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A data
simbólica
da saída da
troika vai ser
assinalada
com mais um
Conselho
de Ministros
extraordinário

EUROPEIAS 2014
GNE aprova â tangente
o "sim" à reunião
do Governo

e conferência do BCE
Decisão da Comissão Nacional de Eleições foi tomada
por maioria dos seus membros. BE já avisou que vai
continuar a contestar, PSD congratula-se com fim
dos "casos e casinhos" na campanha
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Têm

luz verde. Nem o Conselho
de Ministros extraordinário de
dia 17, a meio da campanha
eleitoral, nem a conferência
do Banco Central Europeu que
começa no dia das eleições

violam os deveres de neutralidade e

imparcialidade que o Governo e outras

instituições internacionais como a
Comissão Europeia e o FMI estão

obrigadas, decidiu ontem a Comissão
Nacional de Eleições (CNE).

A CNE votou por maioria (seis con-
tra quatro) as duas deliberações sobre

as queixas do BE e da CDU contra a
reunião do Governo que vai aprovar
a nova estratégia de médio prazo e
a conferência do BCE que se realiza
entre os dias 25 e 27 em Sintra. No
caso do BCE, a CNE decidiu "não de-
ver intervir" porque "não se encontra
em causa matéria eleitoral". Sobre o
Conselho de Ministros considerou que
"não existe violação dos deveres de
neutralidade e imparcialidade das en-
tidades públicas a que o Governo está

vinculado, pelo que não poderá haver

lugar a qualquer intervenção".
O PÚBLICO apurou que os votos

contra vieram dos representantes da

oposição na CNE - PS (Domingos Fa-

rinho, que só votou a deliberação do

BCE), PCP (João Almeida), BE (Carla
Luís) e Verdes (Álvaro Saraiva). Além
dos representantes dos partidos, elei-

tos pela Assembleia da República, a
CNE integra um presidente designado
pelo Conselho Superior da Magistra-
tura e três membros indicados por de-

partamentos governamentais ligados
ao processo eleitoral.

A decisão final sobre o BCE foi dife-
rente da que sugerira o departamento
jurídico da CNE, que, apesar de pro-
por a aprovação, incluía um apelo à

organização para que não fossem fei-

tas quaisquer declarações durante o

período de abertura das umas. Os dois

assuntos deram azo a acesa discussão

na reunião de ontem e na anterior, e
houve diversas declarações de voto
ainda não divulgadas. João Almeida,
porta-voz da CNE, admitira na segun-
da-feira que, "em abstracto, compor-
tamentos dessa natureza durante um
período de campanha eleitoral, sem
haver razões especiais que os possam
fundamentar (...), não é muito leal".

Ao PÚBLICO, João Almeida, que re-

presenta o PCP na CNE, recusou ver
na declaração uma "pré-decisão".

Diz que "a realização da reunião do
Governo naquela data não é impor-
tante, mas sim a presunção pública
do que sairá de lá e possa beneficiar

uma candidatura." Vinca: "É normal

que a CNE tenha dúvidas; se não as

tivesse, não analisava e a resposta se-

ria imediata." António Costa Pinto,
investigador do Instituto de Ciências

Sociais, considera que, "por princí-
pio, a CNE deve ter alguma reserva e

pronunciar-se apenas formalmente e

quando lhe é pedido".
A decisão da CNE foi tomada na se-

quência das queixas apresentadas pe-
la CDU e BE. Passos Coelho pré-anun-
ciou a reunião do Governo na quinta-
feira, durante o Conselho de Ministros

para fazer o balanço dos três anos de
troika, que fora antecipada para não

"perturbar" a campanha e cumprir o

"seu dever estrito de imparcialidade".
Mas logo prometeu que o Governo
iria "encontrar uma forma simbóli-
ca e apropriada para marcar formal-
mente o fim do programa" com um
encontro extraordinário e aprovar,
como a Irlanda, "um documento de

estratégia de médio prazo". Já a data
da conferência do BCE foi marcada no
final de Agosto passado, quando já se
sabia desde Novembro de 2012 que as

eleições europeias deveriam ter lugar
entre 22 e 25 de Maio de 2014.

