
Diário de viagem da fotógrafa Elisabete Maisão a campos de refugiados  
 
 
A fotógrafa portuguesa percorreu, durante três meses, vários campos de 
refugiados na Europa como voluntária e registrou sua experiência em 
fotografias. 
 
 
Cheguei a Calais no final de Outubro para trabalhar 4 dias no 
projecto HairCultProject, projecto que desenvolvo com a minha amiga Sabrina, 
cabeleireira, sobre a cultura do cabelo a volta do mundo. Sabrina ofereceu 
cortes de cabelos aos refugiados enquanto eu fotografei toda a acção. Estes 
quatro dias foram um sucesso, muitos cabeleireiros profissionais entre os 
refugiados que se juntaram a iniciativa e durante esses dias formou-se 
espontaneamente uma equipa de trabalho num ambiente muito divertido. Como 
fotografa, documentei o que vi, mas não me senti muito útil na ajuda necessária 
dentro do campo. Decidi então ficar mais 2 dias como voluntaria para a ONG 
L'auberge des Migrants.  
 
Nestes dois dias tudo mudou para mim, pois as mesmas pessoas com quem 
passei esses quatro dias, estavam agora na fila 2 ou 3 horas, pela manhã para 
tomar um duche de 6 minutos que passei a manha a controlar e numa fila 
semelhante, da parte da tarde, para adquirir um prato de comida, onde 
trabalhei durante a tarde. Foi obvio pra mim que não podia abandonar o barco, 
de repente para mim nada seria mais importante do que ficar a ajudar estas 
pessoas e decidi ficar por tempo indeterminado ou ate o dinheiro se esgotar. 
Fui convidada pela ONG para fazer a fotografia e passei um mês entre o 
trabalho voluntario e produzindo fotografia dentro do campo.  
 
 
O campo de Calais já tem vida própria, apesar de chegarem pessoas todos os 
dias que ficam em tendas, outros chegaram há meses ou anos e começaram a 
construir uma pequena comunidade. Uns abrem restaurantes, outros 
mercadinhos, outros salões de cabeleireiros. Os voluntários chegam com 
escolas, livrarias, centros de criação artística. O lugar cresce e se transforma a 
cada dia e juntos arrumam formas de sobrevivência e autossustentabilidade.  
O trabalho nunca pára, pois chegam a toda a hora pedidos de ajuda. Equipas 
ficam no armazém organizando os donativos de roupa, calçado, tendas e 
sacos-cama, etc, enquanto outras equipas fazem a distribuição no campo. 
Ainda uma outra equipa de construção prepara as estruturas para construir os 
abrigos de madeira para substituir pelas tendas. No campo as pessoas estão 
desesperadas por chegar a Inglaterra e tentam todos os dias formas de 
atravessar o canal, seja em camiões, de barco ou comboio. A policia responde 
com gás lacrimogéneo, o que cria um ambiente de conflito constante. 
No dia 13 de Novembro acordamos com a perturbação das noticias sobre Paris 
mas também sobre o campo, pois um incêndio deflagrou no mesmo dia/noite, 
tendo de imediato sido associado erradamente com os atentados. Para nós 
voluntários foi claro que a situação na jungle iria piorar, com culpabilizações 
injustas, na tentativa de associar a palavra terrorismo com refugiados, quando 
no campo foi uma simples vela que caiu. Este capítulo foi o que me fez 



desenvolver o projecto "em solidariedade com as famílias das vitimas", para 
que as pessoas entendam que os refugiados estão aqui terem sofrido o mesmo 
drama ou pior que os parisienses sofreram em Paris. 
 
 
Inicio de Dezembro inicio a viagem para conhecer o trajeto que os refugiados 
fazem até chegarem a Alemanha, França e outros países do norte da Europa. 
Começamos em Dunkerke e aqui as condições conseguem ser piores do que 
Calais. As tendas estão literalmente em cima da lama, com muito lixo a volta e 
ratazanas mortas. Pouca é a ajuda que chega e a policia tenta impedir essa 
pouca ajuda. No entanto tem um ambiente mais familiar, com poucas 
nacionalidades, a maior parte do Kurdish, o que facilita o entendimento e 
comunicação e faz com que as pessoas se sintam mais seguras.  
 
