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Estou como diz um dos textos... “envaidece-me a presunção de que trabalho no 
seio do luminoso mundo da literatura” e não é porque o Bob Dylan ganhou o 
prémio Nobel da dita, até porque o conceito de literatura não é estático.

 A verdade é que me envaidece a revista, envaidecem-me os convidados que  
lhe dão Vida, os que são e os que ficam amigos e já não saem da alma; envaide-
cem-me os textos que nos enviam e publicamos; envaidecem-me  as imagens e 
a formatação, tudo até à taquicardia.

Tudo para dizer que neste número falamos de segurança pública pela boca de 
quem sabe, falamos de TPCs pela boca de quem ensina, de poder por quem o 
exerce, de informação pela boca de quem informa,  de entrevistas a gente feliz 
com lágrimas pela boca de quem é, de fado pela boca de quem toca, de cargos 
assumidos por quem disso sabe a responsabilidade,  de como escrever uma 
crónica por quem  a escreve, de manifestações de virilidade por quem o é, de 
veterinários por quem os conhece e de janelas de poesia com gente dentro por 
quem sabe da Vida. 

Sente-se e festeje connosco este aniversário. Oferecemos-lhe um sorriso e uma 
pausa para café.

Adelina  Barradas de Oliveira

 (17.10.2016 – 2º Aniversário – Muitos Anos de Vida e Amigos Também)
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

SÓ DIZEMOS O QUE OS 
OUTROS OUVEM

“(...)SE ESCREVO, ACODE-ME QUASE SEMPRE O DESEJO DE 
PARAR DE ESCREVER. 

SE NÃO ESCREVO, ASSALTA-ME O VIOLENTO DESEJO DE O 
FAZER “

AL BERTO. O MEDO.

 LISBOA: ASSÍRIO & ALVIM, 5A ED., 2005, 

PÁG, 223-236, 357-376 E 455-462 RESPECTIVAMENTE. 

O facto de ser titular de um poder/
dever, concede ao Poder Judicial ou mais 
simplesmente ao Juiz, a noção clara e 
transparente de que sendo o aplicador da 
Lei, deve ser o guardião da mesma e mais 
do que da lei, da justiça, da equidade, da 
verdade, dos direitos e do Direito, do bom 
senso e da descrição, e então, para que 
tudo fique assegurado, deve silenciar.

 Silenciar e empregar a velha máxima popular 
de que “os cães ladram e a caravana passa”. 
Ou, entendem outros, ao Juiz não é 
reconhecido o direito e liberdade de 

se exprimir  e divulgar livremente o seu 
pensamento pela imagem, pela palavra... 
através de uma entrevista sob pena de se 
entender que os juízes não dão entrevistas  
ou violam o dever de reserva.

Já não se põe aqui a velha e atual questão 
de que a Justiça deve ter um canal de 
comunicação  cuja fonte deve ser o Conselho 
Superior da Magistratura, que deve fazer 
tudo para esclarecer os cidadãos em vez de 
deixar que os MEDIA os confundam.
 O que está em causa é a Liberdade de 
Expressão do Juiz  enquanto pessoa e 
apenas isso.

Não  está aqui em discussão a  velha 
exigência  do murro na mesa exigido pelo 
cidadão comum, como se as decisões dos 
tribunais fossem pessoais e não institucionais 
e, os juízes necessitassem a toda a hora de 
vir justificar as suas decisões.
 Na verdade assim não é. 
O Juiz profere a sua decisão, fundamenta-a 
e assina-a. A partir daí tudo está justificado 
e fundamentado, da sua parte nada mais há 
a dizer.

 O que pode ter lugar é uma desinformação 
por parte dos Media da realidade da 
decisão porque não a entenderam, porque 
a quiseram politizar ou porque a linguagem 
da decisão é tipicamente técnica e,  aí sim, 
um gabinete de comunicação e imagem 
faz falta à Justiça e aos Tribunais em geral.  
Não faz falta aos juízes mas, faz falta ao 
cidadão para perceber a Justiça e não cair 
na desinformação.

Poderá o Juiz dar entrevistas?
 Foi pela Liberdade de Expressão do Juiz 
como pessoa, que começámos este texto.
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA
Diz-nos a nossa Lei Fundamental que 
“todos têm o direito de exprimir e divulgar 
livremente o seu pensamento pela palavra, 
pela imagem ou por qualquer outro 
meio, bem como o direito de informar, 
de se informar e de ser informados, sem 
impedimentos nem discriminações e que 
o exercício destes direitos não pode ser 
impedido ou limitado por qualquer tipo ou 
forma de censura.”

Também o artº 10º da Convenção Europeia 
sobre Direitos Humanos, nos diz que “toda 
pessoa tem direito à liberdade de expressão 
e este direito inclui a liberdade de opinião e 
de receber e transmitir informações e ideias 
sem interferência da autoridade pública, 
independentemente de fronteiras.”

No exercício de seus direitos e liberdades, 
toda pessoa estará sujeita apenas às 
limitações determinadas pela Lei não 
podendo esses direitos e liberdades, em 
hipótese alguma, ser exercidos de forma a 
prejudicar direitos de outrem.

Começa então a tomar forma também 
quanto ao direito de liberdade de expressão 
do juiz enquanto pessoa,  a sua existência e 
a noção arreigada no princípio de que um 
direito deve ser exercido sem que colida 
com outros direitos.

Se passarmos agora os olhos pelo Estatuto 
dos Magistrados Judiciais, reparamos que 
aos “magistrados judiciais está vedada 
a possibilidade de fazer declarações 
ou comentários sobre processos, salvo, 
quando autorizadas pelo Conselho Superior 
da Magistratura ou para defesa da honra ou 
para a realização de outro interesse legítimo.
Não são abrangidas pelo dever de reserva 

as informações que, em matéria não coberta 
pelo segredo de justiça ou pelo sigilo 
profissional, visem a realização de direitos 
ou interesses legítimos, nomeadamente de 
acesso à informação”.

 Logo, os juízes podem dar entrevistas 
se não falarem de processos seus ou de 
colegas, em curso ou arquivados. Portanto 
concluímos que pode o Juiz, Ser autónomo 
ao tribunal, dar entrevistas, expor-se, falar 
de si, dos seus gostos e costumes, da sua 
pessoalidade, de forma livre e independente, 
como pessoa que é para além do Juiz que 
deve ser.

Não é que se tenha humanizado, é que 
se tornou visível. Alvo de uma sociedade 
em que a informação corre depressa e a 
desinformação ganha terreno.
Impossibilitá-lo de livremente falar de si, 
seria negar ao juiz a sua qualidade de pessoa,  
de homem ou mulher completo, alvo de 
curiosidades, de olhares, de comentários 
e análises e, na maior parte das vezes de 
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opiniões que vão além da sua pessoa e da 
sua escrita.
Poder comunicar quando solicitado e, estar 
aberto e seguro aquando da solicitação, é 
uma vantagem na era da comunicação.
E não se misture o esclarecimento 
necessário sobre uma decisão judicial, com 
a liberdade de falar de si como cidadão.

A Mediatização da Justiça em geral e dos 
tribunais em particular, criou uma curiosidade 
por vezes mórbida mas compreensível, 
sobre os homens e mulheres que decidem 
e, sobre os quais cai a responsabilidade de 
serem pilares insubstituíveis do Estado de 
Direito.

 Dar uma entrevista, ter um Blog, escrever 
um livro de poesia, gostar de fazer fotografia 
ou de viajar e ter amigos, ter uma página no 
facebook ou no tweeter, são ocupações 
de gente feliz com lágrimas que despacha 
processos e garante a aplicação da lei.

É normal que a um juiz se exija o 
comportamento que exige ao seu 
semelhante e que se abstenha de práticas 
pelas quais condena os cidadãos. Não 
tem nada  de estranho que um Juiz não 
cometa crimes, não seja apanhado em 
contra ordenações e seja um cidadão sem 
beliscaduras.
Afirmá-lo em público é quase uma 
redundância.
 Dar uma simples entrevista falando disso, 
cabe na liberdade de expressão de um  
cidadão que antes de tudo isso e, depois de 
tudo isso, é juiz.

A liberdade de expressão só será possível 
numa democracia esclarecida, é a verdade 
que nos afronta ainda nos dias de hoje.

Enquanto não houver serenidade política, 
ausência de medos, enquanto não houver 
competência, oportunidades globais num 
mundo que se apregoa global, a liberdade 
de expressão será uma ilusão e um caminho 
mais ao menos titubeante aqui e ali mais 
afoito.

 Seremos ouvidos por quem nos quiser 
escutar e interpretados ou censurados por 
quem nos quiser censurar.
Dizia Salazar que  “Os homens, os grupos, as 
classes vêem, observam as coisas, estudam 
os acontecimentos à luz do seu interesse.”  E 
assim entendia que para obstar a diferentes 
entendimentos “Só uma entidade, por dever 
e posição, tudo tem de ver à luz do interesse 
de todos”. 
E Salazar acordou a censura, essa sombra 
tão velha como o medo do ser humano.

O dever de reserva definido pelo CSM não 
corta a palavra ao Juiz, não lhe corta a razão, 
antes a protege e evidencia no seu tom 
imparcial e independente e, não o impede 
de comunicar, antes o obriga a fazê-lo tendo 
em conta que terá tanto mais liberdade de 
expressão quanto mais independente e 
imparcial for. 

“Os homens, os grupos, as classes, 
vêem, observam as coisas, estudam os 
acontecimentos à luz do seu interesse”, 
mas isso não pode impedir alguém de falar 
mesmo correndo o risco de ser ouvido por 
interesses diferentes dos seus.

Adelina Barradas de Oliveira

 (Escrito ao Serão depois de uma longa jornada de trabalho no 
Outono em Outubro de 2016 )
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v

TPC´S

“We don’t need no education
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom

Teachers leave us kids alone
Hey! Teachers! Leave us kids alone!

All in all it’s just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall”

Pink Floyd

E se começássemos por tentar esclarecer o 
que são TPCs?

Bem, TPCs, à letra, são trabalhos de casa, 
normalmente requisitados pelas escolas/
professores.

 Mas há trabalhos de casa e TRABALHOS DE 
CASA e a diferença está exatamente no uso 
de letra maiúscula. TRABALHOS DE CASA 
são gritados, são obrigatórios, são aqueles 
que os alunos não  querem, não  entendem 
e/ou nem  tempo têm para os executar. Os 
trabalhos de casa são aqueles que  podem 
ser interessantes e complementarem a vida 

MARIA HELENA 
CARVALHO ALVES

Professora

Completou o curso de educadora de 
infância na Escola do Magistério Primário 
e Educadores de Infancia de Penafiel, em 
1984. 

