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Já é de novo Natal? Já estamos no fim do ano?

E já concretizamos todos os desejos que estabelecemos no dia 1 de Janeiro de 
2016?

Bem, todos os desejos não! Mas um dos desejos realizou-se e de forma, mais uma 
vez, espectacular: chegamos ao Natal de 2016 com mais um número da Justiça 
com A.

Falamos do Natal, passando em revista alguns acontecimentos marcantes do ano, 
passamos por assuntos muito sérios sobre ser ou não ser e o direito maior das cri-
anças e pelas crianças. Das histórias divertidas que apenas a nós divertem, porque 
apenas nós as vivemos e de outras partes da vida que poucas diversões propor-
cionam.

Partilhamos convosco uma prenda de aniversário: um texto sobre um dos princi-
pais intervenientes processuais: a testemunha.

Na Boca de Cena falamos do novo Nobel da Literatura. Desafiamos o leitor a pen-
sar no sabor da música e da importância da filosofia prática, bem como no regres-
so das cartas.

Continuamos a fazer uma breve pausa para o café e decidimos fazer uma reflexão 
assertiva sobre a guerra.

E por fim, porque essencial e numa palavra de desejo para os dias que restam de 
2016, para 2017 e para sempre: FELICIDADE.

Cidalina Freitas
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA
Olha, é Natal....

Deixa-te de queixas porque já passou um 
ano e voltou a ser Natal. Tens a família 
toda reunida, fazes projetos de compras 
e prendas, já traçaste a hora e o local da 
consoada,... é Natal e tens vontade de ser 
bom, e tens saúde e  a tua casa sabe-te a 
lar.

Olha lá, deixa-te de.... complicações. Afinal 
é Natal e no teu País não houve guerra, 
ninguém teve de deixar o lar para fugir a 
bombardeamentos, não há frio na tua casa 
nem fome, nem faltas....quase não há falhas. 
Nem as catástrofes naturais se aproximam 
do teu abençoado país.

 Já reparaste? É mais uma vez Natal. Quantos 
Natais já viveste? E quantos pensas viver? 
Já fizeste o presépio? Não fazes. Também 
pode ser.... se não há crianças em casa e não 
ligas, não tens de o fazer, ... há tanto presépio 
lá fora..... Já olhaste as estrelas que o dizem? 
E já contaste os sapatinhos sem chaminé?

É Natal! Época de voluntariado, de filhos, de 
ser bom, e de pensar com quem se passa 
o Natal com o pai dele ou com o pai dela? 
E se fosse todos juntos? Pois, tens razão... o 
importante é o interregno entre um Natal e 
outro..... aí sim é preciso estarmos juntos.

É Natal e Trump foi eleito presidente dos 
EUA,   Guterres é agora para todo o mundo 
The New Secretary General Of The United 
Nations, Ronaldo ganhou a quarta Bola de 
Ouro e também é Português e Fidel finou-
se sem esperar pelo Natal.

 E Então é Natal.... Não mudou nada a não 

NATAL CHIQUE

Percorro o dia, que esmorece
Nas ruas cheias de rumor;
Minha alma vã desaparece
Na muita pressa e pouco amor.

Hoje é Natal. Comprei um anjo,
Dos que anunciam no jornal;
Mas houve um etéreo desarranjo
E o efeito em casa saiu mal.

Valeu-me um príncipe esfarrapado
A quem dão coroas no meio disto,
Um moço doente, desanimado…
Só esse pobre me pareceu Cristo.

Vitorino Nemésio
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ser a idade no teu bilhete de identidade?
Mudou muito pouco.  É Natal e de acordo 
com especialistas, de 162 países estudados 
pelo IEP (Institute for Economics and 
Peace’s), apenas 11 não estão envolvidos em 
nenhum tipo de guerra. O teu é um deles.
Sim, cá é Natal.

Portugal tem um Secretário Geral das/
nas Nações Unidas  que que deverá traçar 
as linhas mestras do seu “programa de 
governo”, desde a resposta às crises globais 
até ao muito aguardado e muito adiado 
processo de reforma de uma  organização 
de 71 anos.

Não sei se alguma vez leram as profecias de 
Nostradamus mas, falava ele, numa dada 
profecia, que de Portugal sairia um príncipe 
que estabeleceria a Paz no Mundo.

Não sou muito dada a profecias mas na 

altura comprei o Livro e traduzido…. 
Não sou muito dada a profecias mas que las 
ai, ai!

E Portugal já deu novos Mundos ao Mundo, 
não seria novidade que o voltasse a fazer. 

Somos de um País  de clima ameno, gente 
tisnada pelo Sol, mãos cheias de trabalho 
e corações sem medo. Somos de um país 
de Paz, com alma grande que sabe dar e 
receber e  também sabe renunciar.

Também nós, tal como António Guterres, 
tivemos sempre muita Sorte na Vida e a 
minha avó acrescentaria, Graças a Deus!

É Natal. Aqui é sempre Natal em Dezembro, 
em Maio, em Setembro, ...é quando a gente 
quiser. 
 
Um feliz Ano Novo cheio de Natal.
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ACÇÕES DE WRONGFUL LIFE

Teresa Garcia

Juíza de Direito

SER OU NÃO SER, SERÁ 
ESTA A QUESTÃO?

Esta revista pretende falar-nos, no que aqui 
e agora importa, de Justiça e de Direito.

Mas, nas voltas da vida e dos processos, 
muitas vezes me questiono se a justiça – a 
JustiçA com “A” – andará sempre de braço 
dado com o Direito (entendido este no 
sentido restrito de conjunto normativo).

Penso que não andarei muito longe da 
verdade se disser que todo o Juiz que é 
Juiz, e que se sente como tal, se confronta 
no seu percurso decisório com a Justiça da 
sua decisão e se questiona, numa quase-
catarse, sobre a justeza da solução por si 
alcançada.

E o facto é que, volta e meia, uma aplicação 
desapaixonada e cega da lei, ainda que 

Mulher, porque o destino assim quis, há 
45 anos.