O cabeça de lista da Aliança Por-

tugal (PSD/CDS), Paulo Rangel, con-

gratulou-se com a decisão: "Espero
que tenha acabado esta campanha
de casos e casinhos a que se dedicou

o PS e a esquerda, e que não permite
que se discuta questões substantivas",
disse. E Nuno Melo voltou a criticar a

CNE por ter lançado "ruído" e "insi-
nuado" dúvidas em torno da realiza-

ção do Conselho de Ministros no dia
de saída do programa.

"Os portugueses não se deixarão
enganar", afirmou, em contraponto,
o cabeça de lista do PS, Francisco As-

sis, depois de ter dito que continua-
va "a considerar que Ia iniciativa do

Governo] se insere numa campanha
indevida que o Governo está a fazer" .

E Marisa Matias garantiu que o BE vai
"continuar a contestar a realização
destes eventos", porque "é o centro
da campanha que aqui está".

Campanha morna no terreno
No terreno, os dois maiores partidos
tiveram de se esforçar por conseguir
alguma mobilização popular. Com

uma máquina partidária em modo
mínimo, a caravana da Aliança Por-

tugal voltou a ser confrontada com

algum descontentamento gerado pela
crise, mas também com desinteresse

geral pelos políticos.
Numa esplanada no centro de Al-

cobaça, uma mesa de café reflectia
desilusão. "Votei no coelhinho e cada
vez mais está a deitar o país abaixo",
desabafou uma reformada, ao mesmo

tempo que dirigia palavras simpáticas

a Paulo Rangel: "Até emagreceu por
andar nesta faina!" O cabeça de lista,
ao lado de Nuno Melo, fez o paralelo
com o país. "Quando o colesterol está

em alta, é como a dívida: tem de bai-
xar". Outra eleitora dava conta dos
efeitos das medidas de austeridade:
"Estão muitos portugueses a passar
fome". Os candidatos detiveram-se

naquela mesa o tempo suficiente para
ouvirem outra queixa: "Descontei 32

anos [para a Segurança Social] sem
perder um dia e fui obrigado a ir para
Angola à espera que o meu país me
deixe regressar" . Mas garantiu que iria

experimentar votar PSD. Rangel e Nu-
no Melo assumem que os sacrifícios
são muitos, mas o centrista despede-
se com uma correcção: "Vote PSD e

CDS, que isto é uma coligação".
Apesar dos desabafos, a receptivi-

dade aos candidatos da maioria foi
mais amena do que em Coimbra.
Numa rua pedonal, um reformado
dirigiu-se a Nuno Melo para se quei-
xar do corte da pensão de 600 eu-
ros. Perante a dose de indignação,
o candidato provocou: "O Sócra-
tes é que governava bem, não era?
Ele arruinou o país". A resposta foi
exaltada: "Não arruinou, não. Aí é

que está a vossa mentira". A des-

pedida foi ainda menos simpática.
"Miseráveis!", rematou o reformado.

Mais para o interior da Região Cen-

tro, o cabeça de lista do PS virava-se
contra o seu adversário, depois deste

o ter desafiado a dizer se tencionava
celebrar a saída da troika. "O doutor
Paulo Rangel que vá celebrar com
um desempregado, com um pensio-
nista que perdeu rendimentos, com
um jovem que teve de emigrar", ati-
rou Francisco Assis. Voltou ao tema
em Belmonte. "Não tenciono cele-
brar nada no dia 17 de Maio", disse

no Restaurante Farol da Esperança,
uma vez que o que via nas ruas era um
"país empobrecido". E concluiu que



o candidato do PSD e CDS só falava
em comemorar porque estava "muito

longe do país real".
E a melhor forma que o PS encon-

trava para marcar a diferença face à

direita era andar nas ruas ao encontro
das pessoas. Assis ensaiou a sintonia
com esse país real, no Fundão, expe-
rimentando, por mais de uma vez,
depois de desafiado por lojistas, uma
"inovação" da escola de hotelaria, o

"pastelinho de cereja". E, na Covilhã,
teve de entornar "uma pinguinha"
de Porto. O "país real" levou-o a fa-

zer "um brinde à vitória do Benflca",
apesar de ser um "homem do Porto
e do Futebol Clube do Porto". A co-
mitiva brindou e só depois Assis se

lembrou do reverso da medalha. "Só

espero que isto não me faça perder
votos no P0rt0..."