Os primeiros anos de trabalho, por concurso 
público para o Ministério Da Educação 
levaram-na a percorrer os distritos de 
Bragança, Vila Real, Viseu e finalmente Porto. 

Em 2004 (e após ter tido 4 filhos) volta à 
Universidade e faz uma licenciatura em 
Administração e Gestão Escolar. 

Em 2006 inicia o doutoramento em 
Administraçao e Organização Escolar na 
Universidade de Santiago de Compostela. 

Termina os dois anos de mestrado e, quando 
já tem alguma investigação e tema para a 
tese de doutoramento desiste.

“Desisti quando descobri que a aquisição de 
novos conhecimentos não é importante para 
a ascensão na carreira docente em Portugal”
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escolar mas executados de livre arbítrio e 
fruto de entendimento entre educandos e 
encarregados de educação, em sintonia 
com os conteúdos programáticos das 
escolas e principalmente os interesses dos 
alunos.

Bons professores  encaminham, despertam, 
desenvolvem a curiosidade e o gosto pela 
aprendizagem. Maus professores, despejam 
umas tretas na sala de aula  e mandam 
kms de TPC´s para que os encarregados 
de educação façam o trabalho deles e/ou, 
para quem tem condições económicas, os 
ATL´s façam esse mesmo trabalho.

Claro que generalizarmos esta questão 
sem  termos em conta o ambiente sócio 
económico das escolas e das famílias  
seria estarmos a ser  muito básicos. Por 
exemplo, os pais  com cultura média e 
muito empenhados na educação dos seus 

filhos têm tendência para concordar e até 
exigir aos professores muitos trabalhos para 
casa, querem que os seus filhos subam na 
vida, que atinjam patamares superiores aos 
seus mas em contrapartida a maior parte 
das vezes  nem têm noção que os sonhos 
deles podem não ser os dos filhos, e  esta 
seria outra questão.

Por outro lado, os pais praticamente 
analfabetos agradecem que os filhos 
possam aprender tudo na escola pois  em 
casa nunca terão qualquer apoio logístico. 
Por exemplo, nos ciclos de ensino mais 
elevados os TPC´s já implicam pesquisas a 
nível bibliográfico e/ou informático. O que 
parece inacreditável para muitos, mas é uma 
realidade, é que  ainda há muitas famílias 
sem acesso a computadores, a livros e a 
internet.

Os TPCs podem portanto ser também uma 
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Tinha crianças ansiosas pois, caso não 
entendessem a matéria na escola, em casa 
não conseguiam sozinhos fazer os TPC, 
logo os pais teriam de ajudar o que causava 
confusão devido à forma como explicavam. 
Frases como “ A minha professora é que 
sabe!” eram proferidas constantemente. 
Claro que, apesar dos meus conselhos para 
que não os obrigassem a fazer nada que 
eles não tivessem entendido na sala de 
aula, os pais sempre tentavam, tendo tido 
eu, na escola, várias vezes, pais a pedirem-
me para lhes explicar como se faziam certas 
operações, etc.

Então apercebi-me que não é com TPC que 
os alunos aprendem e sim com as aulas. 

Primeiro deixei de me preocupar com a 
quantidade de livros e fichas. Um texto pode 
dar para explorar um dia como uma semana, 
exercícios de matemática nem sempre são 
melhores os dos livros ou fichas, e assim por 
diante. 

Hoje em dia apenas mando fazer leitura e 
sempre na presença de um adulto, dando 
preferência aos pais. Memorizar a tabuada, 
também com os pais. E porquê? Apenas 
porque, no meu entender e porque também 
sou mãe de filhos que estão na faculdade 
e no segundo ciclo, os alunos e os pais 
precisam entender que em casa também é 
necessário estudar pois um dia mais tarde 
não vai chegar só o que se ouve na sala de 
aula.

Mas há um caso em que levam mais 
trabalhos. Quando estão na brincadeira ou 
distraídos e por preguiça não terminam os 
trabalhos esses vão para casa para serem 

TPC´S

forma de acentuação da desigualdade 
social.

Durante os 7 ou 8 anos que fui coordenadora 
de uma escola integrada de pré-escolar e 1 
ciclo ouvi de tudo por parte dos  encarregados 
de educação.  Ora  porque o professor x não 
vale nada porque não manda trabalhos de 
casa,  ora  porque o professor y não vale 
nada porque manda muitos trabalhos de 
casa e o meu filho não tem tempo para os 
executar e/ou não conseguimos ajudá-lo.

Pedi a uma colega, Cecília Pescada, 
professora do 1 ciclo da escolaridade 
obrigatória que me desse a sua opinião 
sobre este assunto e ela remeteu-me este 
texto que tenho autorização para reproduzir:

“Nos meus quase 20 anos de serviço no 
primeiro ciclo, já passei pela fase de mandar 
muitos TPC, alguns, poucos e muito poucos. 
Ainda muito enraizados no facto de ter 
de terminar os livros e livros de fichas 
intermináveis, para satisfazer os “papás”, 
atrapalhados com o programa, querer tudo 
feito e perfeito, alguns de nós sobrecarregam 
os alunos com tantos trabalhos para realizar 
em casa que chegam, por vezes, a ter mais 
carga do que propriamente o que se realizou 
na sala de aula. Também já o fiz. 

No entanto apercebi-me que tinha uma parte 
de alunos que, ou não os faziam todos, com 
todas as desculpas (verdadeiras ou não), ou 
os traziam feitos por outra pessoa. Além do 
mais, em conversa com os pais, também me 
apercebia que pouco tempo sobrava para 
as crianças brincarem e conviverem com 
os progenitores, levando a maior parte das 
vezes a conflitos e stress entre os mesmos. 
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terminamos. Tenho agora alunos bastante  
felizes e muito mais abertos ao erro e a tirar 
dúvidas,”

Considero este depoimento franco, humilde 
e muito sensato. A conjugação de esforços 
entre escola (entidade/curriculum) 
professores e encarregados de educação 
é a chave do sucesso escolar. A discussão 
à  volta dos TPC´s é importante mas um fair 
divers. 

Os trabalhos de casa não deveriam existir, 
tão simples quanto isto. Acredito que nem 
as aulas, no formato que têm atualmente 
deveriam existir quanto mais os TPCs.

Vejam o exemplo da Escola da Ponte, vila das 
Aves, onde os alunos, cada dia, escolhem o 
que querem estudar, escolhem e aprendem 
a ser curiosos e responsáveis pelas suas 
aprendizagens, os professores estão lá para 
“espicaçar”, amparar, tirar dúvidas. E este 
paradigma parece-me maravilhoso, muito 
humano e o que vai mais ao encontro às 
necessidades de todos nós, seres humanos 
, seres vivos e pensantes.

Em seguida há o problema da pressão 
familiar que os TPC´s causam. Quem não tem 
apoios de retaguarda (ATLs,por exemplo) vai 
buscar os filhos à escola, cansado porque 
também esteve a trabalhar, com  vontade 
de dar e receber colo e mimo e o que têm 
à espera? Uma data de fichas de trabalho 
que o seu  filho deverá levar (devidamente 
terminadas) para a escola às 8.30h am. 
Olhem, não há paciência...
Em conclusão os TPCs não acrescentam 
nada de útil nem à aprendizagem nem à 
formação humanística de uma criança, nem 

à qualidade de tempo que passam com a 
família .Pode até ser motivo de mal estar 
físico e emocional no seio familiar. E o que 
eu conheço de guerras psicológicas  entre 
aquelas horas do antes do jantar, banho, 
jantar e dormir...A questão basilar é quase 
sempre a mesma: fizeste os trabalhos de 
casa? Mas ainda não terminaste? O que 
não entendeste? Mas o teu professor não 
explicou isso?

E sabem que mais? No fundo estão a 
menosprezar a inteligência  das  nossas 
crianças, elas só precisam de estímulo e 
instrumentos, porque elas querem aprender, 
são curiosas por natureza.

O que me parece justo é exigir às escolas e 
ao Ministério da Educação que parem  de  
formatar e comecem  a formar, em lugar 
de debitarem matérias desenvolvam a 
curiosidade dos  vossos alunos e finalmente, 
acabem com este “calvário” chamado TPC.
Mais, as nossas crianças  são das  que a nível 
europeu, mais  tempo  passam na escola...é 
incompreensível. Então se estão tanto 
tempo na escola, que fazem lá? Porque 
têm que trabalhar mais  matérias escolares 
em casa? Que fazem os professores tanto 
tempo nas escolas?

Termino com um dos fundamentos 
educacionais de Maria Montessori de quem 
sou fã fervorosa : 
“Destaco a importância da liberdade, 
da actividade e do estímulo para o 
desenvolvimento físico e mental das 
crianças.” 
Para Maria Montessori a  liberdade e a  
disciplina  equilibrar-se-iam, não sendo 
possível conquistar uma sem a outra. Mais, 
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adoptou o princípio da auto-educação, 
que consiste na interferência mínima dos 
professores, pois a aprendizagem teria 
como base o espaço escolar e o material 
didáctico. Na sequencia de tudo isto, os 
trabalhos  de casa  nem fazem sentido, seja 
qual a forma que lhe queiram dar.

Professores  trabalhem mais em contexto 
de sala de aula e ensinem os vossos alunos 
a voar.



15

TPC´S



16

FIABILIDADE E QUALIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

v

CARLOS PINTO DE ABREU

Advogado e membro 
da Direcção da APAV

A fiabilidade e a qualidade da investigação 
criminal em muito depende da constância 
e da previsibilidade da evolução do 
quadro institucional e, sobretudo, da 
aposta permanente na manutenção de 
quadros e na formação inicial e contínua 
de polícias especializadas, partidariamente 
impenetráveis, escrupulosamente 
preparadas, complementarmente diversas, 
abertas ao mundo, economicamente 
independentes, culturalmente 
evoluídas, politicamente impermeáveis, 
de comportamento irrepreensível e 
superiormente inteligentes. 

Mas a fiabilidade e a qualidade da 
investigação criminal depende também de 
cooperação leal e da realização de acções 
conjuntas e verdadeiramente coordenadas 

em função de uma missão bem definida 
e melhor prosseguida, sem cedência a 
protagonismos fúteis e a vaidades inúteis. É 
possível a unidade na diversidade. É possível 
a excelência em condomínio. Uma acção 
policial concertada, ou uma investigação 
criminal coordenada, e várias polícias com 
competências bem definidas, não são uma 
impossibilidade, são um desafio à sabedoria 
dos altos responsáveis e à arte de bem gerir 
a causa pública.

