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eorno fui Etendido
uma parente minha, improdutlva e sem nenhuma ocupagio, caiuquarta.leira nas m6os da brigada constltuida petas Forgai' cL-- ouiJi"

e seguranga_ que depois de a convidar a iaeirtificar-se "acabou 
poi rr(pararD ao Centro de VeriticaCio 16 do balrro.

Toda aflita, pois n5o concebia a atitude das autoridadee, pedlu
aos honrens do - posto para que lhe deixassem fazer um teleionema,
por quanto queria contactar comlgo o mais urgente possivet, ; qud
acederam. Do outro lado do fio, uma voz <tremldar com palivra5 mat
arliculadas chamava-me.

corri para o sitio e um dos efementos da autoridade informou.me
amavelrmnte sobre- as- raz6es. que levaram aquela rninha parente a 

"",conduzida ao Poeto de verificagio; era ces6mpregada e nao se ine.
crevera voluntariamente duranle a primeira ta-se. oa aoperacao pro.
due6or.

. A -situaeio dela id€ntica i de muitos outros cidadios que,. pela
lorga ̂ das circunstdncias foram convidados a abandonar a cidad6,'nao
poderla ser tomada como ca80 excepcional ou como oulros ca80s
sujeilos e uma Investigagio mlnuclosa.

No entender dela, era minha obrigaCio decfarar junto do Cenfro
de veriflcagSo e poderia at6 certo pontb ter Informailo que electivel
mente se tratava de uma domGstica, partindo do pnincipio'que nirni.
nha casa todos sio tr-abalhadores, i excepgio da mlnhi mal j6 velha.

A mlnha parente 6 quem se ocupa fundamentatmente dos afazeres
caseiros.

A legltfmidade das minhas declarag6es poderia, Inclusivanrcnte. ser
testemunhada pelo pr6prio chefe de euarteirao que 6 meu vlzlnho.

contudo-,- pensei que casos destes s6o il-nrinreros em dlversae
casas e -multlpllcados por carca de um milhio de cidadios que habi-
lam a cidade. E se eu interviesse nhumanltariarnentet em defesa de
um familiar, teria de acellar que todos oB outros o fizessem e, por
c^onseguinte, todos os flmproduuvos continuariam eternamente 

'pira.

sllas.

- _ Ning6m goeta de y€r pessoas da sua fanr{ila a abandoniJo eyirias justiticaq6es cerlamente que havriam de aparecer.
lsso signi$icaria por outras palavraa p6r em causa o verdadciro

erplrito da eoperagior que € fundamentalmente, devotver a mlo.de.
.obra er@dent{ria i. produgio, afectando,a em larefas produilvae.

- Trala,se, como disse, de uma parcnte nruito pr6xlma ma8 sem
qualquer ocupagio produtlva.

Ela tol convidada a abandonar a cldade so nio tivesse ocupagEo
gue I puderse ldenuficar como trabalhadora pois domdstlca, 16 ieritro
nr nrlnha casa que 6 a minha mie e talvez neo tossc necsssirto con.
lar com mais uma.

Naquele centlo. al6m do que pudo yer relacionado com o meu
!s8unlo, tamb6m procurei Inteirar-me da manelra como sio atendldar
oulras p€ssoa8, pois no rneu entender aquela cortesiq patenleada para
comlgo lafvez losse umo excepgio.
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