Não existe violação
dos deveres de
neutralidade e
imparcialidade das
entidades públicas
a que o Governo está
vinculado, pelo que
não poderá haver
lugar a qualquer
intervenção
Parecer da CNEsobrea reunião
extraordinária do Conselho de

Ministros de 17 de Maio
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Livre nas europeias a pensar nas legislativas

Rui Tavares, ca beça de lista do Livre, apresentou ontem no Porto programa para as europeias

Álvaro Vieira

As
eleições são europeias,

tratam de matérias que estão

"no ADN do Livre", mas o

partido formado há apenas
três meses já está a pensar
mais além: nas legislativas.

"Não temos nenhum problema em
reconhecê-10, até porque levamos
muito a sério as europeias e porque
a preocupação com a política e a
democracia europeias estão no nosso
ADN e temos um programa a sério.
Tendo feito esse trabalho de casa,
não temos problemas em assumir que
queremos fazer já do Livre uma força
relevante para as eleições de 2015",
dizia ontem, no Porto, Rui Tavares, o

cabeça de lista.
O programa do dia de campanha

do Livre conheceu várias alterações
ao longo da tarde. Por volta das 19h,
cerca de uma dezena de elementos
do partido esteve diante do Teatro
Nacional de São João, para se apre-
sentar mais aos jornalistas do que à
cidade. Apenas dois ou três eleitores
ousaram aproximar-se dos candidatos

ao Parlamento Europeu para discuti-
rem política. Os elementos do Livre
também quase não procuraram nin-

guém e até protagonizaram uma cena

estranha: uma comitiva partidária a

atravessar a Praça da Batalha e a Rua
de Santa Catarina em passo mais rá-

pido do que o das pessoas que àque-
la hora, já com o comércio fechado,
ainda andavam por ali. "Rua de 31 de

Janeiro ou Passos Manuel?" "Os ele-
mentos do Porto que digam." "Passos

Manuel." Vão pela Rua da Firmeza,
deserta, em passo rápido rumo à es-

tação de S. Bento, como se tentassem

passar despercebidos ou se o objecti-
vo da acção fosse chegar a um desti-

no e não o caminho em si. Também
contavam o tempo de que dispunham
até a sessão na Faculdade de Medici-

na, na qual Rui Tavares ia participar.
Eurodeputado eleito pelo BE, do

qual se afastou em 2012, o cabeça
de lista do Livre não está obcecado
com a eleição. "Para nós, eleger um
deputado europeu não é o 'alfa e o

ómega'. O partido não foi formado

para isso, a sua razão de ser vai mui-
to além. O objectivo fundamental é

evitar que a direita continue a Gover-
nar depois de 2015", diz Rui Tavares,
lembrando que o Livre, idealizado
em Novembro, "recolheu assinatu-
ras e legalizou-se em tempo recorde".

O Livre acredita que tem um pro-
grama para estas europeias diferente
dos dos outros partidos, que conside-

ra "vagos e cheios de banalidades".
"Temos propostas desde a proibição
dos estágios não remunerados e da

privatização da água à criação de uma
agência Ulisses para a recuperação



económica dos países do Sul, à reali-

zação de uma conferência europeia
de credores e devedores para resolver
o problema da dívida ou à criação de
uma mecanismo de estabilidade para
que os juros não voltem a disparar",
exemplifica Rui Tavares.

O cabeça de lista voltou a apelar a

que a RTP transmita em sinal aberto
o debate de dia 15, entre candidatos

à presidência da Comissão Europeia,
que a União Europeia de Radiodifusão

disponibiliza gratuitamente às esta-

ções televisivas. "Não há nenhuma
queixa à Comissão Nacional de Elei-

ções para obrigar a RTP a transmitir
esse debate. Mas esse debate é impor-
tante para o nosso futuro. Eu quero
que os canais privados o transmitam,
mas é essencial que o façam em an-

tena aberta", afirmou Rui Tavares.
O Livre promete começar a dialogar

no dia 26 de Maio com as outras forças
de esquerda com vista à produção de

um programa "não de oposição mas
de governo" para as legislativas de
2015. As tentativas de convergência à

esquerda, superando os "tacticismos
das outras direcções partidátrias", se-

rão retomadas dentro de momentos.