O plural polícias é propositadamente 
utilizado, porque a vitalidade de uma 
“máquina judiciária” viva e de uma “acção 
policial” afinada não prescinde de capilares, 
de vasos comunicantes, de artérias e veias, 
de canais de trabalho, de órgãos maiores 
e menores, todos igualmente importantes, 

UMA POLÍCIA ÚNICA OU POLÍCIAS BEM COORDENADAS?



17

que não podem pura e simplesmente 
ser extirpados ou enxertados à força 
e despejados ou reunidos numa única 
amálgama informe ou tubagem conforme. 
Ou, dito de outra forma, que não podem 
pura e simplesmente ser concentrados 
ou martelados numa única entidade todo-
poderosa, e só por isso muito perigosa, 
sem que haja respeito pela diversidade 
das instituições, pelo desenvolvimento de 
especificidades próprias, pelo equilíbrio 
dos poderes e por um balanceamento das 
forças. Para bom entendedor meia palavra 
basta. Ou talvez não... 

Sem que se defenda aprioristicamente a 

revolução, a implosão, a fragmentação ou 
a fusão institucional, é antes necessário 
um modelo de organização institucional e 
de execução das acções de segurança e 
das diligências de investigação mais ágil e 
participado, tecnologicamente coadjuvado, 
desenvolvido e ajustado aos desafios da 
modernidade; é imprescindível a clareza 
da regra, a unidade da chefia, a articulação 

de esforços, a optimização dos meios, a 
coordenação da acção, tudo conjugado 
com uma maior racionalidade de gestão, 
bem como com uma abordagem integrada 
das acções eliminando desperdícios, 
duplicações, competições e redundâncias 
inibidoras de actuação eficaz e eficiente das 
forças de segurança. Mas não com tentativas 
de enxertia ou de poda contra-natura.

Tudo isto vem a propósito da estratégia 
global, mas não assumida frontalmente, 
de tentativa de fusão de polícias a que já 
me referi antes com a expressão simples, 
mas frontal e descritiva, de que, no actual 
contexto, fusão é confusão. 

Mais do que fusão o que se parece 
pretender é, pasme-se, a facilitação do 
comando político centralizado das polícias 
e, se não mesmo intencional, a abertura 
precipitada e negligente de uma brecha 
de entrada às sempre presentes tentativas 
de manipulação externa das investigações 
criminais, brecha de acesso essa que se 
vê ampliada, num contexto de polícia 
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adequada articulação dos órgãos de polícia 
criminal com o titular do inquérito que é, e 
deve ser, o Ministério Público. 

Não estão, e deveriam estar, de uma vez 
por todas, suficientemente definidos os 
conceitos de direcção da investigação por 
parte do Ministério Público e de coadjuvação 
ou assistência por parte das Polícias, o que, 
por inércia ou comodismo do legislador 
(e acrescentamos agora por encapotada 

conveniência de alguns interesses mais 
inconfessáveis), tem gerado conflitos de 
(in)competência ou (por desleixo) vazios 
de intervenção, bem como não estão 
devidamente concretizadas (e entendidas) a 
noção de dependência funcional e a divisão 
clara e simples de atribuições aos órgãos 
de polícia criminal.

O que preocupa de sobremaneira os 
advogados penalistas é a excessiva e 
inusitada concentração de informação e 
de poderes numa só polícia ou numa só 
entidade, qualquer que ela seja, dependente 
mais a mais de um só Ministro. Bastará 

pensar que pode ser a própria Polícia 
Judiciária, ou um dos seus elementos, 
ou o próprio Ministro da Justiça, ou um 
dos seus altos funcionários, que está a 
ser investigado e que há necessidade de 
recurso a outros órgãos de polícia criminal 
e a intercepções telefónicas... desde logo 
para não criar suspeitas ou gerar riscos 
de fuga... e, claro, para perceber que esta 
aparente “disciplina férrea” ou, se se quiser, 
esta “impossibilidade legal” de determinar 

FIABILIDADE E QUALIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

única, com a clara impossibilidade de fazer 
contrapoder com a mesma ou igual força, 
eficácia e possibilidade de sucesso para 
prevenir eventuais desvios ou abusos. Para 
bom entendedor meia palavra basta. Mas 
como nem sempre há, não nos leitores, 
mas nalguns decisores, sobretudo quando 
pretendem interpretar malevolamente, 
bons entendedores aqui fica o que já escrevi 
noutro contexto em nome e representação 
dos advogados penalistas quando da 
discussão do projecto da Lei de Organização 
da Investigação Criminal.

Considera-se fulcral uma correcta e 
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o órgão de polícia criminal que coadjuve o 
Ministério Público, pode, na patologia, ser 
muito perigosa e, mesmo na normalidade, 
potenciadora de graves mal-entendidos 
(mas isto também não significa que se use e 
abuse do poder de determinação concreta 
do órgão de polícia criminal que coadjuva 
a investigação em sistemático desrespeito 
das competências reservadas). 

Como em tudo, o problema até pode estar, 
por vezes, na regra, ou na ausência dela, mas 
estará sempre na falta de equilíbrio e bom 
senso, independentemente da bondade 
da regra, regra que pode ser sempre 
interpretada ou desvirtuada ao sabor das 
conveniências...

Mutatis mutandis, assim como se lutou 
contra o mesmo mal ou peçonha em meados 
dos anos setenta, ou seja, contra a unicidade 
sindical, há agora que estar atento e batalhar 
contra outro erro crasso que é endeusar 
a unicidade policial, como se não fossem 
bem maiores os (enormes e multifacetados) 
reais riscos que as aparentes (e poucas ou 
nenhumas) vantagens. 

Com o mito da tutela única das polícias (passo 
anterior ao desejo mefistofélico da polícia 
única) e com o objectivo velado do controlo 
unificado da informação e da segurança, 
está em perigo a existência em Portugal de 
uma polícia com o grau de conhecimento 
técnico e científico, de especialização e 
de organização, adequado às exigências 
modernas. E sem que haja necessidade de 
cometer o erro capital de inventar do nada 
uma suposta nova e utópica realidade, sem 
retirar das realidades que existem, ou seja 

extrair do todo, que é a soma das partes, 
todas as suas potencialidades. 

Independentemente da insuficiência do 
sistema de estatística criminal, da prevalência 
da informação sobre criminalidade como 
aquela que é a participada às polícias e da 
ausência de inquéritos sérios e profundos de 
vitimação, Portugal continua a ser dos países 
mais seguros da Europa, ainda que com 
problemas vários de inércia, de desperdício 
e de desorganização. Por alguma coisa será 
que Portugal ainda seja dos países com 
menos criminalidade grave! 

Talvez algum respeito pela identidade, 
tradição, natureza e cultura de cada uma 
das organizações e dos agentes que 
dedicadamente estão ao serviço, bem 
como a reserva de especificidade, a matriz 
do conhecimento e a diferente experiência 
ou cientificidade de cada uma das polícias 
devam ser mantidos e potenciados pelas 
sinergias criadas por um quadro mais 
integrado de acção e por uma coordenação 
mais assertiva, quer na prevenção, quer na 
repressão. 

Na prevenção e na segurança tal é da 
competência do Governo. Na investigação 
e na repressão tal será da competência do 
Ministério Público e dos Tribunais. É assim 
tão difícil perceber e fazer cumprir o quadro 
constitucional vigente?

A Polícia Judiciária, instituição com autonomia 
administrativa, organizativa, táctica e técnica, 
é e deve continuar a ser um corpo superior 
de polícia criminal imbuído de autoridade 
de polícia, auxiliar da administração da 
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justiça, organizado hierarquicamente na 
dependência do Ministro da Justiça e, 
funcionalmente, mas só no âmbito da 
investigação criminal, na dependência do 
Ministério Público. Sem que tenha qualquer 
superioridade ou sequer poder de supra-
ordenação ou, até, de coordenação sobre os 
demais órgãos de polícia criminal, a posição 
jurídico-institucional da Polícia Judiciária é, 
ainda assim, diferente da da PSP, da GNR ou 
do SEF, isto só para exemplificar. 
A Polícia Judiciária não é apenas uma 
polícia criminal com missão de coadjuvar 
as autoridades judiciárias na investigação. 
Há actividade policial relevante fora dos 
inquéritos, antes ou para lá deles, desde 
logo, mas não só, na aquisição e tratamento 
de informação, na prossecução de 
averiguações prévias ou na realização de 
acções de prevenção. E há também, mas 
não só, repete-se, a investigação criminal. 
Em síntese, a Polícia Judiciária é, e deve 
continuar a ser, instituição complexa no 
domínio da intelligence, de recolha de 
informação, com dupla missão, missão de 
polícia de prevenção criminal e, também, de 
polícia de investigação. 
Daí que se justifique a dependência funcional 
das polícias para com a autoridade judiciária, 
no âmbito processual, e a dependência 
orgânica e hierárquica face ao governo, 
concretamente ao Ministro da Justiça, no 
domínio gestionário e procedimental este 
fora dos inquéritos e dos processos-crime. 
Daí que nada repugne, e tudo aconselhe, 
a que, na prevenção e na actividade 
administrativa de polícia, quanto aos 
aspectos organizativos, administrativos e 
disciplinares, haja dependência hierárquica 
do executivo. 

E que, processualmente, haja estrita 
dependência funcional do Ministério Público. 
É este, salvo melhor opinião, o sentido 
da imprescindível integração da Polícia 
Judiciária no Sistema de Justiça. E do 
reconhecimento da sua importância no 
Sistema de Polícia.

        
Advogado 

Membro do Conselho Consultivo do 
Forum Penal – Associação dos Advogados 

Penalistas
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v

UNIFICAÇÃO OU INDEPENDÊNCIA DE POLÍCIAS

Há uns tempos, e sabendo-se da minha 
reatividade impetuosa, fui provocado para 
dissertar acerca de uma matéria quente, 
habitualmente na ordem do dia aquando do 
início de novas legislaturas.

Titubeante, abracei o repto, pois o gosto por 
um bom desafio supera sempre qualquer 
receio prévio. No entanto, logo após a 
aceitação, pensei que nunca havia refletido 
a sério sobre o mote, sem os aparentes e 
expectáveis condicionalismos ou, quiçá, 
preconceitos por ter exercido funções num 
serviço de segurança nos últimos 17 anos. 
A proposta incidia sobre «unificação ou 
independência de polícias» e julguei ser 
aparentemente fácil delinear umas ideias, 
olhando para o que se tem arvorado a 
favor e contra, em textos dispersos e na 
comunicação social, mas… Eis que, repentina 
e repetidamente, surgiu o eterno problema: 
gosto de pensar por mim, sou normalmente 
um não alinhado, mas apenas por convicções 
e espírito crítico, sem especial prazer em 

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

Perito de criminalística da 
Policia Judiciária

contrariar as ideias instituídas.

