voar! 

 
TIAGO RIBEIRO - 10º A
SONHO: HONRAR O AVÔ

A PROMESSA

Shaquiri foi enganada
e levada contra vontade
para um lugar muito distante
por quem diz dizer verdade.

Acreditou que a promessa
lhe traria o paraíso
mas percebeu bem depressa
e perdeu o seu sorriso.

Levada pelo mal,
pela mais dura maldade,
levada pela inconsciência
disse adeus à liberdade.

O que à primeira vista
lhe pareceu muito melhor
cedo compreendeu
ser um destino pior.

Não podemos consentir
explorar gente e escravidão.
Temos todos que intervir
temos de entrar em ação.

 
TONI ALVES - 10º C
SONHO: ENTRAR NA ACADEMIA MILITAR 
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CONTO
História fictícia.

Conto, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013

O PESCADOR DE MAPUTO

Era uma vez um rapaz de 17 anos chamado Tibúrcio. Tibúrcio vivia com o seu pai, Eusé-
bio, e com a sua mãe, Ngomba, num bairro pobre, em Maputo, Moçambique.
Tibúrcio pescava com o pai, para sobreviver, desde pequeno, por isso gostava muito de 
pescar. 
Houve um concurso de pesca para pais e filhos que foi vencido por Tibúrcio e pelo seu 
pai. Um homem, vendo as habilidades piscatórias de Tibúrcio, interrogou-o acerca da 
pesca (do seu gosto pela pesca, de como aprendeu, etc.) e acabou por lhe propor um 
contrato para que Tibúrcio viesse para Portugal praticar pesca desportiva.
No entanto, quando Tibúrcio veio para Portugal, o homem que o tinha contratado levou-
-o para um armazém onde lhe tiraram um rim para vender no mercado negro. Depois 
pô-lo a fazer trabalhos pesados. 
Tibúrcio fartou-se, mas era impossível fugir. A única solução era desobedecer. O trafican-
te fartou-se da desobediência de Tibúrcio e pensou que agora este só lhe trazia prejuízo, 
por isso decidiu que ia matá-lo e vender os seus restantes órgãos. 
Juntamente com Tibúrcio, no armazém onde lhe tinham extraído o rim, viviam outros 
jovens que tinham sido raptados mais recentemente.
Quando os traficantes se preparavam para retirar o coração de Tibúrcio, apareceu a 
polícia. Um agente da PJ tinha seguido um dos últimos jovens raptados recentemente 
e chamou reforços. Tibúrcio e os outros jovens foram libertados. A rede de tráfico de 
pessoas fora desmantelada e os seus membros presos.
Tibúrcio começou uma vida nova em Portugal e pratica atualmente pesca desportiva. 
Está agora nas finais de um campeonato nacional e é um dos favoritos a ganhar, como 
sempre sonhou.

MOISÉS ANTUNES - 10ºA
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A HISTÓRIA DE AXEL

Axel vivia na grande cidade de Malmö, na Suécia. Jogava hóquei no gelo num pequeno 
clube da sua cidade. Os treinos no clube eram duros. Treinava três vezes por semana 
mas não se queixava, pois se queria ser o melhor jogador do Mundo tinha que treinar 
arduamente.
Certo dia Axel chegou muito tarde do treino e a única coisa que queria era dormir. Ao 
entrar no quarto fez o mínimo de barulho possível para não acordar a sua família, mas o 
seu irmão Lars acordou com os seus passos. Lars foi ao quarto de Axe e perguntou-lhe: 
— Amanhã podes levar-me à escola? 
— Sim, posso. Mas não quero que te atrases, senão também eu chegarei tarde ao café.
No dia seguinte, Axel acordou cedo e levou Lars à escola. Depois de acompanhar o seu 
irmão, foi para o seu trabalho, num café da periferia de Malmö. Axel apenas trabalhava 
de manhã, assim tinha a tarde livre para praticar hóquei.
Nessa manhã, o café onde Axel trabalhava estava pouco movimentado, por isso decidiu 
passear pela cidade, pois aquela zona da cidade ainda lhe era desconhecida. 
Durante o passeio viu que existia uma fábrica, em péssimas condições, e decidiu aproxi-
mar-se. 
Ao aproximar-se viu um homem a obrigar uma mulher a entrar dentro da fábrica. Ficou 
chocado ao ver aquilo e ao, mesmo tempo, também curioso. Decidiu espreitar por uma 
janela da fábrica. Viu um grupo de mulheres a serem forçadas a trabalhar duramente. 
Algumas pareciam menores de idade — e isso ainda o deixou mais curioso. 
Aproveitou o facto de não estar ninguém na entrada e decidiu investigar o interior da 
fábrica. Subiu umas escadas muito velhas (pareciam poder cair a qualquer momento) 
e, no cimo, ouviu alguém a falar. Pareceu-lhe que se estavam aproximar-se dele e por 
isso escondeu-se. A divisão onde se escondeu era onde as mulheres dormiam. As camas 
daquele dormitório estavam velhas, e também havia poças de água no chão.
Ao ver que as vozes se afastaram, Axel decidiu continuar a investigar a fábrica. 
Entrou num escritório onde não se encontrava ninguém. A luz do Sol que rompia a 
janela salientava a necessidade duma limpeza profunda. Enquanto mexia nos objetos em 
cima da secretária, ouviu novamente alguém aproximar-se e decidiu esconder-se debaixo 
da secretária. Mas escondeu-se mal, pois um dos dois homens que entrou estava prestes 
a sentar-se. Mas Axel conseguiu agir rapidamente, atirando a secretária para cima de 
um dos homens e fugindo rapidamente pela janela. O outro homem ainda disparou dois 
tiros, mas nenhum lhe acertou. Axel saltou de uma grande altura e acabou por se aleijar 
numa das pernas, mas conseguiu ter forças para fugir do local. 
As pessoas que estavam na rua, ao ouvirem os tiros, ligaram de imediato às autoridades. 
Nenhuma delas sabia ao certo o que estava a acontecer dentro da fábrica, mas percebe-
ram que seria algo de estranho. Quando as pessoas viram Axel a aproximar-se com pas-
sos rápidos perguntaram-lhe o que se passava dentro da fábrica. Axel apenas conseguiu 