Juíza, por paixão e convicção, há 20 anos.

Mãe, de alma e coração (de uma 
adolescente, um quebra-corações 
moreno e um príncipe loiro), há 13 anos e 
10 meses.

De bem com a Vida e com uma enorme 
vontade de lhe sorrir todas as manhãs
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intelectualmente honesta, confronta-nos 
com uma realidade que a nós, enquanto 
cidadãos que somos, nos inquieta e, quiçá, 
até nos impressiona (no sentido negativo do 
termo).

É certo que somos juízes. Mas antes 
disso, muito antes disso, somos homens e 
mulheres, seres humanos com o comum 
sentido de justiça que desponta desde a mais 
tenra idade. Somos juízes, mas não somos 
aplicadores autómatos da lei. Devemos por 
isso ter bem claro que, da mesma forma que 
o sistema Citius deve estar ao nosso serviço 
e não nós ao serviço dele, também a lei e o 
direito devem estar ao serviço das pessoas 
e da Justiça, e não o inverso.

E o facto é este: a realidade da vida é 
muito mais rica e plúrima que a realidade 

normativa que o legislador – muitas vezes 
um legislador de outra época – concebeu.

Daí que esta riqueza da realidade dos 
dias de hoje, das tecnologias actuais, do 
saber que elas nos proporcionam, quando 
transportada para a singeleza de normas 
e institutos, nos deixe, por vezes, com um 
“amargo de boca”.

Vêm estas considerações a propósito 
de uma realidade que já chegou aos 
Tribunais Portugueses e que já mereceu 
resposta por parte do Supremo Tribunal 
de Justiça. Respostas essas irrepreensíveis, 
proficuamente fundamentadas – até porque 
o tema e a raridade assim o justificam – e 
duma honestidade intelectual intocável.

É óbvio que não vou comentar tais acórdãos. 
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Não vou abordá-los do ponto de vista do 
direito porque, desse ponto de vista, outros 
melhores que eu e mais abalizados o já 
fizeram.

Vou apenas abordar a temática do ponto de 
vista da JustiçA, a tal, com “A”.

No elenco dos direitos e deveres sociais 
fundamentais, acolhidos na Constituição 
da República Portuguesa, encontramos 
a protecção da família a merecer 
expressa protecção do Estado (art. 67.º, 
n.º 1), implicando a mesma o dever de 
garantir o direito ao planeamento familiar, 
“promovendo a informação e o acesso 
aos métodos e meios que o assegurem, e 
organizar estruturas jurídicas e técnicas que 
permitam o exercício de uma maternidade 
e paternidade conscientes”.

As técnicas de diagnóstico pré-natal 
foram um passo importantíssimo para o 
aconselhamento genético ao permitirem 
determinar se um embrião ou um feto é 
portador, ou não, de uma anomalia.

E é neste contexto que passaram a assumir 
grande importância teórica e prática dois 
tipos de acções:
- as acções de wrongful birth; 
- as acções de wrongful life.

As primeiras – wrongful birth- são interpostas 
pelos progenitores contra os médicos, em 
virtude de um nascimento não planeado 
de uma criança não desejada (saudável 
ou deficiente – também denominadas 
wrongful conception) ou do nascimento de 
uma criança deficiente em virtude de falta 
de informação sobre o diagnóstico.

As segundas – wrongful life – são intentadas 
pela criança, que demanda o médico, 
pedindo uma indemnização por danos 
emergentes do seu nascimento deficiente.

Não pretendo deter-me nas acções de 
wrongful birth, mas apenas nas acções 
de wrongful life que, do ponto de vista 
jurídico, são muito menos lineares do que 
as primeiras.

A primeira acção de wrongful life foi 
interposta nos E.U.A. e ficou conhecida 
como Gleitman v. Cosgrove, com decisão 
proferida em 1967.

Esta acção foi interposta pelos pais de uma 
criança nascida com graves deficiências, 
em seu nome (a acção de wrongful birth) e 
também em representação do filho (acção 
de wrongful life). Esta criança nasceu com 
várias deficiências causadas por uma 
doença (rubéola) contraída pela mãe 
durante a gravidez, não tendo os médicos 
informado a mãe da probabilidade das 
sequelas de que o feto poderia vir a sofrer, 
em consequência da doença. Violaram, 
deste modo, o seu dever de informação 
para com o seu paciente.

Depois desta acção, as mesmas foram-se 
multiplicando, quer nos E.U.A., quer pela 
Europa fora.

O caso de Nicolas Perruche foi a primeira 
acção por wrongful life considerada 
procedente em França e, numa decisão 
da Cour de Cassation de 17 de Novembro 
de 2000, sendo considerado um acórdão 
histórico e que ficará recordado como um 
dos mais polémicos de sempre.

ACÇÕES DE WRONGFUL LIFE
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A factualidade é análoga:  uma mulher grávida, 
após ter sofrido problemas semelhantes em 
gravidez anterior, informou o médico que 
a seguia de que pretendia interromper a 
gravidez, se estivesse infectada por rubéola. 
Foram feitas análises a três amostras de 
sangue. A primeira cultura indicou que não 
estavam presentes anticorpos (pelo que 
não estaria infectada), mas as duas outras 
acusaram a presença de tais anticorpos. 
O seu médico considerou que a mulher 
não estava infectada, quando na verdade 
estava. Veio a nascer, a 14 de Janeiro de 
1983, Nicolas Perruche, uma criança com 
graves deficiências, causadas pela doença 
que afectou a mãe. Nesta sequência  
foram  interpostas  contra o médico e o 
laboratório (que analisou as amostras de 
sangue) duas acções judiciais, uma de 
wrongful birth e outra de wrongful life. A 
primeira instância concedeu à criança uma 
indemnização pelos seus danos próprios, 
mas a Cour d’Appel julgou o caso da forma 
habitual neste tipo de situações: concedeu 
uma indemnização apenas pelos danos 
sofridos pela mãe, recusando a concessão 
de qualquer indemnização à criança pelos 
seus próprios danos. Considerou o tribunal 
que não estava estabelecido o nexo de 
causalidade, pressuposto indispensável à 
concessão da tutela ressarcitória através do 
instituto da responsabilidade civil.  A Cour 
de Cassation, em recurso posterior à recusa 
da Cour d’Appel em aplicar a jurisprudência 
já estabelecida pelo Supremo Tribunal em 
26 de Março de 1996, veio a reconhecer à 
criança deficiente o direito a ser indemnizada 
pelos danos sofridos. Este tribunal 
considerou que a actuação negligente do 
médico e do laboratório (ao falharem no 
diagnóstico da doença de que padecia a 

