MORRER DE ESPERANÇA
Com as suas famílias e queridos, façamos memória de quantos perderam a vida
fugindo da África para Europa
1. Osamede, Luck, e Omoruy, Vicent, Victória, Luis, John, Godwin, Gabriel, Raphael,
Bobo, Patrícia, Pius Emmanuel, Baby, Osaherume, Jonathan, Michel, Chidiebere, jovens
nigerianos mortos num naufrágio em Setembro de 2008 e, com eles, Favor e Lucky, de
dois e quatro anos respectivamente, mortos de esgotamento e fome sobre um barco e
deitados na água perto do mar de Lampedusa no dia 20 de Abril de 2009.
2. Aziz, e outros 61 argelinos e malianos encontrados mortos no deserto entre a
Algéria e Líbia entre Agosto e Novembro de 2008.
3. Klara Jaho, de 22 anos de idade e de Mirda, três meses, albaneses, afogados no
dia 19 de Outubro de 2009 nas águas do lago Butrinti enquanto, com outras 13 pessoas
procuravam alcansar a Grécia.
4. Said com outros 14 argelinos, afogados no lago de Annaba ao longo da rota para
a Sardinha no dia 30 de Agosto de 2008.
5. Alassane e Harun Diak, Moussa e Amadou Sow, Baba Diop, mortos no mar com
outros 50 mauritanos enquanto procuravam de alcançar a Itália a partir da Turquia no dia
20 de Março de 2008, e Mustafá Konté, da Gâmbia, afogados ao longo da rota para a
Espanha.
6. Meserret, Bianiam, Bereket, Huruy, Saleh, Eliás, Abraham, com outros 70
homens, mulheres e crianças eritreias, ganenses e sudaneses mortos perto das costas
maltesas no dia 18 de Agosto de 2008.
7. Echine e Youssef, com outros 21 marroquinos e egípcios, dentre eles 14
crianças com 1 e 15 anos respectivamente afogados durante o naufrágio no largo das
Canárias em Fevereiro de 2009.
8. Anab, Fahmo, Sharifo, Mohammed, Abdirizak, Ahmed, Abdoullahi, com outros
300 Somalis, marroquinos e sírio, desaparecidos nas águas em frente da Líbia no dia de
Março de 2009.
9. 3308 Mortos de nacionalidades desconhecidas, mortos na tentativa de
alcançar o continente europeu.
10. Recordamos todos os 9372 mortos e desaparecidos no Mediterrâneo.

Com eles fazemos memória de todos aqueles que a partir da África e da Europa perderam
a vida para alcançar o Ocidente. Os seus nomes são conhecidos pelo Senhor.

Com os seus familiares e queridos, que hoje estão entre nós, fazemos memória
de quantos perderam a vida fugindo da Ásia e do Médio e Extremo Oriente e do
continente Americano
Zaher Rezei, 13 anos, afegão, escondido num camião, tinha alcansado o Porto de
Veneza, mas escorregou e morreu atropelado pelo mesmo carro em Janeiro de 2009. Num
dos seus bolsos foi encontrada esta poesia: Tanto naveguei, dia e noite sobre o barco do

teu amor. Que ou conseguirei finalmente a amar-te morrerei afogado. Oh, meu Deus, que
dor reserva o instante de espera, mas promete-me, Deus, que não deixarás acabar a
minha primavera.

Com ele recordamos:
1. Khaled, de 16 anos, Asif, de 15 anos, Ewaz, de 19 anos, afegãos mortos nas
estradas italianas entre Veneza e Ancona nos meses de Setembro de 2008 e
Abril de 2009.
2.

Arif e Myat, com outros 13 concidadãos do Paquistão e Mianmar, mortos
asfixiados num camião que provinha de Istambul para Grã-Bretanha em Julho
de 2008

3.

Jashim, Harun e Mounir, cidadãos bengaleses, afogados com outras 146
pessoas no Mediterrâneo perto da Tunísia no dia 17 de Junho de 2008.

4. Estela e Marta, com outros 3 bolivianos, mortos por um comboio na fronteira
enquanto atravessavam uma passagem de nível na Espanha em 2004.
5. Ali, Abdou, e Ayoub, iraquianos de 21, 22 e 25 anos mortos no interior de um
congelador do camião perto de Trieste no dia 14 de Julho de 2007
6.

Amal, uma jovem mulher palestiniana morta com outros 3 concidadãos num
naufrágio nas águas turcas, no dia 6 de Dezembro de 2008

7. Li, Huang, Xiao, com outros 9 chineses afogados perto de Ragusa em 2005.
8. Baj Singh, indiano de 33 anos, esmagado pelas rodas de um camião sobre o
qual tinha-se escondido em Grã-Bretanha em Setembro de 2008

Com eles fazemos memória de quantos na Ásia e na América perderam a vida
para alcançar a Europa. Os seus nomes são conhecidos pelo Senhor na sua
misericórdia.

