
Casal de sírios, católicos, vem estudar Literatura Inglesa e Gestão em Lisboa

Alunos sírios
em Lisboa
"guiados" pela fé
no Santo António

Universidade.Entre os 42 estudantes que
chegaram a Portugal está um casal católico,
que escolheu a capital por um motivo especial
PEDRO SOUSA TAVARES

No átrio da reitoria da Universida-
de de Lisboa, entre cartazes alusi-
vos ao 25 de Abril, eles entreolham-
-se com aquela mistura de entu-
siasmo e ligeiro desconforto das

situações novas. "Quero ser feliz",
diz um dos painéis pendurados na
parede. Ainda não o sabem ler.
Mas esperam conseguir fazê-lo
dentro de alguns meses.

São três - um homem e duas
mulheres - e chegaram integrados

numa comitiva de 42 estudantes sí-
rios que há dias aterraram em Lis-
boa para estudar nas
universidades portu-
guesas.

Dois são marido e
mulher. "Uma das ra-
zões por que viemos
para Portugal foi por-
que nos aceitaram
juntos", conta ele em
inglês. Prefere não dar
o nome. "Pode ser delicado", diz.

O outro motivo para a escolha da
capital portuguesa é mais inespe-
rado: a devoção a um pensador e

santo de Lisboa. "Rezo sempre a
Santo António", conta ela. "Assim

que soube da possibilidade de vir-
mos para Lisboa nem quis ouvir fa-
lar em mais nada. Fazia sentido."

São católicos, claro está. Mas
não foi o facto de pertencerem a
esta minoria na Síria, e sim a espe-
rança de retomar a formação inter-
rompida por uma violenta guerra

Ao todo, serão 80
os alunos que

chegarão a

Portugal



civil, que os motivou a agarrar com
as duas mãos a hipótese de viaja-
rem apoiados pela Plataforma Glo-
bal de Assistência Académica de

Emergência, uma iniciativa apa-
drinhada pelo ex-presidente da
República, Jorge Sampaio.

Só o homem, de 30 anos, vem
para a Universidade de Lisboa,
onde espera concluir uma pós-
-graduação de dois a três anos na
Faculdade de Belas-Artes, em Lite-
ratura Inglesa.

Ainda não sabe o que fará de-
pois. Apenas que não se imagina
emigrante alongo prazo: "Quan-
do terminar o curso e assim que

as coisas melhorem,
quero voltar", assume.
"O meu país precisa
de mim. Mas quero
agradecer a toda a

gente que nos trou-
xe", esclarece logo de

seguida. "Desde os
militares da Força Aé-
rea, que nos foram

buscar e nos fizeram sentir parte
das suas famílias, nalonga viagem
de dez horas até aqui, ao presiden-
te Sampaio e à universidade que
aceitou acolher-me."

Elas vêm também à procura de

formação pós-graduada, mas na
área da Gestão e Negócios, aguar-
dando colocação em universida-
des públicas e privadas da capital.
Heba, a terceira do grupo, está ain-
da entusiasmada com a possibili-
dade de aprender português, num
curso de iniciação à língua que
será oferecido pela Faculdade de
Belas-Artes. Ainda não conhece
uma única palavra da língua, mas

gosta da "sonoridade musical".

"Chegaram todos cheios de
vontade de começar a trabalhar",

explica Helena Barroco, assessora
de Jorge Sampaio. "Muitos estão
inativos há dois anos."

No avião que os trouxe desde
Beirute, no Líbano, deveriam ter
viajado um total de 80 estudantes
mas muitos acabaram por não fa-
zer a viagem. "Houve alunos que ti-

veram dificuldades para conseguir
chegar a Beirute e voltaram para
trás e também algumas raparigas
que, à última hora, desistiram, por
pressões familiares", assume. "Mas

esperamos trazer em breve mais
uma dezena. Os restantes, como o

ano letivo já vai adiantado, devem
chegar em Setembro".

À Universidade de Lisboa che-

gam para já dois estudantes, mas a

porta está aberta: "Contamos rece-
ber uns dez alunos", diz Luís Carva-
lho, diretor-executivo da Reitoria.

Alunos tiveram direito a visita guiada pela reitoria da ULisboa

JORGE SAMPAIO

Ex-presidente é
'patrono' dos alunos

> O antigo presidente da
República, Jorge Sampaio,
através da sua ligação avarias
missões das Nações Unidas,
é o mentor da iniciativa
Plataforma Global de
Assistência Académica de
Emergência. O projeto, que
conta com vários apoios,
desde a Liga Árabe a consór-
cios de universidades de vá-
rios países, destina-se especi-
ficamente a ajudar alunos sí-
rios, com estatuto de refugia-
dos ou residentes no Líbano,
Turquia e Iraque, aos quais
são concedidas bolsas de

emergência para retomarem
os estudos interrompidos
pelo conflito sírio. As bolsas

abrangem custos académicos
e devida, estando para já
abrangido o atual ano letivo.
A Portugal chegaram até

agora 42 alunos, de um total
de 80 previstos.