progenitora) privou a mãe do direito a ter 
escolhido informadamente interromper 
a gravidez, evitando o nascimento de 
Nicolas. Considerou assim verificados 
os pressupostos de responsabilização, 
admitindo tanto o pedido por wrongful birth 
como o pedido por wrongful life.

O Supremo Tribunal Francês confirmou a 
jurisprudência Perruche em três decisões 
de Julho de 2001 e em duas de Novembro 
do mesmo ano, não obstante a acesa 
contestação de que o mesmo foi alvo e as 
duras críticas que lhe foram dirigidas pela 
doutrina (e que incidem, primordialmente, 
a nível do não preenchimento dos 
pressupostos da responsabilidade civil, 
por considerarem que não está verificado 
o nexo de causalidade e que é impossível 
considerar a vida como um dano).

Em Portugal, os dois acórdãos do STJ acerca 
desta questão1  (na senda do pioneiro 
Ac. do STJ de 19-06-2001, relatado pelo 
Conselheiro Pinto Monteiro) afastaram todos 
eles o direito da criança a ser indemnizada.

A situação é semelhante: uma mulher 
grávida sujeita-se aos meios de diagnóstico 
pré-natal, com o escopo de determinar 
se o seu feto é, ou não, portador de 
uma deficiência. Em virtude da falta de 
informação correcta sobre o diagnóstico – já 
evidente na ecografia realizada – a gravidez 
é levada até ao seu termo, acabando por 
nascer uma criança com deficiências tais 
que teriam permitido à mãe lançar mão da 
faculdade de interromper voluntariamente 

1 Acórdãos do STJ de 19-06-2001, proc. n.º 01A1008, 
Relator Cons. Pinto Monteiro e de 17-01-2013, proc. 
n.º 9434/06.6TBMTS.P1.S1, Relatora Cons. Ana Paula 
Boularot.

ACÇÕES DE WRONGFUL LIFE



12

a gravidez, nos termos do art. 142.º, n.º 1, al. 
c), do Código Penal.

Como já se referiu, os acórdãos do STJ 
afastaram o direito da criança a ser 
indemnizada por considerarem inadmissível 
o ressarcimento do dano pessoal de se 
ter nascido, acrescentando que qualquer 
solução em contrário violaria, prima facie, 
o preceituado nos arts. 24.º e 25.º da CRP, 
no que tange à protecção da dignidade, 
inviolabilidade e integridade da vida humana, 
quer na vertente do ser, quer na vertente 
do não ser. À parte deste argumento um 
outro é utilizado: no caso de se reconhecer 
à criança o direito a ser indemnizada pelos 
médicos, quid juris se essa informação tiver 
sido prestada, mas os pais, devidamente 
esclarecidos, optarem por não abortar e 
a criança vier a nascer com graves mal 
formações, serão os pais responsáveis 
perante a criança? Poderá o filho, quando 
maior, pedir essa indemnização aos pais?

Devo esclarecer que a minha abordagem 
e reflexão sobre esta situação teve lugar 
quando exercia as funções de juíza 
assessora no STJ, tendo uma destas acções 
sido distribuída à secção que assessorava 
e, por via disso, ter feito uma pesquisa 
doutrinal e jurisprudencial sobre a questão e 
me ter confrontado com as várias soluções 
plausíveis.

Em busca de uma JustiçA (com “A”), e 
afastando e não convocando para a reflexão 
(tanto quanto possível) questões religiosas, 
filosóficas e políticas, atormentou-me desde 
logo uma perplexidade jurídica e até moral, 
que se situa exactamente no ponto inverso 
dos acórdãos do STJ supra citados: 

-se ocorre, em consequência de erro 
médico, o nascimento de uma criança 
deficiente, não é esta criança o primeiro e 
mais directo visado? 
- serão os pais os primeiros e principais 
lesados? São, é um facto, lesados enquanto 
puderem e deverem ocupar-se do filho. Mas 
depois de estes desaparecerem, poderá 
manter-se um outro lesado…que não morre 
com aqueles e poderá, mesmo, sobreviver-
lhes….

Um dos senãos apontados para o 
reconhecimento do direito dos filhos a uma  
indemnização centra-se na circunstância 
de o reconhecimento do direito da criança 
à indeminização pelos médicos  que não 
informaram os pais das deficiências de 
que padecia poder implicar – quando essa 
informação tenha sido prestada e os pais 
devidamente esclarecidos tenham optado 
por não abortar – serem esses mesmos 
pais responsáveis perante o filho e serem, 
até, pelo próprio demandados, quando este 
atingir a maioridade.