dizer para chamarem a polícia. 
Minutos depois, a polícia entrou em ação em busca dos criminosos. Axel foi fundamen-
tal no trabalho da polícia, indicando as entradas da fábrica e os locais onde as vítimas 
trabalhavam e dormiam. 
Ao repararem que os polícias tinham cercado a fábrica, os criminosos decidiram entre-
gar-se. Facilitaram assim o trabalho às autoridades, que previam um dia muito atribula-
do, uma vez que estes casos necessitam de muito trabalho e responsabilidade para que 
haja o menor número de vítimas inocentes.
Felizmente, tudo acabou bem, exceto para os criminosos, que iam para trás das grades 
por muito tempo. 
Nunca tinha passado pela cabeça de Axel que em Malmö pudesse haver tráfico de seres 
humanos. Mas nenhum país do Mundo, por mais civilizado que seja, está livre deste 
flagelo, pois acontece em todo o lado, em qualquer cidade, em qualquer Nação.

PEDRO RODRIGUES - 10º C
SONHO: CONHECER O MUNDO
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ENTREVISTA
Conversa com uma pessoa para a interrogar sobre 
os seus actos, ideias e projectos, a fim de publicar 
ou difundir o seu conteúdo ou de a utilizar para 
fins de análise (inquérito de opinião).

Entrevista, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013

A HISTÓRIA DE JOANA

No momento, um dos principais temas 
discutidos é o tráfico de seres humanos.
Milhões de pessoas no Mundo são vítimas 
deste problema. Sem nos darmos conta, 
a todas as horas centenas de pessoas, 
a maior parte mulheres e crianças, são 
enganadas através da internet e da procura 
de emprego em jornais. Estas costumam 
ser vítimas de prostituição, escravatura e 
tráfico de órgãos. 
Hoje iremos entrevistar e recontar a his-
tória de uma menina chamada Joana, que 
sofreu de exploração sexual. 
E — Boa tarde, Joana. Muito obrigada por 
ter aceitado contar a sua história como 
vítima do tráfico de seres humanos. Como 
se sente? 
J — Boa tarde. Estou bem, obrigada, 
um pouco nervosa, mas nada de mais, é 
sempre um pouco difícil falar sobre este 
assunto.
E — Mas sente-se preparada para começar?
J — Sim, claro. 
E — Então, conte-nos um pouco da sua 
vida antes de ser vítima de tráfico humano.
J — Bom, eu era uma rapariga normal de 
17 anos, estudava como todas as raparigas 
e às vezes saía com os meus amigos. Pas-
sava parte do meu tempo com os amigos 
e com a minha família e, como todos os 
adolescentes, passava algum tempo na 
internet e nas redes sociais. 
E — E como foi “enganada” pelo agressor?
J — Desde pequenina que sonhava ser mo-
delo e sempre procurei participar nalguns 
castings. Um dia, estava no facebook quan-
do recebi um pedido de amizade e aceitei. 
Poucos minutos depois, recebi uma 
mensagem desse mesmo homem que me 