Cumpre sublinhar, previamente, que as 
polícias doravante referidas são as que a Lei 
de Organização da Investigação Criminal 
refere como órgãos de polícia criminal de 
competência genérica, sendo estes a Polícia 
Judiciária (PJ), a Polícia de Segurança Pública 
(PSP) e a Guarda Nacional Republicana 
(GNR).

Comecei, então, a pôr em funcionamento 
o equipamento neuronal, desbravando 
mentalmente o caminho para as reflexões 
apriorísticas aqui a verter, tendo destacado, 
desde logo, a principal pecha: a questão 
política, da tutela ministerial.

Há, pois, quem defenda que as polícias 
deveriam manter a estrutura atual e, em 
sentido oposto, quem pugne pela inclusão 
num único ministério e consequente 
unificação. Os argumentos dos primeiros 
alardeiam que a Justiça deve ter uma polícia 
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«própria», a Polícia Judiciária, especializada, 
com capacidade investigatória mais 
elevada, sistema de informação integrado 
e meios técnico-científicos avançados, em 
função da qualificação e/ou graduação 
da criminalidade, nomeadamente a 
transnacionalidade, deixando as polícias 
administrativas, PSP e GNR, com a baixa e 
alguma da média criminalidade, para a qual, 
em regra, não são necessárias especiais 
valias na investigação, sendo essas mais 
viradas para a ordem e segurança públicas, 
devendo, por tal, funcionar na dependência 
da Administração Interna.

Os apoiantes do ministério singular referem, 
em oposição, conseguir-se a maximização 
de recursos, maior efetividade na partilha 
de informação e capacidade logística e 
operacional que cobre todo o território 
nacional por força da situação geográfica 
dos postos policiais, ou seja, o policiamento 
de proximidade e preventivo e, ainda, o 

elenco de crimes passível de deferimento 
de investigação na PSP e na GNR. 

Ora, o que me apraz trazer à reflexão é o 
facto deste argumento me parecer pouco 
consistente por duas ordens de razões: 
a primeira, independentemente de ser 
polícia judiciária ou administrativa, é que 
ambas concorrem para a Justiça, no âmbito 
da competência e atribuições conferidas, 
designadamente no que concerne a 
participar, noticiar e investigar ilícitos penais 
a serem dirimidos nos tribunais comuns, sob 
direção do Ministério Público, numa fase 
primitiva, e do juiz, a final, excecionando o 
que denomino de crimes de competência 
reservada exclusiva, de inadmissibilidade 
de deferimento investigatório, que cabem à 
PJ; a segunda, além da realização da justiça 
ser incumbência de qualquer polícia, bem 
como o exercício de funções de segurança 
interna, não faz muito sentido diferenciar 
pela transnacionalidade numa Europa a 28, 
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ou, melhor, apelar a conceitos de segurança 
interna e externa que cada vez mais se 
intersetam e esbatem, optando-se por falar 
em segurança nacional ou global. Por fim, 
ainda se pode teorizar que a competência 
para investigação depende, em particular, 
das orientações de política criminal a 
cada momento e, por isso, passível de 
ampliação ou limitação dentro das opções 
governamentais.

Perante estes raciocínios, não se veriam 
grandes obstáculos a que as polícias 
ficassem sob a alçada de um único ministério.
Um outro motivo, de peso equivalente, 
se argui e prende-se com as nomeações 
políticas de dirigentes máximos, havendo 
uma corrente adepta da nomeação do diretor 
ou diretora nacional da PJ pelo Conselho 
Superior do Ministério Público, de forma a 
dar uma maior amplitude à separação de 
poderes, integrando, inclusive, a própria PJ 
na estrutura orgânica do Ministério Público.
Ora, retrotraindo à posição de não alinhado, 
parece que, desta forma, se estaria a 
fomentar diferenças perigosas quanto a 
aspetos qualitativos das polícias, marcadas 
pela iniquidade, ao manter a nomeação 
governamental dos responsáveis máximos 
da PSP e GNR. Mais, estar-se-ia a diabolizar o 
poder político, aqueles e aquelas que foram 
eleitos democrática e legitimamente para 
representar o povo. Deixo a pergunta no ar: 
será mais proba ou impoluta a magistratura 
do Ministério Público que quem exerce cargo 
político? E que quem está na judicatura ou 
seja dirigente policial? Não é o Ministério 
Público o «dominus» do inquérito, auxiliado 
pelas polícias, sejam estas de competência 
genérica, específica ou partilhada? Assim 
sendo, porque se haverá de estabelecer 
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diferenciação quanto à forma de nomeação 
das cúpulas policiais e entes afins?

Mostra-se, também, de pouca solidez o 
argumento da distinção na nomeação e 
da integração formal de uma determinada 
polícia no Ministério Público, em detrimento 
de outras.

Por outro lado, e enveredando agora pelo 
terreno fértil das razões que acolhem a 
individualização das polícias, é de abordar 
a dicotomia no campo das indispensáveis 
exigências de acesso às carreiras e 
complexidade funcional.

Aqui, sim, parece ganhar força a tese de 
individualização das polícias, apregoando 
o sistema dualista, notando-se já uma 
amplitude considerável entre a forma de 
ingresso: na PSP e GNR, nas categorias de 
base, com exigência do 12.º ano, enquanto 
que para a PJ o requisito é de licenciatura 
adequada, ou seja, importando, por analogia, 
as regras gerais, constata-se a diversidade 
no grau de complexidade funcional, tendo 
as primeiras categorias grau 2 e a restante 
grau 3.

Um outro critério diferenciador cinge-se ao 
relevo do estatuto remuneratório e custos 
associados.

A optar-se pela tese de polícia única, quem 
integrasse a categoria de base da carreira de 
investigação criminal da PJ (inspetor) veria 
recair sobre si um sacrifício inadmissível, 
com custos pessoais, profissionais e, até, 
previdenciais, pois, embora admitindo um 
período transitório, ao se enquadrarem 
na mesma carreira e categoria – 
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independentemente da nomenclatura a 
adotar – os agentes da PSP e os guardas 
da GNR, ter-se-ia que, obrigatoriamente, 
unificar o estatuto remuneratório. Tendo as 
remunerações diferenças de monta entre 
as categorias de base, e atento o princípio 
da intangibilidade dos salários, para se 
conseguir essa unificação remuneratória, 
ter-se-iam que suspender quaisquer 
incrementos salariais relativamente aos 
inspetores da PJ, até que os titulares das 
categorias de base da PSP e da GNR, com 
identidade de tempo de serviço com os 
da PJ, obtivessem também identidade 
remuneratória, o que, seguramente, levaria 
uma década ou mais.

No entanto, mais uma derradeira razão, e 
agora fundamental, se traz à liça para afastar 
a unificação, pois, em face do exposto no 
parágrafo anterior, haveria lugar à violação, 
durante um largo período de tempo, do 
princípio constitucional que determina 
«para trabalho igual salário igual».

Mesmo a terminar, e fazendo um paralelo 
com os meios alternativos de resolução de 
litígios, dir-se-á que a unificação das polícias 
seria como pôr os juízes de paz a julgarem 
nos tribunais comuns. Isto é, embora para 
o exercício de ambas as funções – juiz 
de paz e juiz de direito – sejam «grosso 
modo» coincidentes o escopo da atividade, 
traduzido no julgamento público, e o requisito 
de licenciatura em Direito, já o mesmo não 
se verifica no percurso complementar de 
ambos, quer em grau de exigência, quer em 
tempo de formação, quer em remuneração.
Semelhante situação se passa nos cursos 
de admissão das polícias, além dos já 
aludidos desfasamentos nos requisitos 

académicos e remuneratórios: na PJ o 
período de formação inicial é muito superior 
à duração dos da PSP e da GNR; a formação 
da PJ é mais aprofundada no que respeita 
à criminalidade violenta e organizada, tendo 
ainda componentes de especialização em 
crimes de competência partilhada como, 
por exemplo, crimes de mercado mobiliário; 
e, ainda, a detenção de valências técnico-
científicas únicas ao serviço da investigação 
por banda da PJ.

Assim, existindo dúvida razoável quanto à 
unificação – a admitir-se, seria entre PSP e 
GNR –, afigura-se imprudente a adoção de 
medidas estruturais significativas na atual 
organização da investigação criminal, a qual, 
diga-se em abono da verdade, tem dado 
excelentes resultados, sem prejuízo de 
alterações legais pontuais, nomeadamente 
quanto ao funcionamento do Conselho 
Superior de Segurança Interna e Gabinete 
Coordenador de Segurança.

Como se diz em «futebolês»… Em equipa 
que ganha não se mexe!
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A TIA MARIA

Era pequenina, não chegava ao metro e 
meio. Nunca casou e, por isso, também 
nunca ficou viúva, mas sempre a vi vestida 
de preto.

A tia Maria vivia numa pequena aldeia que 
não tinha nem trezentos habitantes, nem 
televisão, nem telefone, nem carros, nem 
gente letrada. Tinha apenas duas cunhadas 
professoras primárias, um sobrinho que 
tinha prosseguido os estudos e sobrinhos 
netos que tencionavam fazê-lo.

A pequena tia Maria cozinhava para a 
família: maravilhosamente. Todos os dias, 
religiosamente, fazia o almoço e o jantar.
De resto, de manhã, esperava a camioneta 
que, uma vez por dia, chegava à aldeia para 
largar e receber passageiros, mas também 
para deixar encomendas.

A tia Maria nunca partiu na camioneta. 
Esperava-a, apenas, para partir à volta do 

ISABEL HORTA

Jornalista

mundo com o seu Século e o seu Diário 
de Notícias. Assinava os dois jornais desde 
nova, e manteve a assinatura pela vida fora.
Depois do almoço, e arrumada a cozinha, 
sentava-se no seu cadeirão e lia os dois 
jornais de fio a pavio em rigoroso silêncio. 
Não permitia que ninguém a incomodasse. 
Sabia tudo o que podia saber-se do país 
em que vivia e do mundo. Pelo menos, o 
que podia saber-se quando os jornais eram 
censurados.

Quando minha tia-avó Maria largava os 
jornais para ir preparar o jantar, e eu estava 
lá de férias, ía folheá-los, ávida, tentando 
perceber onde apreendia ela tanta 
informação e o que lhe provocava tanta 
paixão.

À noite, depois do jantar, era a hora de ouvi-
la falar de tudo o que tinha lido nos seus 
jornais. E a família escutava-a, discutia com 
ela as notícias.
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A tia Maria era, na sua época, a pessoa 
mais bem informada que conheci. Tão bem 
informada que eu, criança, agigantava na 
minha consideração aquela mulher tão 
pequenina.