A reforma do curo, o
perigo dos eurocépticos e
a Europa da modernidade

Candidatos do MPT, PDA, MRPP, PPV e PS apresentam ideias
muito diferentes para estas eleições ao Parlamento Europeu.
Num debate pouco concorrido, fizeram poucos apelos ao voto
Rita Brandão Guerra

O encontro de candidatos ontem no IST não chegou a ser um debate

A
Associação de Estudantes
do Instituto Superior
Técnico convidou can-
didatos do PS, MRPP,
Movimento Partido da
Terra (MPT), Partido

Democrático do Atlântico (PDA) e
Partido Pro Vida (PPV) para um de-
bate sobre as eleições europeias que
pretendia ser mobilizador contra
a abstenção e esclarecedor. Mas a
escassez de plateia e as 60 cadeiras
dispostas no enorme salão nobre ga-
rantiam uma troca de ideias morna.
Foram quatro intervenções iniciais
em separado. Alinhados num palco
improvisado, Vítor Matias (MPT),
Manuel Matias (PPV), Diogo Leão
(PS), Paulo Casaca (PDA) e Luís
Júdice (MRPP) apresentaram diag-
nósticos do estado a que chegou a

Europa, com algumas soluções no
horizonte.

Vítor Matias, o sétimo suplente
da lista do MPT encabeçada por
Marinho e Pinto, nunca tocou no
nome do ex-bastonário da ordem
dos Advogados. Referiu a indústria
pesqueira para valorizar a nossa
"costa atlântica" e sugeriu uma ta-



xação idêntica às empresas por toda
a União Europeia. "Pode haver uma
certa austeridade, um certo contro-
lo", disse, mas que "não penalize
demasiado" empresas e consumi-
dores.

O microfone passou então para
Manuel Matias, o terceiro candidato
do PPV que quer explicar que o par-
tido é muito maior do que a questão
do aborto. Matias, que foi "abordado

por vários partidos políticos e dis-
se sempre que não", defende que é

preciso trazer um "discurso novo à

política". E fazer perguntas: "A Eu-

ropa tem sentido? Esta Europa que
divide, que marginaliza, com esta
política de recessão?" O candidato
aproveitou depois para tocar noutra
questão sensível, a da imigração. Se

considera que Portugal deve "aco-
lher", pensa que é mais importante
"desenvolver" esses países para que

nao seja preciso emigrar.
Luís Júdice, o nome que se segue

ao cabeça de lista Leopoldo Mesqui-
ta, do MRPP, foi mais duro a comba-
ter o projecto europeu. "Em 1986,
dissemos uma coisa muito simples:
Não era Portugal que ia entrar na
CEE, era a CEE que ia entrar em
Portugal". Júdice tentou então con-
vencer a plateia de que o MRPP te-
ve razão. E deu como exemplo os
"camiões de Vilar Formoso", que
chegam cheios e partem vazios.
Num discurso todo embalado pela
ironia da "modernidade da Euro-
pa", o candidato defendeu a saída
de Portugal do curo.

O agora cabeça de lista pelo PDA
e ex-eurodeputado do PS, Paulo

Casaca, acredita que só com uma
outra política económica e monetá-
ria é possível revitalizar o projecto
europeu. Casaca falou do seu livro

sobre a reforma do curo e aprovei-
tou, aliás, a ocasião para oferecê-lo
ao candidato do PS. O candidato,
que esteve em Bruxelas até 2009,
disse que os últimos cinco anos fo-
ram "perdidos" e tentou sensibilizar

para "o bloco central que está a ser

imposto" por toda a Europa".
Diogo Leão, o 15.° da lista dos 21

socialistas, tomaria então a palavra
para defender uma participação
activa nestas eleições, tentando
convencer os universitários de que
os números "assustadores" da abs-

tenção não são uma fórmula eficaz

para revelar descontentamento. "A

falta de emprego é a mãe e o pai de
todos os problemas", frisou, para
definir o ataque aos "extremismos,
ao terrorismo e ao eurocepticismo"
como uma prioridade, a par da ba-
talha contra o desemprego e a aus-
teridade.