Seguimos para Bruxelas, onde os refugiados estão a ser recebidos de forma 
mais organizada. Aqui raramente dormem na rua, grupos de voluntários 
distribuem comida através de grandes organizações ou acções independentes. 
Visitamos um centro de acolho, com aulas de línguas, distribuição de roupa e 
comida. No final do dia são encaminhados para casas de acolho, centros ou 
igrejas para dormir. 
 
A Alemanha é o país que está a receber mais e melhor os refugiados, mas foi 
difícil termos contacto com eles. São recebidos em centros de acolho, 
pavilhões de escolas improvisados etc. Os locais são lotados de segurança. 
(continuar)  
 
Na Eslovênia encontramos um protesto por causa da construção de vedações 
de arame com a Croácia. Todos são contra esta vedação, que está a ser 
motivo de protesto com decorações de Natal. Viajamos para Brezice onde 
voluntariamos no campo de Dobova, é um campo de transito, os refugiados 
chegam de autocarro, recebem comida e podem descansar durante umas 
horas dentro de tendas. A polícia grita com eles sem motivo, pareceu-me por 
prazer e abuso de poder, senti muita revolta, mas tinha sido avisada pelo 
coordenador dos voluntários que se sentisse revolta deveria estar quieta. Era 
extremamente proibido tirar fotos no campo, mas no final consegui.  
 
Impedidos de entrar no campo de Slavoski Brod, decidimos ir directamente 
para a Grécia, onde pegamos o barco de Atenas para Lesbos. 
 
Às 7am da manha todos estão alerta na costa de Lesvos, tentando avistar os 
barcos que chegam da Turquia. Grupos de voluntários e salva vidas estão 
preparados para receber os sobreviventes desta perigosa viagem. Primeiro as 
crianças e mulheres e por ultimo os homens. Chegam gelados, assustados, 
traumatizados, depois desta viagem que os coloca em cheque mate entre a 
vida e a morte, mas chegam também felizes pela vitoria de terem chegado 
vivos a Europa. Chegam em barcos de borracha, super lotados com cerca de 
50 pessoas por barco e é-lhes cobrado1000 dólares por cabeça. O traficante 
que providencia este negocio na Turquia não vem no barco e um dos 
tripulantes/refugiados é incumbido de guiar, muitas vezes fazendo-o pela 
primeira vez.   



 
Em Lesbos existem vários campos, com muitos voluntários e NGO 
competentes a desenvolverem um trabalho extraordinário no acolho a estas 
pessoas.  
 
No maior campo de Lesbos, o campo de Moria, conhecemos um grupo de 
refugiados do Afeganistão. Perguntamos onde é a tenda deles, ao que 
respondem "não temos, dormimos ao relento e está muito frio a noite, 
acendemos uma fogueira para nos aquecer". Gastaram todo o dinheiro na 
passagem de barco da Turquia para Lesbos e assim sendo não têm como 
continuar viagem para Atenas.  
 
Resolvemos com a NGO "L'auberge des Migrants" comprarmos as passagens 
para eles irem para Atenas, ao que eles ficaram extremamente agradecidos. 
Compramos para o mesmo dia que nós para fazermos a viagem juntos.  
 
Um dos refugiados que ajudamos, conta a sua história: "Um dia os talibãs 
vieram na minha província e disseram que eu tinha de me aliar a eles, senão o 
fizesse eu e a minha família seriamos mortos. Acontece a muitos jovens da 
minha idade, principalmente os que fizeram estudos. Só tivemos tempo de 
fazer as malas e tentar abandonar o país. No caminho perdi a minha família e 
neste momento não sei nada deles, não sei sequer se estão vivos ou mortos. 
Só conseguiu sair do Afeganistão na segunda tentativa. Na primeira, viajava 
com um grupo de 30 pessoas e, ao tentar passar a fronteira, fomos apanhados 
pela polícia. A polícia matou as duas mulheres que vinham conosco, uma delas 
tinha quatro filhos, que choraram muito com o sucedido e fomos todos 
deportados de volta. Na segunda tentativa éramos 100 pessoas, viajamos 14 
dias nas montanhas com neve até conseguir passar a fronteira com o 
Paquistão. Seguimos para a Irão, Turquia, até chegar aqui. No caminho, fui 
encontrando este grupo que hoje são amigos”. 
 