Morreu muito velhinha a tia Maria. Mas, até 
ao último dia, cumpriu o seu ritual: leu de fio 
a pavio os seus jornais, diariamente.

Deixou-me uma única herança: a vontade 
e a paixão por mantê-la sempre bem 
informada.
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E SENDO JUIZ?

SO FAR SO GOOD
 

O poder revela o homem. 
Sófocles

O exercício do poder atrai! Sejamos 
honestos. Mandar e ser obedecido, ver as 
coisas feitas como achamos melhor é bom, 
satisfatório. A tentação de forçar a mão dos 
que nos enfrentam, porque “é tão óbvio que 
não têm razão”, que nós é que “vimos” a luz 
e portanto só por ali é que está bem…. A mais 
pura forma de arrogância. 

E todos nós temos poder ou poderes. O 
poder sobre o que o nosso filho veste, o 
poder sobre o subalterno e o que fará nesse 
dia, o poder de fazer a queixa por um erro 
de uma pessoa que connosco contactou no 
seu serviço (nem estou a pensar na prática 
de ilícitos, mas no erro no serviço alheio). 

E como o exercemos? E como gostamos 
que o exerçam quando nós estamos “sob” o 

poder de outrem? Pensamos nisso, ou vamos 
seguindo o nosso caminho maximizando 
o nosso bem estar sem olhar aos que nos 
rodeiam? Sem pensar nas consequências 
dos nossos actos nas pessoas que 
connosco trabalham, nas pessoas para 
quem trabalhamos ou que recebem o fruto 
do nosso trabalho, ou para as pessoas que 
são “atingidas” pelo nosso trabalho?

Quanto ao exercício do poder e a necessidade 
de uma justiça livre desse poder deparei-me 
no outro dia com um filme que o exemplifica 
de forma intensa, pelo menos em meu 
entender: “Os Sete Magníficos”. Não sou 
particular apreciadora de westerns, a lei da 
bala incomoda-me um bocadinho, embora, 
geralmente, a bala mais rápida, a final, nos 
filmes, seja da pessoa menos má do enredo.

No filme em causa, a personagem de Peter 
Sarsgaard, o implacável Bartholomew 
Rogue, tem o Xerife da cidade “no bolso”, 
que ao invés de aplicar a lei e defender a sua 
obediência, a mando daquele deverá deixar 
os cadáveres na rua durante uns dias para 
instigar o medo e a vontade de cedência 
a todos os pedidos do primeiro. Para repor 
a justiça e a ordem juntam-se então os 7 
magníficos, que com alguma estratégia 
e muita, mas muita sorte, lá derrotam os 
maus, morrendo metade do grupo nessa 
luta fabulosa (espero não ter estragado o 
filme a quem ainda não o viu, mas tendo em 
conta que é uma nova versão de um antigo 
filme…).

Não podemos confiar que haverá, 
actualmente e em todas as sociedades 
e situações, outros sete ou setecentos 
magníficos que ajudarão a repor a ordem. 
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Mas para que não haja necessidade dos 
magníficos é imperativo que se pugne 
e defenda um sistema de justiça forte e 
dotado de meios, humanos e materiais. 

É também imperioso que se articule o 
número de magistrados do Ministério 
Público, com o número de Juízes e de 
Funcionários, que se lhes DÊ condições e 
cargas de trabalho fazíveis.

Quando se continua a confundir os atrasos 
nos processos com falta de produtividade, 
quando se confunde que estabelecer 
objectivos é a “milagrosa” cura para os 
males da justiça, estamos a um passo, muito 

pequeno, receio, de “meter a justiça” no 
bolso. 
 
Não porque a mesma se venda, mas porque 
caindo no descrédito, haverá a tentação de 
prevalência da lei do mais forte.

Mas porque se continua com vendas, 
daquelas que na simbologia da justiça a 
impede de ver quem julga, para continuar 
imparcial, poderemos dizer, como na história 
de Josh Faraday no filme supra referido: “So 
far, so good”… pelo menos até se consumar 
a queda…
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Onofriana, sobretudo mulher e, além do 
seu próprio género era “…da vida”,  tal como 
sua mãe, Ana Gertrudes Severa, célebre 
prostituta da Mouraria, diz-se que cigana 
seria e cantava tão bem quanto homens 
levava para a cama.

Exótica, de beleza ímpar, foi famosa mas o 
destino e muita incúria  e desvario fizeram-
na morrer apoplética, pobre, tuberculosa, 
ainda na força da vida. Nem sequer  se safou 
da vala comum, sem caixão, pois assim o 
quis. Tinha de ser. Pediu que assim fosse às 
próprias amigas…

Conta-se dela que “(…) percorria os bairros 
populares da cidade do Tejo e da saudade 
e que a sua voz animou as noites de muitas 
tertúlias bairristas, tabernas ficaram famosa 

AGOSTINHO SOARES TORRES

Juiz Desembargador

só pela sua presença(…)”
Quando pensamos em grupos sociais 
minoritários, diferentes da norma social 
aceite,  tendemos à inevitabilidade do 
resvalar para as questões da discriminação 
e da indiferença. 

As questões de (des)igualdade de género 
são a mesma coisa e esquecemos quantas 
vezes aquela beleza vingada que da 
escuridão da vida ainda teima em renascer 
na luz dos afectos e do orgulho nacional. 
Mas há também opções (feitas quase sempre 
por necessidade) e há inevitabilidades. Nem 
sempre se conjugam, aliás quase nunca. 
Mas, nessa matéria, Severa foi de feitio e 
alegria de viver, por opções, mas mais de 
inevitabilidades se construíu. O que, ao fim 
e ao resto, não lhe resolveu a vida mas, ao 

UMA MEMÓRIA A UMA CANTADEIRA DE LISBOA QUE NOS ENCANTA 
AINDA NA MEMÓRIA DOS TEMPOS E SERVE DE HEROÌNA DO 
CORAÇÃO
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menos, deu-lhe a fama. Pobre, sem recursos, 
mas bela e afinada. 

E deu que falar!

Não se tratando de minoria, a posição da 
mulher no mundo revela-se no entanto 
ainda em franca desconsideração. Claro que 
agora até já se fala ao contrário, que são os 
homens a menos, a pedirem quotas…quem 
sabe se de amor ou importância. 
Mas aquelas ainda perduram na 
estupidamente imposta “menoridade”. 
Lembro-me de uma decisão de um certo 
Conselho Nacional saudita para a virtude  
e prevenção do vício em como “cientistas” 
árabes (certamente whabitas e de longas 
barbas idiosincráticas)  na Arábia Saudita, 
se teria tomado no sentido de acharem 
que afinal a mulher já não seria um objecto 
mas ainda assim um ser mamífero, mas 
não humano. Esta diatribe ainda seria, 
pois,  mais “profunda” que aquela de as 
pessoas acreditarem que era a terra a ser 

narcisisticamente volteada pelo sol.

Não vou agora efabular sobre esta 
problemática mas serve ela de mote para o 
assunto que se segue.

Refiro-me à construção no fértil e curioso 
imaginário da populaça de certos icons 
nacionais, verdadeiros vultos que viveram 
vidas  com pés de barro mas deixaram 
memória troante e que nos dão nome aqui 
e lá fora ou então que  defendem a nossa 
honra de gente lusa que, dizem muitos , ser 
desenrascada mas pouco atrevida, gemada 
por genes e misturas de vários amores, 
numa explosão de misturas que alguma 
coisa devem ter providenciado de boa , 
alguns deles envoltos num mistério quase 
sebastiânico.

Não tendo honras de Panteão mas nomes 
e vidas invulgares, quase feitos de uma 
estranha genética providencial ou senão 
mesmo com algum sortilégio, são hoje ainda  
as referências que nos enchem o peito 
ufano, embora entristecido com a perda do 
império, com um amor quase narcísico, não 
vá a gente perder os nossos heróis.

Desde o homem da pala na vista do séc.º 
XVI, estropiada em guerras ou desamores, 
mas que escreveu uma das mais belas 
obras cantando e espalhando por toda a 
parte um reino tão sublimado, morto pobre  
e esquecido porém, até aos fadistas e 
cantadeiras que nos deram lá por fora aquilo 
que cá dentro   nunca soubemos misturar 
bem no paladar do nosso orgulho de povo 
de misturas e milenar, acordamos hoje e 
adormecemos ainda no sonho de gente que 
se sente tanto deste mundo como se fosse 
de outro mas, valha-nos Deus,  ao menos 
consegue proezas de encantar. 
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Diz-se às vezes, em conversas plebeias 
de desabafo das tristezas e rancores, que 
por causa de uma má mulher da vida (o 
termo aqui seria outro mas não a escrevo 
por redundância plebeia) se perde quantas 
vezes uma boa amiga.
Severa Onofriana era uma  mulher da vida, 
presume-se que da parte menos rosa, e por 
ela se perderam muitos pelas ruas de Lisboa 
e pelas portas do coração, até um conde, o 
tal de Vimioso depois arrependidos e que a 
deixaram triste também por ser trocada.

Trazida ao mundo na taberna da mãe, 
à  Rua da Madragoa (actual Rua Vicente 
Borga nº33) a 26 de Julho, corria já o final da 
primeira metade do ano de 1820.

O encanto da voz que nos deixou só foi ouvida 
pelos seus conterrâneos mas ficou para 
sempre lembrada na memória colectiva por 
relatos orais de contemporâneos e escritos 
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de Luís Augusto Palmeirim, Miguel Queriol 
ou Raimundo António de Bulhão Pato.

Regida por signo pelo sol e tendo a Lua por 
talismã, leoa por zodíaco e magnetismo, 
criatividade e talento, tornou-se o ícone 
de primeira fadista cantadeira pelos seus 
amores e pelos fados que cantava, tocava e 
dançava, no bairro da Mouraria. 

Dela glosou o poeta Bulhão Pato, que a terá 
conhecido pessoalmente:
 “A pobre rapariga foi uma fadista 
interessantíssima como nunca a Mouraria 
tornará a ter!... Não será fácil aparecer outra 
Severa altiva e impetuosa, tão generosa 
como pronta a partir a cara a qualquer que 
lhe fizesse uma tratantada! Valente, cheia 
de afectos para os que estimava, assim 
como era rude para com os inimigos. Não 
era mulher vulgar, pode ter a certeza” (cf. 
Júlio de Sousa e Costa, “Severa”).
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Ou então, como Luís Augusto Palmeirim, 
que apenas a vira e falara com Severa por 
uma singular vez, o que “foi o bastante 
para nunca mais me esquecer da esbelta 
rapariga, que tinha lume nos olhos, uma 
voz plangente e sonora, e, apesar destas 
aparentes seduções, uns modos bruscos 
e sacudidos, que avisavam os seus 
interlocutores a porem-se fora do alcance 
«de um revés de fortuna»”. 