perguntou se gostaria de ter uma carreira 
como modelo. Eu disse que sim. Continuá-
mos a falar durante alguns meses e, um 
dia, ele disse-me que tinha uma escola de 
formação de modelos. Quando fiz dezoito 
anos e acabei o secundário, ele perguntou-
-me se gostaria de ir ter com ele à Malásia, 
para tirar o curso de modelo na escola 
dele.
E — Você aceitou o convite, certo? Quando 
chegou lá, o que pensou? Como se sentiu?
J — Sim, eu aceitei o convite pensando que 
iria mesmo fazer um curso. Quando che-
guei lá, parecia-me tudo bastante normal. 
Saí do avião e ele estava cá fora à minha 
espera. 
Conheceu-me através das fotos do face-
book e veio logo ter comigo. Cumprimen-
támo-nos e, enquanto esperávamos pelo 
táxi, fomos falando e conhecendo-nos 
melhor. 
Estávamos dentro do táxi e ele pediu-me o 
passaporte para tirar umas fotocópias, e eu 
dei-lho. Andámos de táxi bastante tempo.
E — E, na altura, não achou estranhos 
andarem tanto tempo de táxi?
J — Na altura não achei, porque pensava 
que ele era meu amigo e que era uma 
pessoa em quem podia confiar. 
E — Então quando é que percebeu que ele 
não era bem esse amigo de confiança? 
J — Apercebi-me quando o táxi parou. Não 
havia casas onde parámos, era um sítio 
escuro apenas com árvores e um pequeno 
barraco de chapa. Perguntei-lhe o que está-
vamos ali a fazer e ele saiu do táxi sem me 
responder, abriu-me a porta, agarrou-me 
pelo braço e puxou-me para fora do carro. 
E — Aí percebeu que algo estava errado?
J — Sim.
E — E o que aconteceu de seguida?
J — Bem, ele puxou-me para dentro do 
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barraco e quando entrei vi lá outras rapa-
rigas muito novas: Fiquei bastante chocada 
e assustada, sem saber o que estava ali a 
fazer. 
Sentei-me sozinha num sofá e uma rapari-
ga veio ter comigo. Perguntou-me o nome, 
contou-me um pouco da sua história e 
também o que costumava acontecer com 
as raparigas que ali chegavam. Percebi logo 
o que se iria passar comigo. Naquele mo-
mento apeteceu-me fugir, mas não tinha 
dinheiro nem conhecia o lugar e, como já 
tinha acontecido com outras raparigas, se 
fugisse e fosse apanhada, poderia morrer.
E — Então ficou lá. Como foram os tempos 
em que esteve presa?
J — Sim. Fiquei presa durante 13 meses. 
Durante esse tempo, fui obrigada a ir para 
a rua, para ganhar dinheiro. Foram tempos 
difíceis, os mais difíceis da minha vida.
E — Disse que, enquanto esteve presa, 
ia para a rua. Foi vítima de exploração 
sexual?
J — Sim, fui explorada e abusada sexual-
mente.
E — E ao fim desses 13 meses o que acon-
teceu?
J — Consegui fugir.
E — Como conseguiu? Não teve medo de 
ser apanhada?
J — Claro que tive medo, mas também não 
queria passar o resto da minha vida ali fe-
chada, por isso decidi fugir. Para conseguir 
fugir, durante os 13 meses em que estive 
presa juntei algum dinheiro às escondi-
das, porque o resto tinha que entregar aos 
agressores.
E — Como conseguiu sair da Malásia?
F — Quando fugi, dirigi-me ao Consulado. 
E, quando tive oportunidade de falar com 
alguém de lá, contei o que tinha aconte-
cido. 

E — Eles acreditaram em si, ou teve que 
confirmar?
F — Não, eles não acreditaram logo. Mas 
eu, antes de sair de Portugal, enviei para 
o meu próprio correio eletrónico todos 
os meus documentos, pedi para aceder à 
internet e eles permitiram. Foi assim que 
consegui provar quem era. 
E — E voltou logo para Portugal?
J — Não voltei no próprio dia para Portu-
gal. Tive que esperar duas semanas para 
ter novos documentos e poder voltar.
E — E a sua família foi logo avisada?
J — Sim, o Consulado permitiu que ligasse 
para a minha família.
E — Quando chegou cá e reviu tudo o que 
se tinha passado, como se sentiu?
J — Fiquei bastante agradecida às pessoas 
que me ajudaram. Pois enquanto estava 
presa nunca imaginei ter coragem para 
sair de lá, nem nunca pensei ter alguém 
que me ajudasse a sair.
E — Os momentos na Malásia foram maus, 
mas foram também uma lição de vida?
J — Sim, como é óbvio foi uma lição e uma 
aprendizagem. Porque nunca pensei que 
algo do género pudesse passar-se comigo. 
E, quando aceitei a proposta de sair do 
País, nunca imaginei que pudesse vir a 
acontecer-me o que aconteceu.
E — Tem algum conselho para dar às pes-
soas na mesma situação?
J — Sim: que nunca tenham medo de fugir, 
nem vergonha de pedir ajuda para sair da 
situação em que estão. Pois terão sempre 
ajuda e nunca serão deixadas para trás.
E — E tem algum conselho para os jovens 
de hoje?
J — Penso que a única coisa que tenho a 
dizer é que nunca devem confiar plena-
mente nas pessoas que não conhecem ver-
dadeiramente. E não tenho mais nenhum 

conselho, porque nas escolas eles são bem 
informados. Apenas tenho a dizer que de-
vem ter atenção ao que vos é dito na escola 
e noutros locais quando o tema é o tráfico 
de seres humanos, pois é um tema interes-
sante e que vos ajudará para o futuro.
E — Apenas mais uma breve pergunta, 
Joana. O que faz de momento?
J — No momento, estou a tirar um curso 
numa escola especializada em Lisboa, para 
aquilo que sempre quis: ser modelo.
E — Bom, por hoje é tudo. Muito obrigada 
pelo tempo que disponibilizou, Joana.
J — Obrigada eu, por me darem a oportu-
nidade de contar a minha história!