Mas este argumento parece-nos 
insubsistente por confundir direitos e 
deveres, faculdades e deveres, direitos 
potestativos e poderes-deveres. Vejamos: 
- aos médicos assiste um dever de realizar 
com diligência devida o exame pré-
natal e um dever de informar os pais em 
conformidade e com a violação deste dever 
incorrem na prática de um acto ilícito;
- aos pais, por seu turno, confrontados com 
um embrião que padeça de graves má-
formações, não lhes assiste nenhum dever 
de abortar; existe – isso sim – a faculdade de o 
fazerem nos termos legalmente permitidos, 
excluindo-se assim a punibilidade. Ou seja, 

ACÇÕES DE WRONGFUL LIFE
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a não incriminação da interrupção voluntária 
da gravidez, nos casos limitados em que é 
admissível, não impõe, nem permite que se 
vá mais além e se defenda um dever sobre 
os pais de destruição da vida pré-natal.
Assim, no plano da ilicitude não se afigura 
útil trabalhar ou explorar um pretenso direito 
a não nascer ou um direito à não existência 
2, pela circunstância de este direito encerrar 

2 Em sentido contrário Cons. João Pires da Rosa, in 
“Não existência – um direito!”, Revista Julgar n.º . 21, 
Wolters Kluwer – Coimbra Editora, ao afirmar que “Há 
um tempo e uma condição, estritamente definidos na 
lei, em que o direito de ser ou não ser, de existir ou não 
existir, está nas mãos do homem, está nas mãos da mul-
her/mãe onde repousa o indestrutível direito de decidir 
se sim ou não quer fazer caminhar até ao nascimento o 
nascituro…”. (…) Nesse(s) tempo(s) e nessa(s) circun-
stância(s), o direito à não existência é a outra face, tem 
o mesmo valor, do direito à existência, e estão ambos 
colocados com igual juricidade, nas mãos dela, da mul-

em si mesmo uma contradição que remete 
o julgador para uma atitude negativista. 
Se falamos de um direito a não nascer 
deslocamos o centro nevrálgico da questão,
 e caímos num pântano eivado de problemas 
éticos e jurídicos de fronteira.

Mas há uma evidência, uma certeza que 
não podemos negar: a existência da criança 
é, em si mesmo, um dado real. Poderia 
não ter nascido…mas nasceu! Vive e tem 
a sua existência, embora condicionada 
pelas deficiências de que padece. Não 
está em causa uma reconstituição natural, 
que consista na eliminação da criança 
deficiente, pelo que não se vê como pode 
a indisponibilidade da vida humana ser 
afectada ou beliscada. Conforme refere 
Paula Mota Pinto3  “ser ou não ser não é a 
her grávida.”
3 In “Indemnização em caso de nascimento indevido 

ACÇÕES DE WRONGFUL LIFE
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questão, nem sequer há que desempenhar 
o papel de Hamlet”.

Mas as perplexidades da reflexão sobre 
uma situação, como a retratada, aumentam 
na proporção directa dos argumentos que 
se vão filando: chamar à colação o valor 
da dignidade humana para negar uma 
indemnização consubstancia igualmente 
uma contradição! 

Perguntamo-nos: respeita-se mais a 
dignidade da vida humana recusando a 
indemnização ou, pelo contrário, não será 
o respeito pela pessoa humana e pela sua 
dignidade a exigir que se reconheça esse 
direito à indemnização a fim de suportar 
a vida com um mínimo de dignidade e 
condições materiais?

No meu sentido de JustiçA (mais uma 
vez com “A”) atribuir uma indemnização à 
própria criança – que nasceu deficiente em 
consequência de erro ilícito – é justamente 
promover a dignidade humana da vida 
dessa criança.

Como salientou o Hoge Raad Holandês 
(numa decisão que ficou conhecida por Baby 
Kelly4 ) ao atribuir-se uma indemnização à 
criança “antes se lhe possibilita, tanto quanto 
um pagamento pecuniário o consegue, que 
leve uma existência, na medida do possível, 
de acordo com a dignidade humana. Kelly 
seria antes prejudicada se, por causa 
daquele ilícito, tivesse não só que viver uma 
vida com deficiência como, além disso, ser 

e de vida indevida”, nos 20 Anos do Código das Socie-
dades Comerciais – Homenagem aos Professores Dou-
tores A. Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco 
Lobo Xavier, vol. III, Coimbra Editora.
4 www.kluwer.nl, 2005, nº 162

privada de todo o tipo de compensação 
monetária com base no argumento que 
se baseia na situação – de não existência 
– que teria existido se à mãe tivesse sido 
tornado possível o exercício do seu direito 
de escolha, o que não aconteceu devido ao 
ilícito cometido”.

Ao meu sentido de JustiçA parece evidente 
que, ocorrendo o nascimento de uma 
criança deficiente, o primeiro e mais directo 
visado é a própria criança! É a criança, que 
presumivelmente se tornará num homem 
ou mulher, a principal lesada para toda a 
vida, durante toda a sua existência, que 
poderá – ou não – ir para além da existência 
dos próprios pais.

O mesmo sentido de JustiçA me provoca 
alguma inquietude quando não há qualquer 
mecanismo que permita controlar a 
afectação da indemnização arbitrada 
aos pais (a título de danos patrimoniais 
resultantes da necessidade de garantir, 
dentro do possível, a dignidade da vida do 
filho), e que a mesma indemnização será 
utilizada para esse mesmo fim e não num 
qualquer outro destino que não o filho5. 

5 A este propósito ver, com muita pertinência, a 
declaração de voto da adjunta Cons. Maria dos Prazeres 
Beleza, ao acórdão supra referido de 17-01-2013, proc.  
N.º 9434/06.6TBMTS.P1.S1 ao referir “penso que 
poderia ser ensaiada uma solução mais adequada às cir-
cunstâncias do caso, autonomizando a indemnização 
em relação ao património da autora e consignando-a 
à satisfação das necessidades do autor ou, pelo menos 
em parte, dando-lhe a forma de renda. Considero par-
ticularmente importante resguardá-la, tanto quanto 
possível, do alcance de eventuais credores, titulares de 
créditos estranhos a despesas realizadas no interesse do 
autor, e protegê-lo na eventualidade de morte da auto-
ra.
Fundamentada embora na lesão de um direito da au-
tora, a indemnização tem como objectivo cobrir as 
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ACÇÕES DE WRONGFUL LIFE