Dela escrevera ainda  na sua obra “Os 
excêntricos do meu tempo”, após visita a 
casa dela:
 “Quando entrei em casa da Severa, 
modesta habitação do tipo vulgar das 
que habitam as infelizes sua congéneres, 
estava ela fumando, recostada num canapé 
de palhinha, com chinelas de polimento 
ponteadas de retrós vermelho, com um 
lenço de seda de ramagens na cabeça e 
as mangas do vestido arregaçadas até ao 
cotovelo.  Era uma mulher sobre o trigueiro, 
magra, nervosa, e notável por uns magníficos 
olhos peninsulares. Em cima de uma mesa 
de jogo estava pousada uma guitarra, a 
companheira inseparável dos seus triunfos; 
e pendente da parede (sacrilégio vulgar nas 
casas daquela ordem) uma péssima gravura, 
representando o Senhor dos Passos da 
Graça!”

 Por sua vez Miguel Queriol dá nota 
a propósito de uma visita nocturna de um 
grupo de boémios ao Palácio do Conde 
de Vimioso, na qual Severa cantou o Fado, 
acompanhada à guitarra por Roberto 
Camelo. Em artigo publicado no jornal “O 
Popular” registou os seguintes comentários: 
“Se bem me recordo era uma rapariga 
esbelta, bem apessoada, cabelo escuro 
e farto, com um ar de desenvoltura sem 
ultrapassar as conveniências da sua posição 
para com quem a favorecia, trajando limpa 

mas modestamente, sem fazer lembrar a 
desgraça da classe em que menos o vício 
que a miséria a havia precipitado, e que pela 
sua timidez se mostrava contrafeita no meio 
social em que ali se achava.”

Actuaria sobretudo em locais ligados 
aos prostíbulos da prostituição na época, 
(Bairro Alto e Mouraria), mas apresentou-se 
também em festas aristocráticas, face à sua 
ligação ao  conde de Vimioso.

 De Eduardo Sucena se lê ter escrito 
que um dos locais frequentados pela 
meretriz cantadeira, onde teria conhecido 
pessoalmente o Conde de Vimioso, era a 
“(…) taberna da Rosária dos “Óculos”, ao cimo 
da Rua do Capelão, no prédio conhecido 
por “casa de pedra”. Aí ela cantava e batia 
o fado, acompanhada à banza por Joaquim 
Lucas, um tal caixeiro de uma outra taberna 
da Rua dos Cavaleiros” ou então  “na 
taberna do Manuel Jerónimo, o “Cegueta”, 
e a do “Manhoso”, situadas na mesma Rua 
do Capelão, e o Café da Bola, na Rua de S. 
Vicente à Guia e o café do antigo moço de 
forcado Joaquim Silva, à Rua do Saco, nas 
proximidades da praça de touros do Campo 
de Santana, onde o Conde de Vimioso se 
juntava com apreciadores e praticantes da 
arte de tourear. (cf. Eduardo Sucena, “Lisboa, 
o Fado e os Fadistas”).

Feita famosa pela voz,  pela beleza de 
fazer parar os pulmões e, certamente pelos 
amores a um conde (D. Francisco de Paula 
Portugal e Castro), mais tarde transformado 
no Conde de Marialva por Júlio Dantas 
(Severa, 1901)  que a introduziu à elite 
social e intelectual portuguesa do tempo, 
ficou conhecida como a “meio-soprano 
dos conservatórios do vício”  e  cantada 
em letras de fados, em romance e até no 
cinema (“Fado da Severa”, Teófilo Braga no 
“Cancioneiro Popular” de1867),  da autoria 
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de Sousa do Casacão e datado de 1848:
 “Chorai fadistas, chorai, que uma fadista 
morreu...hoje mesmo faz um ano , que a 
Severa faleceu... E fadista como ela …Nunca 
no mundo apar’ceu…”

A obra de Júlio Dantas foi  adaptada ao 
cinema ( por Leitão de Barros) em 1931, 
com o primeiro filme sonoro português, 
intitulado “A Severa”, estreado no São Luiz, 
“num ambiente de acontecimento nacional, 
a 18 de Junho de 1931 e esteve mais de 6 
meses em cartaz, sendo visto por 200 mil 
espectadores.” 

O “Novo Fado da Severa” (Rua do Capelão) 
com versos de Júlio Dantas e música de 
Frederico de Freitas faz parte da banda 
sonora do filme .

No filme Fados do realizador espanhol 
Carlos Saura ela é representada pela fadista 
Cuca Roseta.

Envolta em  aura de mistério por ausência de 
informações  exactas sobre a sua vivência, a 
própria  imagem dela divulgada  pelo jornal 
“Canção do Sul” de 1 de Setembro de 1939 
mais não era  afinal que uma reprodução em 
postal ilustrado de Acácia Reis (Severa) e 
Rosa d’ Oliveira (Rosa Engeitada), na revista 
“Na ponta da Unha”, representada no teatro 
da Rua dos Condes, em 1902, conforme veio 
desmentido no jornal “Guitarra de Portugal” 
de dia 10 do mesmo mês de Setembro de 
1939.

Também a peça que estreiou a 25 de Janeiro 
de 1901, no Teatro D. Amélia (futuro Teatro 
São Luiz), teve Ângela Pinto a protagonizar 
a cantadeira Severa, peça essa que acabou 
por ser adaptada a opereta por André Brun, 
com o mesmo título, em 1909 (protagonista 
Júlia Mendes).
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Sucederam-se as reposições em palco 
(veja-se a encenação pela companhia de 
Vasco Morgado, estreada a 8 de Março de 
1955, no Teatro Monumental, onde Amália 
Rodrigues assumiu o papel de Severa.)

Provavelmente  foi daquela Lisboa de 
novecentos  a que  o Fado se associou 
como sendo caracterizada pela descrição 
do fadista à margem da lei, no papel social 
de “vadio” e “chulo”, no caso dos homens, e 
da prostituição no caso das mulheres.

Na Mouraria, na Rua do Capelão, continua o 
Largo da Severa, onde a casa da cantadeira 
está assinalada com a indicação de “Casa 
da Severa” ( hoje a Maria da Mouraria, de 
Hélder Moutinho) e no chão, empedrado 
de calçada à portuguesa, pode ver-se o 
desenho de uma guitarra portuguesa.

Vivemos assim de icons, fazemo-los nossos 
heróis,  damos-lhe chão fértil para nos irmos 
lembrando quiçá de sermos gente, mesmo 
com pés de barro.

Cantando se espalha o encanto sublime 
de tantas vidas que, não sendo belas, 
fizeram outras melhor. Severa foi pobre mas 
generosa, deixou-nos na sua simplicidade 
de mulher cigana do povo uma das melhores 
coisas que os portugueses ainda têm de si: o 
afecto de quem sente que a vida só é pobre 
para quem não ama.

Por isso o fado resistiu, por isso o fado 
também é  mulher!

*
Fontes documentais:
Museu do Fado
http://www.museudofado.pt/personalidades/detalhes.
php?id=368
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“EU COM A TUA IDADE JÁ ANDAVA EM ÁFRICA COM UMA G3 
ÀS COSTAS.”

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito

“Nós lá …”. Era assim que o meu pai falava 
quando se referia à Guiné-Bissau, país esse 
onde nunca fui mas onde pretendo ir, um 
destes dias, e antes de morrer. Sei que não 
é um destino de eleição. Porém, bem sei 
porque quero lá ir. “Nós lá”. 
Ou seja, cada vez que o meu pai dizia “Nós 
lá”, nós, o resto da família, já sabíamos ao 
que é que ele se estava a referir, ou seja, 
à Guiné-Bissau. Quer fosse a falar do que 
comiam (arroz, sobretudo), quer fosse para 
falar dos animais (recordo-me de falar de 
sanguessugas num rio ou de macacos), 
quer fosse para falar das emboscadas que 
sofriam ou que provocavam ao membros do 
PAIGC. Tudo isto a propósito da obra “D’este 
viver aqui neste papel descripto” de Antó-
nio Lobo Antunes, na qual se baseou o filme 
“Cartas da Guerra”, cuja história se desen-
rola em Angola e permitiu-me relembrar as 

descrições feitas pelo meu pai sobre as per-
cepções de um serviço militar obrigatório 
na verdadeira acepção da palavra.
Vi, na pelicula de Ivo Ferreira, um quartel 
feito de paredes de adobe com condições 
profundamente precárias, com latrinas lit-
eralmente insalubres e localizado no meio 
do nada. No mato, como eles diziam e su-
jeito a ataques de morteiro de quando em 
quando, com umas trincheiras protegidas 
por buracos de mina onde os soldados por-
tugueses deitavam garrafas de cerveja va-
zias para provocar mais impacto em caso 
de explosão. Consegui percepcionar um 
ambiente miserável e pobre, mesmo para o 
conceito castrense, com meios muito limita-
dos e com um apoio quase ridículo das hier-
arquias políticas e militares. As populações 
locais também lá estavam, com as suas re-
gras e os seus estratagemas de sobrevivên-
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cia face ao poder colonial.   
“Nós lá” foi uma expressão que o meu pai 
usou todos os dias enquanto esteve connos-
co. Todos os dias se lembrou e lembrou-nos 
do seu período de vida na Guiné-Bissau, 
na zona de Biambe, junto à fronteira com o 
Senegal, onde os “Turras” entravam e saiam 
com facilidade. Tenho pena da sua ida para 
“lá” pois não lhe fez bem nenhum, nem a ele 
nem aos restantes. Regressou com duas 
coisas: uma medalha de serviços distintos 
com palma e com uma perturbação mental 
não diagnosticada que o fez falar incessan-
temente da Guiné-Bissau até ao último dia 
em que esteve connosco.  
Enfim, sobram as manifestações de vir-
ilidade que não compensam o rancor que 
eu (sim eu, não ele) tenho a quem o enviou 
para “lá” ao abrigo de regras e políticas da 
treta, pois tudo seria melhor sem as suas re-
cordações de “lá”.
A todos os militaristas e aos adeptos de 
uma política mais viril, talvez fosse bom re-
cordar-lhes frases como “Com a tua idade 

já eu andava em África com uma G3 às cos-
tas” pois, se as pusessem em prática, talvez 
se arrependessem de as proferir e no que a 
mim me diz respeito, estou muito contente 
por, com aquela idade, andar na faculdade 
com livros às costas. Pouco viril, bem sei, 
mas também sei que ser viril em nome dos 
outros não é boa política para ninguém, nem 
“lá” nem “cá”.
Prometo ir até “lá”, um destes dias, mal en-
contre condições para o fazer e sem uma 
G3 às costas. 
Quem quiser vir por bem basta pedir. Será 
bem-vindo.
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 A mente prega-nos partidas, sem 
dúvida. Estou para aqui a dedilhar as teclas 
do computador como um piano sem som (e 
ainda bem, porque o que tem saído é uma 
cacofonia) à procura de tema para a crónica 
deste número da JA. Bloqueio criativo. Num 
primeiro momento, senti a mesma emoção 
de quem recebe uma carta de rejeição 
para o seu primeiro romance. Uma certa 
dose de orgulho! Afinal, quem é o escritor 
bem-sucedido que não recebeu uma 
carta de rejeição? Sem dúvida, o caminho 
para o sucesso. O mesmo com o bloqueio 
criativo. Criador que se preze tem de o 
sentir e de viver nele. Mas à medida que os 
dias vão passando e o prazo escasseando, 
esse momento de euforia começa a ser 
substituído pelo pânico. Talvez o mesmo que 
assola quem é sucessivamente rejeitado 
por todas as editoras a quem enviou um 
manuscrito. 