ADRIANA PEREIRA - 10ºC 
SONHOS: ESCREVER UM LIVRO E SER PEDIATRA

A ENTREVISTA A INÊS

JORNALISTA – Hoje temos connosco Inês, 
uma vítima de rapto que felizmente recupe-
rou a sua liberdade. Boa tarde Inês, obriga-
do por estar aqui para contar a sua história, 
sei que deve ser complicado para si. 
INÊS – Antes de mais pode tratar-me por 
“tu”. Aceitei o vosso convite, não para 
terem pena de mim, mas principalmente 
para que outras raparigas que vejam esta 
entrevista possam saber o que fazer se se 
virem na mesma situação.
JORNALISTA – Então, Inês como foi que tudo 
começou?
INÊS – Começou numa tarde em que eu 
vim para casa porque não tinha aulas. Pa-
receu-me que um carro me estava a seguir 
quando saí da escola, mas não liguei pois 
pensava ser só impressão minha, porque 
tenho um bocadinho de medo quando 
ando sozinha, então não me importei. Mas 

dia após dia, quando saía da escola para vir 
para casa, lá estava o carro.
JORNALISTA – E não contaste aos teus pais 
ou a algum adulto da tua escola?
INÊS – Não, porque acho que se tivesse dito 
não iriam acreditar em mim, na altura pa-
recia uma estupidez. Iam achar que estava 
a brincar. Então não disse nada. Pensei que 
ia passar.
JORNALISTA – Mas não passou. O que acon-
teceu a seguir?
INÊS – Um dia precisei de ir tirar umas fo-
tos para um trabalho e tinha de passar por 
uma rua onde não passa quase ninguém. 
Apesar de ter medo, já estava habituada 
a ir para todo o lado e não me acontecer 
nada, mas naquele dia foi diferente. Quan-
do estava a regressar,
 esse carro parou à minha frente e eu, sem 
possibilidade de fugir para lado nenhum, 
fui obrigada a entrar no carro. O homem 
tinha uma pistola e uma faca e eu não 
falava nem me mexia porque estava ater-
rorizada.
JORNALISTA – E o que aconteceu depois? 
Levou-te para algum sítio?
INÊS – Perguntou-me se eu tinha documen-
tos comigo e, como não tinha, obrigou-me 
a ir buscá-los a casa e não me deixou ir 
sozinha, pois podia avisar alguém. Depois 
levou-me para o Aeroporto e embarcámos 
para o Butão, um país muito pobre na Ásia.
JORNALISTA – E no Aeroporto, como fizeste? 
Não disseste a nenhum segurança nem 
tentaste fugir?
INÊS – Não podia. Ele deu-me ordens 
expressas para não falar nada e portar-me 
como se fôssemos um casal. Eu estava com 
tanto medo que nem abri a boca duran-
te todo o caminho, foi uma viagem tão 
cansativa. Fiquei tão apavorada que só me 
apetecia atirar-me da janela do avião. Tive 
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tempo para refletir, aquele homem já tinha 
tudo planeado para embarcarmos naquele 
dia. Havia tantos “ses” na minha cabeça. 
Se eu tivesse contado aos meus pais. Se eu 
não tivesse saído para tirar fotos naquele 
dia. Se eu tivesse pedido para ir à casa de 
banho poderia ter dito o que se passava a 
algum segurança. Naquele momento de 
nada me valia lamentar-me, já não havia 
volta a dar. E tinha que me habituar à ideia 
de que provavelmente nunca mais iria 
voltar a ver os meus pais. Comecei a ima-
ginar o estado de preocupação em que eles 
estariam naquele dia, já deviam ter mexido 
mundos e fundos para me encontrar.
JORNALISTA – E quando chegaste lá o que 
aconteceu?
INÊS – Prendeu-me num quarto escuro 
durante horas. Eu estava esfomeada, a 
única coisa que tinha comido, no avião, 
era um bocado de arroz e uns pedacinhos 
de carne. Quando finalmente ele apare-
ceu, trazia comida. Mas, antes de ma dar, 
violou-me. Foi a pior sensação da minha 
vida, senti-me tão mal que nem consegui 
comer. Mais tarde percebi que tinha en-
trado numa rede de tráfico de exploração 
sexual, porque tinha ouvido uma conversa 
atrás da porta. Iam levar-me para uma 
casa juntamente com outras raparigas da 
minha idade.
JORNALISTA – Quando foste para essa casa, o 
que te fizeram, como te sentiste?
INÊS - Era abusada sexualmente por ho-
mens diferentes todos os dias, já não me 
sentia mulher. Já não me sentia humana, já 
não me sentia nada! Não reagia simples-
mente. Houve um dia em que me manda-
ram ir a um mercado perto buscar umas 
coisas para comermos e eu fui, passei por 
uma esquadra da polícia por acaso, e lem-
brei-me que, como já tinha ouvido falar 