Refere Paulo Mota Pinto (in ob. cit., pág. 934) 
que a negação do direito à indemnização 
é como que uma renovada afirmação da 
ofensa que lhe foi feita: “não só a criança 
nasceu com uma grave deficiência, como, na 
medida em que não poderia ter nascido de 
outro modo, lhe é vedado sequer comparar-
se a uma pessoa normal para efeito de obter 
uma reparação pelo erro médico…”

Vou terminar.
E não. Não vou dizer juridicamente qual 
me parece ser a solução mais correcta 
e ao abrigo de que instituto, sendo certo 
que vários podem ser convocados para a 
decisão da causa. Como comecei por dizer, 
outros melhor que eu o fizeram e disseram. 
Para o caso de ter aguçado a vossa 
curiosidade deixo, em nota de rodapé, as 
principais indicações bibliográficas, sem 
preocupações de exaustão6. 

despesas acrescidas que decorrem das especiais neces-
sidades do autor, e que, como a autora afirma, não tem 
condições de suportar.
Tal eventualidade, no entanto, não foi objecto de dis-
cussão neste processo, o que impede a sua consideração 
neste momento; suponho, todavia, que será possível re-
alizá-la no âmbito da liquidação, se as partes assim o 
entenderem.”

6 Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, in “ O dano da 
vida”, Estudos em Homenagem a Miguel Galvão Telles, 
vol. II
Paulo Mota Pinto, in “Indemnização em caso de nasci-
mento indevido e de vida indevida”, nos 20 Anos do 
Código das Sociedades Comerciais – Homenagem aos 
Professores Doutores A. Ferrer Correia, Orlando de 
Carvalho e Vasco Lobo Xavier, vol. III, Coimbra Edi-
tora;
Fernando Dias Simões, in “Vida indevida? As acções 
por wrongful life e a dignidade da vida humana”, Re-
vista dos Estudos Politécnicos, vol. VIII (2010), n.º 13;
Manuel Carneiro da Frada, in “A própria vida como 
um dano? Dimensões civis e constitucionais de uma 
questão limite”, Ver. Ordem dos Advogados 68 (2008);

Quis apenas agitar as vossas mentes, que, 
à semelhança da minha, têm tendência 
para se deixar anestesiar pelo trabalho em 
excesso, por uma jurisprudência cristalizada 
e uniforme, que encaixa que “nem uma luva” 
na situação que temos em mãos.

Honestidade intelectual e sede de JustiçA 
são o melhor tratamento profilático para 
estes amargos de boca com que a nossa 
profissão nos presenteia aqui e ali! E também 
essenciais para noites bem dormidas! No 
demais…a arte de manobrar a ciência do 
Direito encarrega-se do resto!

António Pinto Monteiro, in “Direito a não nascer?”, 
RLJ 134 (200-2001)
João Pires da Rosa, “Não existência – Um direito”, in 
Julgar n. 21, Wolters Kluwer – Coimbra Editora
Tese de Mestrado de Lusa Paiva, in http://repositorio.
ucp.pt/bitstream/10400.14/7805/3/Tese_Lusa_Paiva.
pdf
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Rui Pinto Gonçalves

Advogado

O DIREITO MAIOR

Com o devido respeito pelas demais áreas 
da Justiça, o Direito das Crianças é, ao 
contrário do que é chamado, um verdadeiro 
Direito Maior.

Bem perto virá o penal – meu segundo 
amor e durante tanto tempo o primeiro – 
pois tratamos da Liberdade, mas esse é 
direito dos adultos e aí, por mais injustiças 
que envolva, o arcaboiço é outro.

Os “putos”, ao contrário dos adultos, são 
sempre inocentes, sempre, sem exceção 
e, só por isso, têm que ter tratamento 
privilegiado.

Por outro lado, diz o poeta que “Grande é 
a poesia, a bondade e as danças... Mas o 
melhor do mundo são as crianças.”. Ora se 
são o melhor do mundo – com tanto de 

Advogado, marido e pai.
Benfiquista
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bom que o mundo tem – precisam de uma 
atenção diferente e nós, os da Justiça, não 
estamos a dar.

Começamos logo por tratar os processos 
por igual. 

O tempo da Justiça para as crianças é, na 
prática, igual ao tempo dos adultos e não 
me venham com cantigas porque esta é a 
dura realidade.

Os juízes, os procuradores, os advogados, 
os oficiais de justiça que lidam com 
os processos das Crianças não são 
especializados, podendo hoje estar nesta 
jurisdição e amanhã noutra qualquer, como 

se fosse a mesma coisa tratar de Execuções 
ou de Falências e tratar da vida do Gabriel 
dos olhos azuis que, do alto dos seus nove 
anos, vê, desde os três, o seu nome escrito 
numa daquelas capas amarelas ou azuis 
associado a uma coisa chamada “énuipecê” 
que o marca como que ao gado. 

Quando chego a uma secretaria para 
consultar um processo pedem-me logo o 
“número do vitelo”, o tal “énuipecê”, quando 
a coisa deveria ser tão extraordinária, tão 
especial, que me deveria bastar chegar ao 
balcão e dizer: “Posso ver o processo da 
Lara? 
A loirinha que quer ser bailarina.” e logo a 
zelosa funcionária identificaria, sorriria e me 
traria o processo. É isso, as Crianças dos 
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processos deveriam estar associadas aos 
seus sonhos e não, como estão, aos seus 
pesadelos. 

Confesso que queria pouco que se 
entendessem estas minhas linhas como 
um lamento ao jeito de Jeremias, mas antes 
como um apelo a que todos pudéssemos 
concordar, “for starters”, neste ponto: “O 
Direito das Crianças é o Direito Maior” e 
por isso é aqui que devemos concentrar os 
meios, a qualificação e os esforços para que 
a Renata – esta de olhos verdes e que quer 
ser cantora – não esteja há seis dos seus 
onze anos envolvida num processo judicial. 
E reparem seis de onze é mais de metade 
da vida e três de nove é um terço. Quantos 
adultos conhecemos que estão metade da 
sua vida envolvidos no mesmo processo 
judicial? E há um terço, conheceis algum 
crescido? Crianças são aos magotes, às 
paletes como dizia o Nelo e nós assobiamos, 
aos costumes dizemos nada, como se isto 
fosse possível.