 Certo é que termina o prazo e não 
há nenhuma ideia. Falar sobre a rentrée? A 
revista vai ser publicada em Outubro. Tudo 
o que pode ser dito sobre o reinício já foi 
dito nesta altura. Falar sobre aniversários? 
Ora, aí está uma abordagem distinta. Mas 
num número de aniversário corro risco de 
vários outros contribuidores falarem sobre o 
mesmo tema. E a verdade é que não tenho 
tempo para fazer uma investigação séria 
sobre o tema. Explicando com detalhe a 
origem pagã da celebração e o que ela quer 
dizer. Fico-me apenas por esta: na origem, 
o objectivo era proteger o aniversariante 
de demónios, garantindo segurança para 
o ano subsequente. Por isso, e desde já, 
parabéns à revista! Ainda assim, apesar das 
boas intenções, não desenvolvo o tema. 
Bloqueada, mais uma vez. 

 É neste estado de espírito e depois 
de ler o aviso “artigos da revista prazo até 

CARLA COELHO

Juíza de Direito
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ao fim de semana” que o desânimo se 
apodera de mim. O bloqueio criativo que 
tanto me honrou há dias está a tornar-se no 
meu inimigo. Planeio uma ida ao cinema, 
pensando que na pior das hipóteses faço 
uma crónica sobre o filme. Não consegui 
ir. Oiço Gal Costa e Tim Maia Um dia de 
domingo, faz de conta que ainda é cedo … 
Mas não é. Sonho mudar-me para o Rio de 
Janeiro, escrevendo crónicas a partir daí. 
Ia ser fácil, certamente, enviar textos sobre 
as aventuras de uma portuguesa no Rio de 
Janeiro, cheias de pequenas anedotas sobre 
as diferenças e similitudes luso-brasileiras. 
Decido ignorar qualquer telefonema das 
editoras da JA. Mas isso não é solução para 
sempre, pois são persistentes e têm a minha 
morada. Sento-me na cadeira para começar 
a escrever. Olho para alguns dos volumes 
que compõem a minha biblioteca e sinto-
me como um pianista falhado a ouvir Maria 
João Pires. 

 E de repente desentranha-se lá de 
longe, das areias do tempo, dos últimos 
anos de liceu, o meu salvador: o Senhor 
Ventura. Sim, o mais português dos 
portugueses, o último dos heróis. O anti-
herói que Miguel Torga nos ofereceu. Pego 
no volume respectivo. O Senhor Ventura, 
nascido em Penedono, algures no Alentejo, 
desertor em Macau. Passeante pela China, 
de Pequim à Mongólia, com mil aventuras e 
desilusões, aquém e além-mar. A reerguer-
se, uma e outra vez. Folheio o livro de Torga 
e reencontro o espírito empreendedor do 
Senhor Ventura, suficiente para escrever 
centenas de crónicas. Adivinho-lhe o sorriso, 
com uma nota de mágoa. A vida não passa 
incólume a quem tem alma e isso o Ventura 
(a meio do livro sinto que posso deixar cair 
o “senhor”) tem de sobra. Sinto as linhas 

da página que leio a balouçarem, sinal de 
que estou a adormecer. Mas antes de cair 
no sono, ainda oiço o Ventura a gritar-me a 
inspiração “escreve sobre as dificuldades 
da crónica, para que não se pense que é 
chegar e pronto, está feito!”. 
 E, pronto, com o alto patrocínio do 
Ventura, já me desenvencilhei da crónica 
deste mês ... 
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Decidiu ir e está de malas feitas. A viagem 
não será longa. O clima obriga, porém, a 
mais uns sobretudos e gabardinas, o que 
faz multiplicar o número de bagagens.

Foi imediato. Nem por um instante, o de 
fechar e abrir os olhos, teve dúvidas sobre se 
aceitaria o cargo para o qual fora nomeada.
Graça transborda de um sentimento vasto 
que a cobre toda, o orgulho de estar, como 
mulher e como portuguesa, num órgão 
colegial a representar o seu país. Todos os 
que a felicitam o repetem, a ponto de, nem 
por um instante, pensar no que deixa para 
trás.

Meses antes, já mulher e portuguesa, fora 
eleita para a causa da luta por princípios 
de um Estado onde todos os cidadãos 
gostariam de viver. Era a primeira mulher. 
A esperança de que o “a” pudesse fazer 

alguma diferença… Porque a mulher vê para 
além de si e do seu umbigo que muitas 
vezes nem avista porque a atenção está 
concentrada em várias direções e ao mesmo 
tempo… Clichés, dirão. Sim, clichés.

O mandato ia a meio.

Sairá de Portugal e, além da experiência, 
terá o estatuto de passar por uma instituição 
lá fora. Porque qualquer profissional é social 
e profissionalmente muito mais valorizado 
quando volta.  

O lugar fica vago e assume o cargo o Vice-
Presidente, assim eleito e visto de repente 
num lugar para o qual não se apresentou. 
São as regras, dirão. Sim, são as regras.

Uma conversa de despedida fá-la pensar: 
- Estou muito contente por ti e desejo-te as 

ANA GOMES

Juíza de Direito

PARTIR E VOLTAR
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maiores felicidades, amiga, mas depois de sair 
assim a meio, vais ter a lata de te candidatar, 
alguma vez mais, a cargo eletivo do teu país? 
Avisaste quem em ti ia votar que se surgisse 
uma possibilidade como esta desertarias ?

Já está de malas feitas. E vai. 

- Preparei-me toda a vida para voltar (…)

Tareq, no “Caderno Afegão”, de Alexandra Lucas Coelho, 
2009, Edições Tinta da China
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 - E as senhoras, o que vão querer?
 - Para mim uma salada de atum, mas sem 
soja, se for possível. 
 - Para mim é uma saladinha de frango, mas 
pode exagerar na beterraba – eu ADORO 
beterraba!
 - Para beber?
 - Também queres sumo de ananás natural? 
Então são dois. E já agora, pode trazer molho 
de cocktail em vez da maionese?
 - Com certeza. É tudo?
 - Por agora é tudo, muito obrigada.
E sempre com um sorriso nos lábios, Ruben 
afastou-se da mesa de madeira em direcção 
ao bar, para comunicar à sua colega o 
primeiro pedido daquele início de tarde.
O Diva Bar estava quase vazio: para além 
do pedido acabado de atender apenas 
mais uma jovem assistia ao espectáculo 
das tardes passadas na praia fora da época 
balnear, em que o calor ainda não aperta 
e as ondas que se erguem no mar ainda 
não convidam ao mergulho. Era pouco 

MARIANA RIEGEL

Escritora

provável alguém não se sentir grato por ter 
a possibilidade de trabalhar na praia. Todos 
os dias conhecia pessoas novas, diferentes, 
com as mais diversas experiências de 
vida. Ruben tinha contacto com os mais 
variados gostos e bebia cada gesto dos 
“seus” clientes como quem saboreia mais 
uma gota de energia que lhe é canalizada 
através do conhecimento de alguém.
Mas Ruben nem sempre teve essa garra 
de viver. E em alturas, como esta, em que 
o trabalho não aperta e todo o ambiente 
exterior convida ao pensamento, a sua 
mente ainda tinha tendência para fugir para 
locais mais sombrios do seu passado. 
O mar estava não especialmente agitado 
e a sua cor escura parecia esconder os 
segredos de um mar navegável e não 
navegado; o sol espreitava por entre as 
claras nuvens, dando uma sensação de 
falsa claridade, enquanto a brisa não 
soprava especialmente. No fundo, nada 
era diferente dos outros dias. No entanto, 
a marca de há aproximadamente um ano 

BRISA
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fazia com que tudo parecesse diferente. E 
de repente, o sorriso estampado no rosto de 
um menino adulto parecia mostrar mais que 
uma profunda sinceridade em poder ser útil 
a alguém.
Numa tentativa de reagir contra o regresso 
ao passado, e após se ter certificado que 
durante aqueles breves momentos não 
estava ninguém à espera de ser atendido, 
Ruben deixou atrás de si a bancada que 
dava para a cozinha e seguiu em direcção à 
esplanada vazia. À sua frente, dois lanços de 
escadas sugeriam a descida para a areia fina 
e fresca naquele início de tarde. Mas Ruben 
apenas iria ficar ali, a respirar o som do mar 
e a sentir a aragem fresca a sussurrar-lhe 
palavras de conforto ao ouvido. Fechou os 
olhos por momentos, numa tentativa de se 
recompor do vibrar descontrolado do seu 
corpo após mais uma partida da sua mente, 
ao recordar o que já foi.
Os seus pensamentos foram interrompidos 