destas redes de tráfico e já tinham vindo 
à minha escola dar-nos uma formação, 
tinha digitalizado os meus documentos e 
mandado para o meu e-mail. Fui a correr à 
esquadra da polícia e contei-lhes a situação 
em que me encontrava. Eles não podiam 
fazer nada sem os meus documentos, 
então pedi-lhes para ir ao meu e-mail 
porque tinha lá tudo. Eles concordaram 
e quando lhes mostrei, eles ligaram logo 
para o Consulado Português para per-
guntar se estava alguém com o meu nome 
desaparecido em Portugal. Eles disseram 
que sim e vieram logo buscar-me e um dos 
senhores do Consulado veio a acompa-
nhar-me na viagem. Quando cheguei ao 
aeroporto tinha lá os meus pais à espera. 
Foi o momento mais feliz da minha vida, 
voltar a ver os meus pais que pensava que 
nunca mais iria ver.
JORNALISTA – E o que aconteceu às outras 
raparigas?
INÊS – Havia imensas raparigas naquele lu-
gar horrendo. Pelas informações que mais 
tarde me chegaram foram todas entregues 
ao seu país e aos seus pais e os homens 
envolvidos nessa rede foram condenados a 
prisão perpétua.
JORNALISTA – O que tens a dizer agora, para 
concluirmos a tua entrevista, às raparigas 
de Portugal, essencialmente?
INÊS – É importante que tenham cuidado 
na rua, estarem sempre atentas a se algum 
carro passa por vocês imensas vezes, se 
isso acontecer contar logo aos vossos pais, 
não façam como eu, que achei que era 
impressão minha. Cuidado com a Internet 
que é um dos locais piores para uma coisa 
como a minha vos acontecer… Se alguém 
vos oferecer trabalho é importante que 
vejam antes de embarcarem se a empresa 
existe realmente… e antes de ir, mesmo 

que confirmada a empresa, digitalizem os 
vossos documentos todos e mandem-nos 
para o vosso e-mail, pode ser isso que vos 
salve se alguma coisa acontecer, como me 
salvou a mim. Foi uma sorte eu saber do 
truque da digitalização dos documentos. 
Fiquem atentas!
JORNALISTA – Obrigada Inês, mais uma vez, 
por teres aceitado o convite. Foi muito 
importante e tenho a certeza que com este 
testemunho poderás ajudar muita gente. 
Foste muito corajosa, obrigado. 

BÁRBARA CRUZ - 10º A
SONHO: SER MÉDICA DO INEM 

ENTREVISTA SOBRE O TRÁFICO DE 
SERES HUMANOS

Boa tarde. Hoje temos connosco a Ma-
tilde, uma jovem de 18 anos que viveu 
recentemente uma terrível história ligada 
ao tráfico de seres humanos, felizmente 
com um final feliz, que aceitou partilhar 
connosco essa horrível experiência.
— Boa tarde Matilde. Sabemos que queria 
ser modelo, quer partilhar connosco esse 
seu sonho?
— Todos os adolescentes têm sonhos. E 
o meu era ser modelo. A minha família 
é muito pobre e não tinha possibilida-
des para me pagar a formação para uma 
carreira de modelo. 
Um dia, encontrei um site de modelos e 
inscrevi-me, pois vi aí uma hipótese de 
mudar a minha vida e a da minha família.
— Quais eram as condições propostas 
por esse site?
— Consistiam num casting, feito em Es-
panha, e quem fosse selecionado ganharia 
cinco mil euros por mês, o que seria ótimo.

— Mas as coisas não correram bem como 
desejava, certo?
— Sim, nada correu como esperava. In-
formei a minha família que me tinha ins-
crito neste casting e eles aprovaram, pois 
sabiam que era o meu sonho. Passada 
uma semana, embarquei num autocarro 
em direção a Espanha, mais precisamente 
Barcelona. Quando cheguei ao local mar-
cado, estava lá um homem que me levou 
para um bar. Achei estranho. De repente 
o homem fecha-me no quarto e eu fiquei 
aterrorizada, cheia de medo. Passados 
alguns minutos entra outro homem que 
me tira a roupa e abusa de mim sexual-
mente. Eu dizia para ele parar, mas ao 
fazê-lo ele ainda me agredia fisicamente. 
Depois, foi-se embora e eu fiquei a chorar. 
Uma mulher, também portuguesa, veio 
ter comigo e informou-me que a minha 
vida ia ser assim, ou seja, ser explorada 
sexualmente e que o casting era tudo uma 
farsa, pois era uma forma de atrair rapa-
rigas adolescentes para se prostituírem. E 
assim foi. Durante dois anos, à noite, era 
obrigada a “servir” os homens. Durante o 
dia limpava o bar, eu e o resto das mulhe-
res e raparigas da minha idade.
— Bem, é uma história terrível. Um tes-
temunho vivido do sofrimento de muitas 
pessoas. Hoje, a Matilde tem dezoito anos 
e conseguiu libertar-se daquele inferno. 
Como é que conseguiu?
— Era impossível sair daquele bar, pois 
havia seguranças por todo o lado que nos 
controlavam dia e noite. Durante aqueles 
dois anos estive sempre fechada naque-
le espaço. Só via o Sol pela janela aos 
quadradinhos do meu quarto. Era uma 
prisioneira. 
Mas um dia eu disse “Basta! Quero ser 
livre”. E assim foi. Numa madrugada, 



