
A setubalense que denunciou
no 'New York Times' a "falta
de esperança em Portugal"
Crise. Cátia tem um mestrado em jornalismo, mas não consegue traba-
lho. Emigrou para Nova lorque, onde retrata a mágoa de uma geração
ROBERTO DORES, SETÚBAL

Os sonhos de Cátia Rodrigues fo-
ram sendo crivados de pesadelos
à medida que o torniquete se

apertava na procura frustrada de

emprego. "Chegou uma altura em
que percebi que já nem era possí-
vel enviar currículos. Não há va-
gas nas áreas em que estudei.
Nem alternativas. Perdi a espe-
rança em Portugal", descreve a jo-
vem de Setúbal, que foi recente-
mente para os Estados Unidos da
América, e que deu o seu teste-
munho sobre a crise no nosso
País ao jornal The
New York Times, jun-
tamente com as opi-
niões de outros jo-
vens europeus.

Aos 28 anos e com
o mestrado em jor-
nalismo na mão, Cá-
tia veste a capa de
uma "potencial emi-
grante". Tal como uma "série de
amigos", também ela decidiu ar-
riscar a mudar de ares à procura
da sorte em Nova lorque. Está por
lá há duas semanas. Ainda não ar-

ranjou trabalho e sabe que não vai
ser fácil, até porque precisa de um
visto. O jornalismo era ouro sobre
azul, mas está disposta a começar
por qualquer outra profissão.

"Felizmente que os meus pais
podem apoiar-me nesta fase
complicada. Se não conseguir
nada ao fim de dois meses, regres-
so a Portugal. Mas estou prepara-

da para rumar a outro lado qual-
quer onde possa realizar-me pro-
fissionalmente", admite, exibindo
um discurso cáustico contra os
sucessivos governos. "É por cau-
sa da forma como os nossos polí-
ticos geriram o país nestes trinta
anos que os jovens da minha ge-
ração estão a viver esta angústia.
Não é justo. Eu bati a tantas por-
tas que deixou de haver portas
para bater."

Quando entrou na universida-
de, o seuprojeto de vidalimitava-
-se a Portugal. Poder ir a Setúbal
comer "choco com tinta" nos dias
livres. Das raízes sadinas recorda
com saudades a "sua" Escola Se-
cundária Sebastião da Gama, que
frequentou do 7.° ao 12.° ano, an-
tes de entrar na Fa-
culdade de Direito
da Universidade de
Lisboa. Sonhava ser
"defensora das pes-
soas mais desprote-
gidas", mas algum
tempo depois muda-
ria de curso. "Aperce-
bi-me de que o Direi-
to servia, precisamente, para o
contrário e não me sentia bem no
ambiente conservador da facul-
dade", relata, tendo optado por
Estudos Portugueses, agora na Fa-
culdade de Letras.

"Seria uma boa base para qual-
quer coisa que quisesse fazer no fu-
turo. Gostei bastante, do curso e do

ambiente", recorda, assumindo que
julgou ter encontrado o caminho
rumo ao futuro. Entre uma vida li-
gada ao teatro, que lhe valeu ainda
um curso de atores, e passagens
pelo voluntariado - na defesa dos
direitos das mulheres -, terminou a
licenciatura e apostou todas as fi-
chas no mestrado em jornalismo.

Chegou a estagiar na TVI, onde
conquistou o gosto pela política.
Mas seria a trabalhar numa em-
presa que fazia estudos na área da

comunicação e mais tarde como
bolseira na área da investigação
que auferiu os primeiros salários.
E últimos.

De lá para cá, tem procurado,
sobretudo, "alguma coisa" na área
da investigação académica. "Mas
falam-me sempre em cortes do
Governo", lamenta, cansada de
ouvir o argumento que lhe aden-
sou a desmotivação. "Como pos-
so pensar em ser independente,
casar e ter filhos?", questiona.

Cátia Rodrigues tem ainda bem
presente o apelo à emigração feito

pelos governantes, "uma das maio-
res vergonhas" que já ouviu."Fiquei
muito triste, num momento em
que andava, há tanto tempo, à

procura de trabalho. Não se faz.
Uma coisa é emigrar por opção,
outra é por imposição. Isso mos-
tra-nos o abismo", acrescenta a jo-
vem, "e retrata a incapacidade dos

políticos para nos governar".



Cátia bateu a tantas portas que "deixou de haver portas para bater"

Cátia Rodrigues
ainda não

arranjou trabalho
nem um visto

No 'site' do jornal via Facebook
inquérito Foi ainda no Verão que
Cátia Rodrigues respondeu a um
inquérito na página do Facebook
do The New York Times, sobre o

desemprego nos países europeus
mais afetados pela crise econó-
mica. O seu testemunho seria
eleito para integrar um grupo de

jovens europeus, de países como
Grécia, Irlanda, Itália e Espanha,
que também partilharam as suas

opiniões sobre os vários proble-
mas que marcam o "velho conti-
nente" num trabalho publicado
no site do jornal, designado por
"Geração à Rasca" .

"Já me tinha esquecido de que
tinha respondido ao inquérito,
quando há dias uma jornalista
me contactou a pedir autorização
para publicar o texto", revela, ten-
do ficado "muito surpreendida".

Por coincidência, Cátia Rodri-

gues está agora em Nova lorque à

procura de emprego ou estágio
profissional, admitindo que man-
tém tudo o que há meses contou
ao jornal americano, a quem re-
velou que a crise financeira teve
um enorme impacto na sua vida,
na vida dos seus pais e dos seus

amigos.
A coletânea de relatos pessoais

pode ser lida em 'Out of Europe's
Long Jobs Crisis, Voices of the
Young'.