pela sua colega, que lhe entregava as 
saladas e os sumos de ananás pedidos. 
Enquanto se mantinha ocupado apenas 
teria que pensar em fazer um bom trabalho. 
Afinal, Celso, dono do Diva Bar, iria de férias 
por duas semanas no final desse dia e tinha-
lhe confiado a árdua tarefa de “dar um 
olhinho” pela menina dos seus olhos.
Ruben nunca sonhou ser ou ter qualquer 
coisa. A sua força de viver residia em amar 
a vida tal como ela se apresentava em cada 
dia que o sol nascia, nem mais nem menos… 
até há um ano. 
 - Aqui têm, minhas senhoras. Espero que 
esteja tudo do vosso agrado!
 - Se mantiveram o nível dos últimos dias, 
estará certamente! Ou tem mais alguma 
novidade para além da nova configuração 
das ementas?
Esboçando um sorriso, Ruben voltou para 
perto da bancada e entrou na cozinha para 
fazer o inventário do que seria necessário 
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durante as férias de Celso. A situação que 
acabou de viver era uma das mais valias 
em haver clientes frequentadores assíduos 
do bar: qualquer alteração seria notada e 
qualquer sugestão bem vinda. As listas com a 
ementa eram, de facto, uma novidade, assim 
como o placard exterior com a informação 
sobre as festas que ocorreriam no fim-de-
semana que se seguiria e a indicação do site 
do Diva Bar. Havia um esforço da sua parte, e 
com o apoio dos amigos mais chegados de 
Celso, em modernizar q.b. aquele espaço, 
sobretudo na forma de apresentação ao 
público. O bar existia há anos e sempre teve 
muita procura por parte das mais variadas 
pessoas. No entanto, com a evolução 
da tecnologia e das mentalidades, havia 
aspectos que careciam de mais atenção, 
como por exemplo a publicidade on-line 
e o facto de as ementas passarem a ser 
impressas em ao invés de manuscritas. 
Apesar de, do ponto de vista de Celso, “não 
se mexer em equipa vencedora”, havia 
alterações que se impunham sob pena de a 
concessão não ser mantida por mais tempo, 
por falta de rentabilidade.
Um dos objectivos diários de Ruben consistia 
em adicionar um produto à lista existente, 
resultado de uma experiência sua nas horas 
mais mortas. Muitas vezes o resultado 
poderia não ser original, como o caso dos 
sumos naturais de várias frutas, mas como 
eram produtos raramente solicitados a sua 
inclusão na ementa incutia no espírito do 
cliente uma ideia de novidade, uma imagem 
de “Tradição na Modernidade” quando 
pensava no Diva Bar. 
Passados apenas alguns minutos, no auge 
da sua imaginação, Ruben foi interrompido 
por dois amigos de Celso para os quais, 
desde há aproximadamente seis anos, o dia 
não era dia se não iam fazer uma visita ao 
seu amigo no Diva Bar.
 - Então, Ruben? Qual é a maravilha de hoje?
 - Para ti, sumo de laranja natural! – 

Respondeu, com um sorriso. – Acabadinho 
de fazer, em nome dos bons velhos tempos! 
Para o amigo aí do lado, hoje aconselho uma 
saladinha de atum! Sinto-me inspirado!
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O veterinário que não gostava de animais.
Detestava-os mesmo. A todos sem 
excepção, desde os cães, passando pelos 
gatos, com especial enfoque para os 
peixinhos, com irritação pelos equídeos. 
Sabia que os símios eram seus familiares, 
muito embora afastados, mas detestava-os 
tanto como detestava a sua família afastada 
quando esta chegava a sua casa no Natal.
Era o seu feitio, e desde pequeno que não 
se sentia bem junto dos animais, espirrava 
com os gatos e assustava-se com os cães, 
pois para ele a medicina veterinária era 
uma ciência pela qual ele optou devido 
a uma paixão tétrica pelo funcionamento 
da máquina animal pois, a mesma, era 
bem mais diversificada do que a humana. 
Apreciava estudar as formas animais, a sua 
anatomia, os seus componentes e hábitos 
mas nada de tocar nos bichos propriamente 
ditos. Aquilo metia-lhe especial impressão, 
sobretudo quando tinha que mexer em pelo, 
penas ou escamas. Não resultava.

ESTICA SANCHES
Ao serviço da República

O médico veterinário olhava de soslaio para 
a bicharada e recordava-se com algum asco 
do programa BBC vida selvagem, tal como 
uma velha beata olha para uma discoteca ao 
fim de semana. Aquilo parecia-lhe tudo uma 
grande confusão, sem nexo nem razão. Mas 
ele estava lá. Na profissão que escolhera e 
na qual agora dificilmente poderia sair e os 
seus poucos clientes limitavam-se a comprar 
algumas bugigangas no seu consultório ou 
eventualmente alguma ração devidamente 
recomendada para problemas de digestão.
O mais é que ele até era bom médico pois só 
com os detalhes revelados pelos donos dos 
bichos que ele tanto detestava conseguia 
diagnosticar todos os pormenores sobre 
as maleitas dos nossos melhores amigos, 
com uma margem de erro inimaginável. 
Em tempos que já lá vão, foi chamado de 
emergência ao Jardim Zoológico e sem se 
aproximar do paciente gorila, conseguiu 
perceber que o mesmo padecia de uma 
profunda depressão apenas pela tristeza do 
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seu olhar. O seu problema era apenas esse, 
curar sem mexer ou tocar nos animais, pois 
isso era pior do que lhe arrancar os dentes, 
até que alguém lhe sugeriu mudar o seu 
ramo do negócio para psicologia animal.
Se resultou tão bem com o gorilinha do 
Jardim Zoológico e com a sua depressão, 
talvez resultasse também com a psicose 
do cavalo ou com a biporalidade do porco 
da quinta do seu amigo. Ou melhor, com 
o desgosto de amor do cágado do terrário 
próximo de sua casa.

Psicologia animal também era interessante e 
até, estava visto, tinha queda para isso. Afinal 
era uma “queda” que treinava desde miúdo 
com as amigas da mãe e do pai. Percebia 
sempre qual delas iria falar que nem uma 
gralha e qual delas ía apenas enfartar-se de 
doces e torradas.
Também já tinha treinado a “queda” durante 
os noticiários, sabia quem estava a mentir, a 
fingir ou a irritar-se com coisas de nada só 
porque era político. Também descortinava 
nas entrevistas quem queria ir mais longe 
ou enviar recados e, nos ouvintes das 
entrevistas, descortinava-lhes a raiva, os 
medos e os aplausos só de os ouvir ou olhar.
Sempre dissera ao tio que era Juiz, já jubilado 
é certo, mas sempre o conhecera Juiz, que 
devia fazer um curso de psicologia ... animal.
Um dia calhou-me na rifa lá ir. Levaram 
a minha caderneta, o meu histórico, era 
preciso ser consultada. Comentou alto 
que eu era rafeira, que não devia gostar de 
banhos e comida fina, que tinha ar de quem 
tomava conta da matilha mas não atacava.
De que padecia eu, perguntou com ar 
de quem queria fazer um diagnóstico 
antecipado.
Percebi de imediato que não ía fazer a 

auscultação e que tinha fobia de animais. 
Então logo naquele dia que eu apanhara 
chuva antes de entrar no consultório e 
cheirava a cão. Cheirava a cão! Disse ele. 
Não me contive e ladrei furiosa à volta dele. 
A cão?
Não queria tocar-me? Pulei o mais alto que 
pude e dei-lhe vários encontrões Cão?! Eu 
cheirava a cão?? Mas que falta de tacto, que 
falta de sensibilidade! A Cão?!
Afinal era mesmo só pesar e tomar o 
comprimido dos parasitas. Pesar pesou-
me a assistente, comprimido colocou em 
cima da mesa fria de metal. Para eu tomar? 
Desse-me à boca! E quando o fez de forma 
distante, não me contive, abocanhei-lhe a 
mão com o comprimido e tudo.
Nesse dia desistiu de estudar psicologia 
animal, afinal ele não tinha tacto nenhum, 
podia ficar e longe a adivinhar as maleitas 
dos clientes ou comprar uma bola de cristal 
que isto de ir à bruxa até é giro, ou então... ou 
então podia ser comentador televisivo ou ir 
aos programas das donas de casa dar uns 
palpites sobre animais.
Um dia vi-o, ao Veterinário que tinha fobia de 
animais, a dar palpites sobre uma entrevista 
e a palpitar-lhe que percebia daquilo. Tudo 
com os pés, aos coices, uma trapalhada. 
Fiquei a saber que fazia parte de um painel 
de um programa e apeteceu-me perguntar 
como se chamava a um tipo que ía para ali 
fazer painéis.
Rosnei-lhe deste lado do ecrã. Lembrei-me 
do tratamento que me dera, que não me 
tocara, que mandara a assistente pesar-me, 
que lhe abocanhara a mão, que me chamara 
cão! A mim! e só me saiu uma palavra... 
Paineleiro!
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MUDEI DE JANELA E DE LIVRO

Os factos e as suas consequências. Passo os dias a olhar factos e as suas consequências. 
Envaidece-me a presunção de que trabalho no seio do luminoso mundo da literatura. Da 
barata, é certo. Mas literatura: leio histórias, imagino rostos e sentencio recursos.

É verdade que me falta a autenticidade dos rostos. Do arguido. Da vítima. Das presenças 
denunciadoras na sala. Nem a fotografia criminal de entrada na esquadra conta, pois aí, até 
um santo da igreja ganha traço definitivo de criminoso.

Sem rostos, apenas a literatura de uma história contada [mal – diz o recorrente; bem – diz o 
recorrido] sobre a qual se constrói uma anti-história purificadora. Cabe-me, de acordo com 
a Lei – diga-se – compor essa história sentenciadora, quase sempre final: a que fica, a que 
ganha trânsito em julgado, a que afasta esperanças e consuma derrotas.
Não quero confessar se acrescento rostos à literatura. É segredo. Para que conste, admito 
qualquer das hipóteses. O que não admito… é trabalhar sem uma janela (e um livro). Isso não! 
A janela é por onde entra o ar que faz respirar a história.

Mudei de janelas muitas vezes (não tantas de livro). Podia falar-vos das janelas que tive. Mas 
não o vou fazer. Cada um terá as suas janelas, sobre as quais espraiou o olhar e se debruçou 
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antes de escrever a história do outro. Guardo para mim cada uma dessas janelas – e os 
gabinetes que tinham por anexo. Os factos e as suas consequências sempre foram melhor 
vistos à janela. Arrisco dizer que deviam ser sempre “vistos” à janela (aberta sobre).

Pois bem: admito terminar o meu trajeto profissional (nada de diferente me espera até ao 
final) junto desta janela, de amplas vistas sobre a proximidade e a distância. Ei-la! Não há 
quem me visite que não venha até ela. Aqui vêm os factos e as suas consequências. O olhar 
presunçoso sobre os erros alheios. Melhor olhar daqui os factos e as suas consequências. 
O rio chega ao mar. As casas convivem harmoniosamente. A neblina da manhã sobe o rio. O 
sol “azulado” do entardecer (no Porto, as cores são azuis) afunda-se num mar de revoltosos. 
Às vezes, muitas vezes, quedo preso ao entusiasmo das vidas que os factos sentenciam. 
Intensas como poucas. Duras. Mortais. De mágoas e ilusões sucessivas. Seja.

Aqui vos deixo a minha janela.
Abraço.

Artur Oliveira
Juiz Desembargador
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