5352   /  ENTREVISTA ENTREVISTA  /  

droguei os seguranças e fugi. Dirigi-me a 
uma senhora, que me levou ao posto da 
guarda e aí contei tudo. A guarda tomou 
logo ocorrência do caso e ajudou-me a 
sair daquela situação.
— Que grande mulher. Salvou a sua vida 
e a das outras mulheres. E a sua família 
como viveu esta situação?
— A minha família não tinha notícias 
minhas há dois anos. Pensaram logo 
em muitas hipóteses sobre o que teria 
acontecido. Participaram à polícia, mas 
como não tinham possibilidades para 
irem à minha procura tiveram fé que um 
dia entrasse simplesmente pela porta de 
casa. E assim aconteceu. Quando cheguei, 
choraram de alegria por me ver, mas cho-
raram também de tristeza, angústia e dor 
por aquilo que me tinha acontecido.
— Muito obrigada pelo seu testemunho 
e pela coragem para contar esta história 
terrível.
Caros leitores, a história da Matilde é 
um exemplo e um alerta para termos em 
conta esta triste realidade. O tráfico de 
seres humanos é um crime inqualificável. 
Tira a liberdade a outras pessoas. E não 
podemos esquecer que a vida humana é 
um bem absoluto, que deve ser preserva-
do e honrado.

CRISTIANA SILVA - 10ºC
SONHOS: SER FISIOTERAPEUTA E TER GÉMEOS

LEONOR E O MÉXICO

O tráfico de pessoas é uma realidade 
atual. Todos os dias, muitas pessoas são 
aliciadas das mais diferentes formas 
(ofertas de emprego, realização de sonhos, 
promessas de vida melhor). 

Leonor Silva, licenciada em gestão, en-
contrava-se desempregada quando surgiu 
uma oportunidade de emprego no es-
trangeiro, mais precisamente no México. 
Mal sabia a confusão em que se iria meter 
quando respondeu à oferta de trabalho, 
porque infelizmente foi enganada, tor-
nando-se vítima do tráfico de pessoas. 
Assim que chegou ao México foi seques-
trada e obrigada a prostituir-se, vivendo 
momentos de grande sofrimento que 
jamais esquecerá. Felizmente, conseguiu 
fugir e hoje está aqui connosco para nos 
contar a sua história, e alertar as pessoas 
para este sério problema.
— Boa Tarde, Leonor. Antes de mais, o 
nosso obrigado por ter aceitado partilhar 
connosco a sua experiência no México.
— Boa Tarde.
— Leonor, conte-nos como tudo come-
çou.
— Um dia estava na internet à procura de 
ofertas de emprego no estrangeiro e re-
parei numa boa proposta para o México, 
para ser gestora de uma empresa de novas 
tecnologias. Contactei os responsáveis 
pela oferta e marcámos uma entrevista. 
Tudo parecia bastante credível.
— E como correu essa entrevista? Não se 
apercebeu de nada suspeito?
— Foi uma entrevista perfeitamente 
normal, como muitas outras a que já 
tinha ido antes. Fizeram-me as perguntas 
básicas, não me apercebi de quaisquer in-
dícios de que algo estava errado. Até exis-
tiam bastantes candidatos para o lugar — 
quando saí da entrevista vi tantas pessoas 
à espera de ocupar o lugar que pensei que 
não seria selecionada (antes não fosse!). 
Bom, depois da entrevista fui para casa 
e não pensei mais no assunto, achei que 
não ficaria com o lugar. Passados alguns 

dias ligaram de lá e nem queria acreditar 
ter sido selecionada. Era uma oportunida-
de única, pensava eu...
 — Geralmente, estes criminosos tiram o 
passaporte às pessoas quando estas che-
gam ao destino. No seu caso aconteceu o 
mesmo?
— Sim. Quando cheguei ao México estava 
o motorista da suposta empresa à minha 
espera, com um cartão com o meu nome, 
pois não nos conhecíamos. Foi bastante 
amável e tratou-me com muito respeito, o 
que fez com que não suspeitasse de nada. 
A seguir à apresentação formal, pediu-me 
o passaporte para tratar das formalidades. 
Eu entreguei-lho, porque nunca na minha 
vida pensaria que me iam fazer algo tão 
macabro, por isso confiei, tudo parecia 
bastante normal. Em seguida, dirigimo-
-nos para a suposta empresa e, na viagem, 
fui-me apercebendo que algo não estava 
bem, pois o comportamento do moto-
rista tinha mudado e quando chegámos 
ao local fiquei horrorizada. Comecei a 
perguntar onde estávamos, mas não ob-
tinha resposta. Assim que parou o carro, 
arrancou-me de lá com uma brutalidade 
que nem queria acreditar, nunca ninguém 
me tinha tratado assim. Já fora do carro 
levou-me de rastos, pressionando o meu 
braço para que eu não pudesse fugir, para 
dentro de uma casa com um ar muito 
duvidoso.
— Pode descrever esse motorista?
— Não sei grandes pormenores da vida 
dele, mas sim, posso descrevê-lo. Chama-
va-se Javier. Não sei se o nome é verda-
deiro ou falso. É moreno, olhos castanhos 
e tinha uma tatuagem no braço esquerdo.
— Depois do motorista a levar para den-
tro da casa o que aconteceu?
— Colocou-me num quarto escuro e 