"Há vida para além dos quatro
meses" de turismo no Algarve

Jerónimo e João Ferreira em Olhão com pescadores e mariscadores

Idãlío Revez

João

Estêvão Jerónimo, sen-
tado no Jardim do Pescador,
em Olhão, vê passar o líder
do PCP, Jerónimo de Sousa, e
não fica indiferente. Levanta-
se para receber o folheto dos

candidatos ao Parlamento Europeu.
"Gosto de o ver na televisão, aprecio
a coragem", disse. O feirante, de 77

anos, ajeita o chapéu preto, de aba
estreita. A conversa com o PÚBLICO

prossegue, de forma solta, fazen-
do questão de mostrar que estava
a par dos assuntos que iriam ali ser
tratados. "Ele [Jerónimo de Sousa]
vem aqui falar dos problemas da ria
da Formosa, os mariscadores não
ganham para comer", diz.

O cabeça de lista ao Parlamento
Europeu, João Ferreira, foi o primei-
ro a usar da palavra neste encontro,
ao final da tarde, com a ria Formosa
em pano de fundo. "Estejam connos-

co, também na hora voto", apelou o

candidato, lembrando as reuniões

que teve em Olhão para se inteirar
dos problemas da população que vi-
ve da apanha dos bivalves.

No Algarve, acrescentou Jeróni-
mo, "há vida para além dos quatro
meses em que os turistas afluem à

região". Num quadro em que exis-
te "uma ofensiva sem precedentes
contra pensionistas e reformados",
prosseguiu, o Algarve vive uma situ-



ação de particulares dificuldades: re-

gista os mais elevados índices de de-

semprego. Por isso, a falta de uma
política para o sector das pescas e

agricultura, enfatizou, poderá trazer
"consequências dramáticas" para a

população mais desfavorecida.
O dirigente do Sindicato dos Pesca-

dores, Josué Marques, pediu aos ca-
maradas para, de viva voz, dizerem
aos dirigentes comunistas o que lhes
ia na alma. Não teve grande êxito.
Do grupo de pescadores presente,
apenas um lembrou os problemas

da interdição da apanha dos bival-
ves. "A ausência de investimento é

indissociável da falta de qualidade
da água da ria Formosa", sublinhou
João Ferreira.

O calor apertava. Antes de agar-
rar no microfone, Jerónimo de Sousa

passa pelo bar do mercado munici-
pal para "molhar" a garganta com
uma imperial. A seguir, aproveita
para testar a popularidade, distri-
buindo cumprimentos pelas espla-
nadas do passeio até ao Jardim do
Pescador.

No final do encontro com os ma-
riscadores, o líder comunista deixou
o mote para o comício da noite, em
Faro. "Este Governo está a infernizar
a vida dos portugueses", afirmou,
deixando um compromisso: "Vamos
dar utilidade ao vosso voto".

O feirante João Jerónimo, chega
já quase no final dos discursos, com
o folheto da CDU na mão: "Não sei

ler, mas percebo bem o que diz este

homem, fala bem".

A casa amarela de Ariadne no país
onde todos pedem e ninguém dá
Na Grécia há pais a deixar crianças em instituições porque não têm dinheiro.
Há hospitais a recusar entregar recém-nascidos enquanto as mães não pagarem
a taxa de parto. Pessoas e associações fazem o que podem para ajudar
Europa em onze paragens (4)
Maria João Guimarães [texto]
e Joana Bourgard (foto),
em Atenas

Quem

vê de fora não adivinha a
vida que há na casa amarela
com persianas verde
azeitona, de dois andares,
com as laranjeiras em flor,
como as de alguns bairros

de Atenas.
Entramos. A casa é um caos de

instrumentos, livros, papéis, alga-
raviada e música. Na sala de Ariad-
ne Westerkamp, Eleni, olhos azuis
brilhantes, martela no piano. É o
fruto de cinco meses de aulas, e ela

já sonha com uma carreira de pal-
cos e holofotes. Se não conhecesse a

professora, nada disto seria possível,
diz. A família não teria dinheiro para
aulas de música.