Numa recente medida de cosmética política 
– nisso somos barras – o ocupante do 
Palácio de São Bento, disse ter três milhões 
de Euros para os cidadãos brincarem aos 
orçamentos. Três milhões para os adultos 
brincarem e há tantos putos a quererem 
brincar e a não poderem. Não podem, entre 
outras razões, por falta de meios e por falta 
de qualificações. Os técnicos da SS estão 
assoberbados com relatórios, com ATEs e 
trinta por uma linha. Os magistrados sem 
tempo real para se debruçarem a sério, com 
olhos de ver, sobre a vida da Catarina (esta 
tem os olhos castanhos e brilhantes e quer 

O DIREITO MAIOR

ser professora) e os funcionários esmagados 
em atas e ofícios. Dirão alguns: “Também os 
das demais jurisdições”, mas esses tratam 
dos crescidos. É suposto eu comparar a 
dívida a cobrar pela operadora telefónica 
com a vida do Rafael (cabelo rapado, como 
o tio que tanto adora e com quem queria 
morar)?

Num mundo ideal teríamos um juiz em 
exclusividade para cada criança, o Estado 
devia-lhes isso, mas não sendo possível, 
dêem-lhes o mais possível, devolvamos 
as ruas e os sonhos o mais rápido que 
pudermos e, por favor, ponham estes pais 
na ordem, porque estes “gaiatos” não são 
o nosso futuro, são o nosso presente e são 
mesmo, mesmo a sério, o melhor do mundo.
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v

PENSAMENTO EM DIAS 
DE CHUVA

Tantas e tantas histórias que se tornam 
nossas sem autorização dos donos e contra 
a nossa vontade.

Queria não fixar os nomes, as vidas e 
principalmente os olhares. Não consigo.

Há três anos que não julgo, na verdadeira 
aceção da palavra. A comissão de serviço 
que exerço já dura à esse tempo todo e 
mais algum. Mas ainda sei de cor traços 
dos rostos, olhares tristes e baços, sem 
esperança, lágrimas teimosas que os 
envergonham, maçãs de adão a subir e 
descer nos pescoços mais vaidosos e 
machões que já vi.

Lembro-me de uma história divertida, 
das poucas divertidas ou com piada, 
que se reproduziu    numa   audiência.   
Num  julgamento de tráfico de droga. O 

Maria Perquilhas

Juiz de Direito

agente policial depunha e explicava como 
encontraram os milhares de contos (ainda 
não havia euro…) que se encontravam 
apreendidos à ordem do processo; ou pelo 
menos uma boa parte desses milhares. 
Durante a busca realizada à residência a 
senhora da casa permanecia encostada à 
porta. Não saía dali. Por razões que não posso 
explicar as autoridades administrativas, com 
competência para o efeito, determinaram a 
demolição da dita residência. Novamente 
a senhora da casa não largava a porta. 
Encostada à mesma até que os buldozers 
avançaram e os agentes policiais a 
removeram do local. Deitada a porta abaixo 
a senhora da casa rapidamente tentou 
remover a porta do local, enrolando as suas 
mãos num abraço bem abraçado… à porta. 
Pudera! A mesma era oca no seu interior 
encontrando-se totalmente recheada com 
notas de contos de réis! Vejo agora que a 
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piada ainda se mantém na minha mente. 
Mas lida a reprodução do episódio tendo a 
concluir que não tem piada nenhuma.

O mesmo acontece com os outros 
sentimentos que experimentamos durante 
os processos. Especialmente nas diligências 
e nos julgamentos. Passado um tempo, se 
contarmos o que se passou e o que sentimos 
nada parece fazer sentido, exceto para nós 
que vivemos a situação e em cujas mentes 
permanecem as que nos marcam, vá-se lá 
saber porquê.

Curiosamente do tribunal de família não 
tenho na memória situações divertidas, 
exceto as que vivi com os meus funcionários 

e colegas de trabalho, pessoas que ficaram 
a fazer parte do meu ser como meus amigos 
que são. No tribunal de família vivemos as 
dores dos outros. “É só desgraças Maria” 
diz-me amiúde uma amiga que trabalha 
essencialmente nesta área.

Pois e quando não são desgraças é 
maldade, ou loucura ou sei lá! É que ele há 
pessoas más! Há pais maus. Ou pelo menos 
parecem ser.

E quando parecem ser ficamos com uma 
vontade inexplicável de sermonizar (existirá 
esta palavra?) ou seja pregar-lhes uns 
valentes sermões. E assim fazemos durante 
dias, semanas e meses até que depois 
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parece que nos convencemos que não 
nos ouvem. Ainda assim, não desistimos. 
Ficamos frustrados mas não muito. Temos 
que nos recompor para a dose seguinte.

Os que vêm a seguir precisam de ser ouvidos 
com toda a dedicação e respeito. 

Dias esgotantes! É que nós sabemos que 
muitas daquelas coisas que insistem em 
contar-nos não interessam para nada a 
nível processual. Mas eles não sabem. Só 
sentem. Dor. E nós temos que os ouvir calma 
e serenamente. Mas custa.

Exercício diário de autocontenção e 
dedicação. Ao outro. Ao cidadão. Mas é 
isto ser juiz. É servir, sem subserviência, o 
cidadão que procura uma solução para o 
que mais ama na vida: os seus filhos.

Aplicar o direito é o mais fácil. O difícil é 
Julgar. É analisar as provas. É olhar para 
aquelas pessoas e saber procurar a verdade 
que cada uma delas nos trouxe. É que elas 
dizem a verdade. Muitas vezes apenas a 
delas, mas ainda assim é uma verdade. É 
um exercício tramado descobrir a verdade 
contada por pessoas que sofrem ou que 
estão solidárias com o sofrimento dos 
amigos, vizinhos ou familiares.