sombrio, mas antes de sair pôs-me um 
lenço sobre o nariz com droga qualquer 
que me fez adormecer. Tinha começa-
do o meu filme de terror. Só me lembro 
de acordar no dia seguinte e sentir um 
desespero tão grande... Eu não queria 
acreditar no que tinha acabado de acon-
tecer. Mas o que mais me assustava era o 
que ainda poderia acontecer.
— O que é que lhe fizeram então?
— Primeiro, puseram-me a trabalhar 
num bar em roupa interior. O bar era 
frequentado por todo o tipo de homens 
e era uma sensação horrível senti-los a 
olhar para mim como se fosse mercado-
ria. Essa é chamada a fase de apresentação 
da “mercadoria” ao cliente. A fase seguinte 
foi a pior de todas: era a venda da “merca-
doria”, ou seja, a prostituição. Recusei-me 
tantas vezes a fazê-lo que ainda tenho 
marcas no corpo que o comprovam. E o 
pior era que alguns desses clientes faziam 
de nós o que queriam, acabando muitas 
vezes por nos agredirem. Não há palavras 
para descrever o sofrimento pelo qual 
passei, bem como todas as outras rapari-
gas que lá estavam.
— Como é que conseguiu fugir? 
— Foi uma sorte tão grande que ainda 
dou graças a Deus. Havia muitos polícias 
que frequentavam o local e sabiam da si-
tuação, aliás compactuavam com isso. São 
uns corruptos e uns hipócritas na minha 
opinião. Um dia, um senhor chamado 
Pablo apareceu no bar, como tantos outros, 
mas este pareceu-me diferente, pois a 
forma como olhava para nós era diferente 
e chamou-me a atenção. Ele veio ao meu 
encontro e pediu para irmos para um local 
a sós. Então aí, eu pensei: afinal é mais um 
cliente como todos os outros. Entrámos 
no quarto e ele não disse nada. Por breves 
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momentos só se ouviam os barulhos 
provenientes do bar. De maneira a quebrar 
o gelo, o Pablo perguntou-me a razão pela 
qual eu tinha escolhido aquela vida mise-
rável. Respondi-lhe que se pudesse nunca 
tinha entrado naquela vida. Ele percebeu 
que podia confiar em mim e contou-me 
que andava desconfiado sobre o tráfico de 
mulheres. Nesse momento, não contive as 
lágrimas, chorei muito, e ele percebeu logo 
qual o motivo de eu estar ali. Prometeu 
ajudar-nos a fugir daquele local horrível. 
Voltou no dia seguinte e planeou uma ma-
nobra de distração. Disse-me que estivesse 
alerta e avisasse as outras mulheres para 
quando chegasse a hora certa. A manobra 
funcionou na perfeição: Pablo provocou 
um incêndio para facilitar a fuga, entrá-
mos no carro e fugimos dali o mais rápido 
possível, sem olhar para trás. Só consegui 
levar comigo 3 mulheres. Das restantes 
não sei o paradeiro.
— Onde foram pedir ajuda? 
— Eu ia a conduzir, por isso, deixei cada 
uma delas no Consulado do seu país e de-
pois fui ao Consulado de Portugal, com o 
Pablo, que confirmou a nossa história, pela 
quarta vez. No Consulado pediram-me 
identificação, mas obviamente não tinha o 
passaporte comigo. Pedi então para ligar 
para a minha mãe para ela confirmar a mi-
nha identidade. E tudo se resolveu, graças 
a Deus. Foi um alívio tão grande que você 
nem imagina.
— O que fez o Consulado para a ajudar? 
— Após terem confirmado a minha 
identidade, os responsáveis do Consulado 
alertaram a polícia para a rede de tráfico 
de pessoas e enviaram-me para Portugal.
— Soube que está a escrever um livro des-
de que voltou a Portugal. De que trata?
— Ainda não está acabado, mas o livro 

retrata a minha experiência traumática. 
Quero dar o meu testemunho sobre este 
assunto tão delicado, de cuja gravidade 
muita gente, infelizmente, ainda não tem 
noção.
— Muito obrigado por esta entrevista, 
Leonor.
— De nada, até uma próxima.