Na Grécia há muitas pessoas, anó-
nimas, que vão dando vários tipos de

ajuda - enquanto elas próprias são
também por vezes ajudadas. Ariadne

Westerkamp, holandesa com nome
de grega e marido grego, é um exem-
plo disso mesmo: como a definir? É

a soprano que criou uma página na

Internet para recolher fundos através
da música? É a mãe de cinco filhos

que quando o marido esteve oito
meses com salários em atraso rece-
beu dinheiro de amigos alemães? É

a professora de música do liceu que
agora é professora primária porque
foram anunciados cortes em todas
as disciplinas de "artes", da música à

educação visual, passando pelos tra-
balhos manuais? É a vizinha que aca-
ba por ajudar quem mais precisa no
seu bairro? Ou é ainda, e no dia em
que a encontramos está neste papel,
a professora que dá aulas de música

gratuitas a crianças da sua escola?

Quem vê de fora a casa amarela
também não sabe que as duas vizi-

nhas de Ariadne, que moram no an-
dar de baixo, não têm dinheiro para
mais nada a não ser pagar a casa e

os remédios da mãe, que tem uma
doença de coração. Por isso, quando
vai às compras, Ariadne traz também
comida para as vizinhas. "Seria de-
sumano não o fazer", diz.

Ariadne está ainda em contacto

com uma organização de morado-
res do bairro que tentam identificar
casos extremos em que seja preci-
so apoio. Um dos últimos envolveu
uma grávida que precisava de mais
do que a refeição quente diária que
comia na igreja. Ariadne acabou por
a ajudar, e quando ela teve o bebé
na maternidade pública, houve um
problema: não tinha dinheiro para
pagar a taxa do parto, cerca de 350
euros. "A maternidade recusava-se
a dar-lhe os papéis do bebé enquan-
to ela não pagasse", conta Ariadne.
"Por isso eu paguei."

Uma situação absurda: "Eles já
têm muitos bebés que lá ficam, não

porque as mães não possam pagar,
mas porque as mães se vão embo-
ra porque não podem tratar deles",
comenta (os números do Ministério
da Saúde mostram um aumento de
mais de 300% de recém-nascidos
abandonados nos hospitais da capi-
tal desde 2011).

Ariadne não voltou a ter notícias



dessa mãe e do bebé. "Tenho a sen-

sação de que se mudou." Não a in-
comoda não saber nada dela, que se

tenha ido embora sem dizer nada a

quem a ajudou? Ela olha como quem
tem de explicar algo óbvio: "Pode ser

que não tenha podido pagar mais o

telefone, ou tenha sido obrigada a
mudar-se à pressa por não poder
pagar a conta da electricidade. Há
situações muito difíceis."

Sem seguro de saúde
A taxa de parto que Ariadne pagou
é uma das pontas do icebergue de

uma questão pouco compreendi-
da na Grécia. É que quem não tem
emprego não tem seguro de saúde

passado um ano. Há entre 1,9 e 2,4
milhões de gregos sem seguro, se-

gundo o Ministério da Saúde - mais
do que só o número de desemprega-
dos. Também há casos de pessoas,
como o marido de Ariadne, que têm

emprego mas a quem os emprega-
dores não pagam o seguro. "Há qua-
tro anos que está sem seguro."

Os hospitais dizem que tratam ur-
gências. Mas doenças como o can-

cro não são urgências. Partos não
são urgências - há relatos tanto de
mulheres a bater à porta de vários
hospitais, depois de serem recusa-
das pelos que exigem o pagamento
antecipado do parto, até a histórias
como a da grávida que Ariadne aju-
dou, de não darem alta aos bebés ou
não entregarem os seus documentos

enquanto não for paga a taxa.
Como professora, Ariadne nota

ainda outro efeito da crise: "Antes,
tinha uns três miúdos problemáti-
cos. Agora tenho dez", conta - isto
em turmas de 20. "Há muita tensão:
toda agente está a pedir e ninguém
está a dar", comenta. Mais uma vez,
a música ajudou: começou por con-
vidar os mais problemáticos para as
aulas de música, e "resultou muito
bem".