A viagem de Lesbos para Atenas é o inicio do apartheid que os refugiados vão 
viver na Europa. Na entrada do barco, os europeus têm prioridade em relação 
a eles e dentro do barco tem áreas separadas. Possuímos exactamente o 
mesmo tipo de bilhete que o grupo de afegãos, mas somos dirigidos para uma 
área separada tipo "vip". O tratamento é também totalmente diferenciado. A 
tripulação do barco dá a desculpa que temos bilhetes diferentes, mas nós 
sabemos que compramos os bilhetes todos iguais. Recusamos essa separação 
e voltamos para a área comum, confrontando a tripulação do barco, dizendo 
que xenofobia é ilegal na Europa. Somos os únicos europeus nesta área, 
obviamente notados por todos, que vêm aos poucos pedindo conselhos e ajuda 
para a ainda desconhecida aventura na Europa. São muitas as histórias e 
totalmente diferentes.  
 
São aproximadamente 14 horas de barco, o que dá tempo para conversar 
dormir e trabalhar. Resolvo trabalhar nas fotos dos últimos dias, ao mesmo 
tempo em que me distraio com o movimento de pessoas que entram e se 
acomodam no barco. Reparo numa jovem mulher muito diferente das outras, a 
maior parte das mulheres chegam acompanhadas por maridos, filhos e família. 
Esta chega sozinha, vestida de preto, de origem africana, com um ar muito 



assustado, parecia procurar algo ou alguém que lhe desse algum conforto. 
Senta-se na mesa a minha frente e quase me levanto para ir falar com ela, mas 
acabo por regressar às minhas fotos e, de repente, quase por magia, ela está 
numa das minhas fotos que tirei há 2 dias, desta vez radiante, saindo do barco 
vindo da Turquia, com um sorriso enorme e sentimento de vitória por ter 
chegado viva a Lesbos. Levanto-me e mostro-lhe a foto, ela não fala uma 
palavra de inglês ou outra língua que possamos nos comunicar, mas 
emociona-se tanto com a foto que me abraça e começa a chorar de emoção. 
Ela não percebe, mas digo-lhe que posso-lhe enviar a foto por email, escrevo 
no bloco de notas dela o meu email e uma mensagem de força para a viagem, 
na esperança que ela mostre a alguém para traduzir, e todos os meus 
contactos. Até hoje não recebi nada dela. Voltei e vê-la dias depois em 
Idomeni, na fronteira da Grécia com Macedónia, desta vez num momento triste. 
Ela é da Líbia, então não tem autorização para seguir viagem, vejo-a a ser 
encaminhada para o autocarro que leva os não SIA (Síria Iraque, Afeganistão) 
de volta para Atenas. Não consegui perceber exactamente o que acontece com 
estas pessoas. Ao ter a certeza que era ela, entrei no autocarro para me 
despedir, ela estava sentada no banco de trás assustada, a chorar. Percebi 
que estava ali uma pessoa muita especial, de muita coragem e muito emotiva. 
Teria-a trazido comigo se pudesse e é neste momento que entendo que 
mesmo sendo voluntária não consigo mudar o mundo e só me resta seguir 
viagem.  
 
O nosso grupo de homens do Afeganistão separam-se em dois grupos na 
saída do barco e voltamos a encontrar um dos grupos na praça (tenho de ver o 
nome) em Atenas. São muitos refugiados nesta praça, tentando arranjar forma 
para irem para Idomeni. É dia 31 de Dezembro, está a nevar, muito frio e 
muitas pessoas se preparam para dormir ao relento. Decidimos pagar estadia 
para os nossos amigos no mesmo hotel que nós e no dia seguinte demos-lhes 
boleia para Idomeni. Sabemos que corremos um risco grande, pois é proibido 
dar boleia a refugiados, mas para nós o mais importante é eles conseguirem 
chegar ao destino e tivemos sorte de ter passado várias vezes pela polícia sem 
sermos revistados. Na chegada ao campo temos de fingir que não nos 
conhecemos e, se por um lado sabemos que é dessa forma que nos livramos 
de problemas, por outro é difícil gerir que depois de tantos dias juntos temos de 
assumir papéis não diferentes em frente das autoridades só porque temos 
origem diferente. Acompanhamos o nosso grupo até eles passarem a fronteira 
para a Macedonia, difícil a despedida depois de tantos dias juntos e nunca 
mais os vimos.Trocamos contactos e preocupa-me a ausência deles na não 
resposta aos emails, mas espero que estejam bem.  
 