FRANCISCO FREITAS - 10ºC
SONHO: GANHAR O EUROMILHÕES

ENTREVISTA A VÍTIMA DE TRÁFICO 
DE SERES HUMANOS

Jéssica Almeida, nome fictício, vítima de ex-
ploração laboral, voluntariou-se para uma 
entrevista sobre a sua experiência aterrori-
zadora, para contribuir para o fim do tráfico 
de seres humanos. Para esta entrevista 
fomos a casa dela fazer-lhe o questionário, 
pois ainda vive com medo e, segundo ela, 
mais vale prevenir do que remediar. 
JORNAL: Boa tarde Jéssica! Somos da equipa 
do jornal “O presente é agora”!
JÉSSICA: Boa tarde! Não quero ser incon-
veniente, mas importa-se de me dar uma 
prova disso mesmo? 
JORNAL: É claro! - Apresentámos a nossa 
identificação.
JÉSSICA: Bem-vindos!
JORNAL: Podemos começar? – Perguntámos, 
ao mesmo tempo que pusemos o gravador 
em marcha. 
JÉSSICA: Sim!
JORNAL: A senhora foi enganada por um 
anúncio no jornal, certo?
JÉSSICA: Sim, eu pensava que os jornais eram 
seguros, mas afinal enganei-me. Nada é 
seguro nos dias atuais.

JORNAL: É verdade, mas sabe que se deve ir 
primeiro ao Gabinete de Apoio ao Emi-
grante e confirmar se o anúncio é verda-
deiro. E quando chegar ao país de destino, 
nunca entregar os seus documentos pois 
eles são a única prova da sua identidade. 
JÉSSICA: Só me apercebi disso quando era 
tarde de mais. E, quando dei por mim, 
estava num compartimento muito pequeno, 
a prestar serviço, forçada a ser violada pelos 
clientes para poder sobreviver. Tínhamos 
uma refeição por dia, o suficiente para du-
rar apenas mais algumas horas e um balde 
no mesmo compartimento onde dormia 
para fazer as necessidades. A nossa roupa 
era mudada uma vez por mês, juntamente 
com o banho, mas, é claro, sob vigia. Até que 
um dia, passados 2 anos, um homem veio 
ao «meu» quarto dizendo que me ajudaria a 
escapar dali. E assim fez, mas para isso tive 
de pagar 10 mil euros.
JORNAL: É uma história triste e, segundo 
dados de organizações que combatem este 
flagelo, mais de 4 milhões de mulheres estão 
a passar pelo mesmo. Com esta entrevista 
esperamos sensibilizar as pessoas para esta 
situação, para que este flagelo seja comba-
tido.
JÉSSICA: Se publicarem esta entrevista, publi-
quem-na em anónimo, por favor!
JORNAL: É claro! Obrigado pelo seu tempo!

GEORGIANA CORDUNEANU - 10º A
SONHO: DAR A VOLTA AO MUNDO
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TEXTOS  
SURREALISTAS 
SOBRE A  
REALIDADE QUE 
NÃO PODEMOS  
IGNORAR
Surrealismo:Movimento artístico nascido cerca  
de 1924, em França, que pretende não se interessar  
senão pelas manifestações do pensamento liberto  
de toda a preocupação lógica, artística ou moral.

Surrealismo, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013.

(SEM TÍTULO)

A vida é o bem mais precioso

Viver é sonhar

Sonhos infinitos mas limitados ao mesmo tempo

Os sonhos devem ser concretizados, não destruídos

E que fazemos nós aos sonhos dos nossos jovens?

Provavelmente, já há quem considere os sonhos como pensamentos inconcretizáveis

E no entanto, há sonhos que se concretizam!

Para concretizar um sonho é preciso lutar.

Mas muitos sonhos concretizam-se sem lutares por eles

Porque sem eles ninguém é ninguém

O ninguém não existe, pois existe sempre alguém ou algo em que acreditar

10º A
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(SEM TÍTULO)

Tudo na vida é feito de sonhos.

Cada pessoa constrói a sua vida em função de algo.

Cada pessoa tem os seus direitos.

Não acreditem numa promessa feita por desconhecidos.

Cada pessoa tem direito à sua liberdade.

O tráfico de seres humanos é uma grande maldade. Tira-nos toda a nossa liberdade.

Pessoas não são mercadoria.

A liberdade é o bem mais precioso.

Dignidade abandonada nesta tormenta inesperada.

Tráfico de seres humanos há por todo o Mundo — sofrimento muito profundo.

Namoro fraudulento é o pior causador de dor.
Tentar combater este risco é o que nos é pedido.

Algumas pessoas são exploradas indevidamente.
São abusadas. Isso tem que ser denunciado.

Para o mundo do crime foi levado cedo
Para aprender a enganar pessoas e proporcionar medo.

A pessoa que não sabia o que era a violência
Foi levada para trabalho de escravidão
E assim se tornou
Mais um refém da solidão.

Pessoa que vivia na pobreza
Sem documentos ficou.
Raptada pelo namorado fraudulento
Em nova escravatura acabou.

A solidão a resgatar.

De todo o medo e escravidão.

Acabou o mundo por ficar receoso
De tanta pobreza e desilusão.

Acabou por ser vítima do seu próprio engano.

Pelos sonhos falsos que lhe prometeram.

Por isso a confiança perdeu, por ser ignorado.

Quando se sentiu ignorado ficou na solidão.

10º C
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