É pior que procurar uma agulha num palheiro. 
Porque aí podemos decidir que compramos 
outra agulha. Aqui não podemos decidir que 
não há uma verdade. O Juíz não pode abster-
se de julgar. Há que eleger uma verdade. A 
que resultou da representação que foi feita 
no teatro das operações (esta expressão 
está na moda). Uma representação atual 
de uma história (ou várias?) ocorrida lá para 

PENSAMENTO EM DIAS DE CHUVA

trás, às vezes perdida no tempo dos afetos. 
Há que eleger uma verdade provada, 
resultante duma das verdades contadas, 
do mix de todas ou até de nada do que foi 
dito mas que gritado com olhares, mãos e 
silêncios.

E depois regressados ao silêncio, desta feita 
ao nosso, há que apurar os factos provados, 
a verdade processual.
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A TESTEMUNHA

Fizeram-no entrar na pequena sala, 
cubicular, irregular no desenho, uma das 
paredes oblíquas, logo a da janela ao fundo, 
e que esperasse. Ignorava por quanto tempo 
e perdeu a noção do tempo. Quando entrou, 
a tarde claudicava a seu curso, chuviscosa, 
fria.

Deixara-se ficar, de pé primeiro, sentara-
se, depois, mas soerguera-se. Passarinhara, 
passo miúdo, de um canto ao outro, em 
todas as direções possíveis, num ir e vir. E 
voltar. Contara mesmo os passos. Assim 
esticasse as pernas, eram cinco por cinco 
ou quatro por cinco.

Inútil, a janela dava vista para uma esboroada 
parede. Impossível abri-la. No fundo, era só 
uma vidraça. Suja, embaciada, translúcida, 
sulcada a meio por um veio que um fio de 
chuva abrira entre o pó liquefeito.

António José Barreiros 
Advogado

Nasceu em 1949. 

José António Barreiros é advogado. Tem-
se dedicado à escrita jurídica e ao ensaio 
histórico, como a apresentação de O 
Príncipe de Maquiavel e nomeadamente no 
sector dos estudos sobre a guerra secreta 
em Portugal nos anos 1939-1945. Publicou 
os livros A Lusitânia dos Espiões, colectânea 
de artigos; O Homem das Cartas de Londres, 
biografia de Rogério de Menezes, agente do 
Eixo; Uma Agente Dupla em Lisboa, biografia 
de Nathalie Sergueiew, do XX Committee; O 
13º Passageiro, sobre a fatídica viagem do 
actor Leslie Howard a Lisboa e Traição a 
Salazar, sobre actuação do SOE em Portugal. 
Traduziu e prefaciou a narrativa histórica Eu 
roubei o Santa Maria de Jorge Soutomaior. 
Na área da ficção, é autor de Contos do 
Desaforo e do romance Não se Brinca com 
Facas.Toda a biografia é uma ficção em que 
o autor é intérprete da sua personagem. É 
este o teatro da vida. 

Pede à  vida a generosidade de lhe permitir 
encontrar modo de reparar o mal que à vida 
diz que fez.
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Tentava concentrar-se ao que ia, a razão 
para estar ali. Mas as ideias escorriam, como 
água fugidia a afundar-se, vinda de uma 
goteira, alagando-o de cansaço.

Sim, fora o súbito chiar de pneus, grito 
na tarde, estrondo que o fizera voltar-se, 
transido, para onde, como se aquele onde 
da tragédia tivesse sido ali mesmo onde 
passava, ao acaso, cruzando a intersecção de 
duas ruas, cidade alheia, pesada a mala nas 
mãos doridas. Regressava, pois, ao comboio, 
vagaroso porque com tempo, sempre fora 
assim o hábito de nunca se atrasar, «nem 
demasiado antes porque parece mal, mas 
nunca depois da hora». Sobretudo quando 
não havia mais comboios a partir de então. E 
eis no modorrento dia, o inesperado, toda a 
cidade acordara ante o ribombar. E o relógio 
da vida interrompera o seu inevitável curso.
Vira, teria visto, ouvira seguramente, 
sim o estoiro a ecoar-lhe no corpo todo, 
as entranhas a retesarem-se de medo, 
aterrado porque ficaria ali, lugar incógnito, 
fora da toda a previsibilidade e sem que 
alguém supusesse como tinha sido possível 
esmagarem-no assim e do corpo não ficar 
vestígio reconhecível.

E há quanto tempo tudo teria sido, não 
conseguia fixar-se numa data, nem tivera o 
cuidado, pelo menos, de tentar lembrar-se. 
Em algum momento da sua vida isso 
acontecera, este encontro entre a morte e a 
sua pessoa, ficara a dor, mas não, morrera sim 
um outro, o estrondo de ferros e de carcaça 
humana, e porque virara a cara, impossível 
contemplar «uma poça de sangue» diriam 
mais tarde, mas já não se lembrava quem 
dissera, que «o pobre devia ir distraído de 
todo», mas seria louco, vagueava pelas ruas 
sem nexo, bêbado talvez, uma miséria nunca 

vem só, e logo ali lhe surgira, veloz, o fim dos 
seus dias na forma de uma desconjuntada 
camioneta.

Entreaberta a porta do esconso onde ainda 
aguardava, chegavam-lhe, abafados, sons 
quase incompreensíveis, a cadência de um 
perguntar e responder e longos silêncios. 
Por instantes atrever-se-ia a aproximar-se, 
sair mesmo, chegar perto de onde pudesse 
ouvir, não fora terem-lhe dito «não pode sair 
daqui até o chamarem».

Percebia, incerto, que era disso que 
falavam, talvez dele. E discutiam. Alguém 
mandava todos calarem-se. E alguém ditava 
longamente. 

Uma sonolência crescia em torno de si, 
distanciando-o, tudo a confundir-se-lhe 
na mente. Os territórios do sentido e do 
pressentido tinham já fronteiras esbatidas, 
o limiar do sonho era a penumbra que 
chegara àquele confinado espaço, cuja luz 
se escoava com o findar da tarde. 