Na sala de Ariadne há um ar de
desafio. A página que criou, em que
compositores e músicos de todo o
mundo podem mandar peças ou
temas já gravados - We Care about
Greece (www.musiccareaboutgree-
ce.com) -, tem como objectivo re-

colher fundos, mas também chamar
a atenção para alguns preconceitos
que ainda existem sobre a Grécia.
Ariadne, nome grego, é holandesa,
casada com um grego, a viver em
Atenas (a família mudou-se depois
de alguns anos em Berlim), e conta
como teve sorte em ter amigos ale-

mães que, quando a família precisou
de ajuda, lhes deram também algum
dinheiro. "Temos tanta sorte por ter
amigos na Alemanha... Porque o di-
nheiro que pagamos para os impos-
tos e daí para os bancos e daí para a
Alemanha - e nós recebemo-lo da
Alemanha outra vez", diz, soltando
uma sonora gargalhada.

Para ela, o que faz é serviço públi-
co. Especialmente as aulas de músi-
ca. "Apesar da crise, temos de tentar
dar alegria às pessoas, especialmente
às crianças." E no meio do caos dos

papéis e das notas ainda marteladas
(bem depressa, como gostam os prin-
cipiantes), é isso que está a acontecer

com Eleni e Ariadne na caótica sala
do prédio amarelo.

Ariadne
Westerkamp
com um dos
seusfilhosna
sua casa em
Atenas



"Fiquem com o meu filho"
"Agora já não apoiamos só o Estado",
comenta Stergios Sifnios, director dos

serviços sociais das Aldeias SOS na
Grécia. "Fazemos muitas das coisas

que são responsabilidade do Estado."
Um dia aconteceu, conta Sifnios,

na sala de jogos soalheira da Aldeia
SOS de Vari, nos arredores de Ate-
nas: chegou um pedido de ajuda de
uma mãe que pedia para deixar o
seu bebé numa aldeia SOS, porque
não tinha dinheiro para cuidar dele.

Depois veio um casal com o mesmo
problema. E outro ainda. "Ainda
aceitámos duas ou três crianças, mas
tornou-se óbvio que esta não era a

solução", diz Sifhios.
O responsável não tem dúvidas de

que este é um efeito da crise: estes

pedidos começaram em finais de
2010 e tinham que ver exclusivamen-
te com problemas financeiros, muito

graves, das famílias. "Foi a primeira
vez que nos chegou algo assim", no-
ta Sifnios.

"Há um perigo muito grande se a

família tem de dar a criança a uma
instituição por não ter dinheiro", diz
ainda o responsável. Por isso, as al-
deias SOS começaram um "progra-
ma de fortalecimento da família", em

que ajudam com tudo o que podem- de bens materiais como comida e

roupa a apoio psicológico a pais e
filhos - para evitar que as crianças
saiam da casa da família. "Um dia se-

quer longe da família é mau."
Não é que os pedidos tenham en-

tretanto desaparecido. A resposta
que a instituição dá é que é diferen-
te. Agora, quando chegam pais de-

sesperados a pedir para as crianças
ficarem temporariamente numa das

Aldeias SOS, são reencaminhados pa-
ra um dos seis centros que têm este

serviço. "Em 99% dos casos, resulta",

garante Sifnios. Através do progra-

ma, são actualmente apoiadas 1500
famílias e mais de 2500 crianças, diz.
As Aldeias SOS continuam assim para
o que foram criadas - crianças sem
família ou que estariam sujeitas a

maus tratos ou negligência.
Mas enquanto políticos acenam

com previsões optimistas para a si-

tuação grega, os responsáveis das
Aldeias SOS preparam-se. "Acredi-
tamos que a crise ainda vai durar
um bom tempo. Por isso temos de
planear."

Um novo projecto é mesmo uma
casa, em Creta, para crianças que pre-
cisem de cuidado de curto prazo, por

exemplo em que os pais tenham fica-
do desempregados e sem casa e pro-
curem entretanto outra casa. "A ideia
é que não fiquem lá mais de um ano."

Não deixa de ser impressionante
que o responsável fale deste projec-
to depois de ter passado parte da
entrevista a explicar porque é que
as Aldeias SOS tinham deixado de
aceitar crianças nesta situação. Mas
com 60% de jovens desemprega-
dos, há um número muito grande
de jovens pais em que ambos não
têm rendimento. E os avós também
já não podem ajudar. "A coisa mais

importante na Grécia - a família
apoiava os jovens - desapareceu.
Se os jovens não trabalham, e 60%
não trabalham, se tiverem filhos é

muito difícil." Há casos dramáticos
de pessoas que ficam sem casa de
um momento para o outro, e é para
esses casos que este alojamento de
curto prazo pode funcionar.

