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CARTA AOS MEUS AMIGOS 

 

Olá, amigos do Baikal! Há quanto tempo não vos escrevo! Desculpe pela 

demora. 

A razão do meu sumiço em nada tem a ver com o esquecimento, pelo contrário, 

não esqueço destes meus amigos que tanto me emocionam com seus textos. Na verdade, 

meus problemas são pessoais mesmo. 

Como sabem, moro em Lisboa. Não sou um cidadão português, estou aqui 

ilegalmente, tive alguns problemas com a imigração e é essa a causa do meu 

desaparecimento. 

Imaginem que há três meses houve uma denúncia de que imigrantes ilegais 

estariam trabalhando nas construções civis por aqui. Eu e mais dois colegas realmente 

estávamos trabalhando numa obra. Quando perceberam a presença dos agentes que 

foram lá para fiscalizar, o mestre-de-obras nos deu sinal para escondermo-nos, corremos 

para trás de um amontoado de andaimes, mas foi por pouco, pude escutar a voz dos 

agentes há poucos metros de onde estávamos. 

Depois deste episódio, o dono da empreiteira ficou com medo de continuar 

dando trabalho a imigrantes ilegais, e decidiu apenas contratar cidadãos legalizados. 

Resultado, fiquei desempregado. Pior ainda, nem recebi o que me deviam pelo trabalho 

prestado, e não podia exigir meus direitos, afinal a quem eu recorreria? Se eu ao menos 

tentasse fazer algum escândalo, a imigração poderia me  descobrir, e me deportar. Sinto 

saudades do Brasil, mas acredito que ainda não é o momento para voltar. 

Portanto, fiquei sem trabalho, sem dinheiro e quase sem casa, pois tinha que 

decidir entre me alimentar ou pagar o aluguel, assim a dona da pensão quase me 

despejou. 

Bom, mas agora a situação difícil já passou. Graças a Deus, arrumei um novo 

trabalho e estou novamente na luta. Entretanto, está me sobrando pouco tempo, estou 

trabalhando quase 12 horas por dia, e só tenho um dia de folga na semana, quando tiro 

para descansar e colocar a casa em dia. 

Então, gostaria de pedir que não se zangassem, mas terei de me afastar do grupo. 

Não quero manter um compromisso, e não poder cumpri-lo. Porém, quero sempre 

notícias do grupo, e espero que ele continue por uma longa data. Sempre que puder lhes 

envio notícias através de nossa amiga Denise. 

 

Um grande abraço à todos. 

 

Giovani Silva 

 