No dia seguinte bem cedo à caminho do campo vemos um grupo de iranianos 
a pé tentando passar a fronteira sem serem vistos pela polícia e esta é a única 
forma neste momento. Encontro outros a pé, perdidos, à procura de uma 
passagem e só nos resta dar conselhos do que fazer. 
 
Fazemos uma paragem na estação de serviço antes de Idomeni onde estão 
uns 30 autocarros vindos de Atenas com os refugiados. Está muito frio e em 
grupos eles acendem fogueiras para se aquecerem, bebem chá, dormem no 
chão e as crianças brincam. Muitos dizem que chegaram há 24 horas, outros 



há 2 dias. Os voluntários estão proibidos de os ajudar, pois o dono da estação 
quer fazer negócio. Os produtos são muito caros e a maior parte das famílias 
está com fome e não tem dinheiro para comprar comida. Ninguém recebe 
informação do porquê desta longa espera. É importante relembrar que eles 
pagam por esta viagem 30 ou 40 euros por pessoa.  
 
Passamos a fronteira e entramos na Macedonia. Passados uns 10 km vemos 
um homem sozinho a caminhar na autoestrada. Paramos o carro, percebemos 
que é refugiado e damos-lhe boleira. A única coisa que ele possui é uma 
garrafa de água, não traz bagagem, nem nada para dormir. Mais uma vez não 
temos meio de comunicação e a única palavra que ele diz é Serbia, onde quer 
chegar. Atravessamos a Macedonia até chegar à fronteira com a Serbia. 
Fazemos-lhe uma trouxa, com roupa, saco-cama, comida e um mapa. 
Preocupa-me de o deixar sozinho, faço-lhe um desenho do que ele tem de 
fazer, mas quase por milagre quando estamos a parar o carro encontramos 
outro refugiado. Este vem da Síria, fala bem inglês, fez a Macedonia toda a pé 
e diz-nos que lhe roubaram os documentos, então não tem como provar a sua 
nacionalidade. Explico-lhe que tem de ir para o campo de Presevo, mas têm de 
passar a fronteira ilegalmente, ele entende e no dia seguinte lá estão eles os 
dois, juntos, amigos no campo de Presevo.  
 
Os que chegam de comboio a Preservo, vindos de Idomeni, tem de caminhar 
uns 4 km a pé, por um descampado cheio de neve, até chegarem a uma vila 
onde taxistas e autocarros os esperam para os levarem para o campo. 
 
Em Presevo vejo algumas das pessoas que conheci em Idomeni, que ficam 
felizes ao me ver. As mulheres e crianças esperam dentro das tendas, 
enquanto os homens ficam na fila para comprar os bilhetes de comboio para 
irem para Sid. Soubemos que estes bilhetes já estão pagos pelas Nações 
Unidas, mas um negócio paralelo faz com que eles tenham de comprar esta 
viagem. A polícia não nos deixa entrar no campo, mas arranjamos forma de 
entrar e fotografar. Acompanhamos os grupos de pessoas que se dirigem para 
o comboio, que está prestes a sair. Mais uma vez a polícia pede-nos para 
abandonarmos o local.  
 
Seguimos para a fronteira com a Croácia, para uma localidade chamada Sid. 
Chegamos, jantamos e dormimos e na manhã seguinte vamos até a estação 
de comboios e qual é o nosso espanto está a chegar o comboio que estava 
prestes a partir de Idomeni um dia antes. Pergunto-me o porquê de tantas 
horas de viagem, mais de 16 horas para percorrer 400Km, num comboio 
minúsculo de duas carruagens para tantas pessoas.  
 
Tentamos de novo entrar no campo de Slavonski Brod, na Croácia, e mal nos 
aproximamos do campo, a polícia vem e dizemos que somos voluntários, ao 
que nos respondem que não somos bem vindos ao local e temos um minuto 
para sair dali.  
 
Voltamos para Calais e tudo está diferente, a jungle que há um mês tinha uma 
geografia de tendas, tem agora uma geografia de cabanas construídas com o 
dinheiro doado a ONG L'auberge des migrants. No entanto, depois do trabalho 



desta construção, o governo ordenou que  toda a área junto da ponte tem 3 
dias para ser transferida para outro local.  
 