Esta é a quarta de 11 paragens
na Europa que vai a votos.
Amanhã, Sofia.

Apesar da crise.

temos de tentar dar
alegria às pessoas,
especialmente
âs crianças
AriadneWesterkamp
Professora

A coisa mais
importante na
Grécia -a família
apoiava os jovens
-desapareceu.
Se os jovens não
trabalham, e 60%
não trabalham,
se tiverem filhos
é muito difícil
StergiosSifnios
Director dos serviços sociais das
Aldeias SOS
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Syriza e Nova Democracia
lutam pelo primeiro lugar na
Grécia; neonazis vão concorrer

Maria João Guimarães

Na
Grécia, a coligação de

esquerda radical Syriza
e o partido do Governo
Nova Democracia estão
praticamente empatados
nas sondagens, que ora

anunciam vitória de uns, ora de
outros. Entretanto, foi anunciado
que o partido Aurora Dourada poderá
concorrer às europeias, embora o seu
líder e várias figuras de topo estejam
detidos à espera de julgamento por
acusações que incluem homicídio e

organização criminosa.
Numa sondagem surge à frente um

dos partidos, noutra o outro. As mar-

gens são mínimas: no Poli Watch, o

partido no Governo tem 26,7% e o

principal partido da oposição tem
26,5%. Na sondagem da TV grega Me-

ga, 21,5% elegeriam o Syriza e 21%

a Nova Democracia. O partido neo-
nazi Aurora Dourada, que recebeu
luz verde para concorrer, surge em
quarto lugar, embora as sondagens
prevejam que aumente ligeiramente
a sua votação desde as legislativas de

2012, para 7,5% (teve 6,9% em Junho).
Mas em terceiro lugar surge uma no-
va força, o partido To Potami (0 Rio),
do antigo apresentador de televisão
Stavros Theodorakis, que quer in-
cluir pessoas de todos os sectores,
empregados ou desempregados, pa-
ra combater o "défice de experiência
em vida real dos políticos".

A Aurora Dourada tinha tido uma

quebra de popularidade depois da
morte do cantor de hip-hop e acti-
vista de esquerda Pavios Fyssas, no
ano passado, em que estiveram en-
volvidos dois membros do partido,
a que se seguiram as investigações e

detenções.
No mês passado estalou um es-

cândalo com o surgimento de um
vídeo em que o chefe do gabinete
do primeiro-ministro, Antonis Sa-

maras, dizia que este tinha instigado
a investigação para impedir ganhos
políticos para o partido neonazi. O

responsável demitiu-se, e o escân-
dalo saiu das primeiras páginas dos

jornais, depois de ter trazido algum
beneficio ao partido neonazi.

Mas em termos de participação no
debate europeu, o Syriza tem mais

ambição. Terá mais deputados (seis
a oito, segundo as sondagens, contra
os três que tinha no Parlamento ces-

sante), enquanto a Aurora Dourada
se ficará por dois.

E com o seu slogan de renegocia-
ção do memorando com a troika,
pretende liderar um movimento de

países afectados pela crise que con-
trarie a hegemonia da Alemanha e

da política de austeridade.
No entanto, analistas dizem que a

toada antimemorando (com a troika)
do líder do partido, Alexis Tsipras,
está a mudar no discurso exterior, fo-
cando-se mais na ideia de reestrutu-

ração da dívida e não de negação de
todo o acordo. Segundo George Tzo-

gopoulos, do centro de estudos de

política externa Eliamep, esta mode-

ração vem da expectativa de Tsipras
poder chegar a primeiro-ministro.

As sondagens continuam a dar,
no entanto, uma ligeira vantagem
ao partido no poder caso as legis-
lativas fossem hoje - 24,5% para o

partido de Samaras e 23,1% para o
de Tsipras.

Incrível é a continuada queda do
outrora popular PASOK (partido so-

cialista), que está pelos 6%, ainda
menos do que os 12% que conse-
guiu nas eleições de 2012. Analistas
sublinham que o apoio combinado
aos dois partidos do Governo, Nova
Democracia e PASOK, não chega se-

quer a 35%.

Alexis Tsipras, do Syriza