E regressou então, bruxuleante como 
num incêndio, a imagem que o perseguia. 
Confusa, tão diversa. Era agora outro o 
lugar. Não era aquele o tempo. Nem virara a 
cara numa recusa defensiva de ver, fugindo 
à dor, mas olhara precisamente para o local 
e no momento em que, sugado para as 
entranhas do veículo, alguém fora triturado 
ao ponto de se tornar indistinto, informe. 

Só que não era o outro, era a sua própria 
pessoa, devorada naquela praça, 
espectáculo horrendo que ninguém 
quereria perder e tantos acorreram, barata 
esmigalhada e Deus desapiedado, a 
pesada pasta cuspida para um canteiro em 
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frente, carregada com os seus deveres, 
as obrigações da profissão, papéis, e que 
alguém a guardasse e entregasse porque, 
cuidado, por favor, peço, são coisas de 
muita responsabilidade e que importância 
tinha, ali o resto, ele ou outro, ou fosse o fim 
de ambos, tudo acaba um dia e poderia ser 
assim desse modo cruel e repugnante.

Esgotado, dormia já, como se esquecido 
de tudo, e os demais dele esquecidos. O 
embaciado da vidraça refractava uma luz 
exterior, estridente.

Com o passar do tempo, e tanto tempo tinha 
passado, os sons ficariam mais nítidos, assim 
na noite os olhos se habituam à escuridão e 
os objectos ganham, pela visibilidade, vida. 
E perceber-se-ia agora, nitidamente, que 
na sala contígua, cuja admissão lhe estava 
vedada, falavam já apenas de si. 

A TESTEMUNHA

Mas em vão.
Um ligeiro abanar trouxe-o, enfim, de volta 
à consciência e, através dela, ao lugar. 
Anoitecera. Não o iriam ouvir. Tinham-no 
dispensado de testemunhar. 

A falar, teria sido, sobre ele próprio. Tornara-
se, desde então, a transmigração do outro, 
pobre louco, bêbado, que uma miséria 
nunca vem só. Diria que lhe sobrevivera 
para o salvar da perpétua danação, que se 
suicidaria assim, jogando-se no vazio da 
rua, o Sol amaldiçoando, para que outrem 
o matasse. E pediria compaixão por ter 
sobejado. E que lhe aceitassem da verdade 
a convicção.
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E SENDO JUIZ?

Por aí é Natal?

Sentou-se na mesa, respirou fundo e tirou 
o primeiro volume da pilha de processos 
a despachar. Ainda não tinha verificado 
no Citius, mas deveriam ser, pelo menos, 
30 conclusões nesse dia. Queria sair mais 
cedo, era a festa de Natal do filho mais 
novo. Já tinha faltado à festa de fim de ano, 
no ano lectivo anterior. Tinha marcado uma 
continuação pequenina, eram só alegações, 
sem testemunhas, pensava que conseguiria 
acabar rápido. A situação em discussão 
era simples, alegariam 10 minutos cada 
um dos advogados e eram só 3, outros 10 
minutos para o procurador…numa hora, no 
máximo, hora e meia estaria despachada. 
Pois, pensara isso, pensara!!!! Mas as contas 
tinham saído goradas e duas horas e meia 
depois saíra do Tribunal a correr, chegando 
apenas a tempo de ver o filho a descer do 
palco com as lágrimas a brilhar nos olhos, 
por notar a sua entrada tardia.

Não, desta vez, à festa de Natal ia 
chegar cedo! Nada a iria impedir. Nem 
os 30 processos. Nem que o Conselho 
Superior da Magistratura aparecesse em 
peso no Tribunal para um debate sobre 
as condições do mesmo, com reunião 
imperativa com todos os magistrados da 
comarca. Instintivamente bateu 3 vezes 
na madeira, eles não iam aparecer. E o 
Juiz Presidente que nem pensasse em vir 
perguntar dos julgamentos, estatísticas, 
tempo de sala e taxas de congestionamento, 
descongestionamento ou o que lá mais vinha 
naqueles relatórios trimestrais e semestrais 
e anuais, que eram tantos os relatórios, as 
avaliações, as medições, que já se perdia 
de vista o produto essencial, a matéria 
prima e objectivo máximo da existência dos 
Tribunais: fazer JUSTIÇA.

Lembrou-se feliz: naquele dia ninguém a 
podia chatear. Tinha tirado o dia a que tinha 
direito nos termos do artigo 10º. Para todos 
os fins e efeitos nem estava no Tribunal 
naquele dia. Só ia acabar aqueles processos 
e depois, ia festejar o Natal com o seu 
menino.

Retirou o seguinte volume da pilha, vindo 
mais três agarrados. Boa! Um “harmónio” 
para animar o dia.

Engoliu o palavrão que lhe surgiu na mente, 
aquele era o despacho em que tinha de 
analisar o processo todo, para ver se poderia 
deferir ou não o pedido. Aquele despacho 
era trabalho para uma manhã inteira, pois 
tinha 20 arguidos e os 4 volumes não eram 
pequenos.

Resmungou uma praga e foi buscar mais um 
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café, antes que chegassem os funcionários. 
Ainda não eram 9H00. Conseguiria fazer o 
processo, despachar mais uns 10 e voar para 
a festa do filho mais novo. O mais velho já 
desistira dela e, na maior parte das vezes, nem 
lhe dizia das festas escolares.

Afundou-se no processo, alheando-se de 
tudo à sua volta. Só mais um volume, só mais 
um…

Cansada, esticou as costas e dirigiu a mão à 
garrafa de água ao pé do computador. Sentia 
fome e estava com uma ligeira dor de cabeça. 
Para ajudar, a água tinha terminado.

Olhou para o relógio. O palavrão saiu antes 
que pudesse conter. Faltavam 25 minutos 
para o início da festa e estava a 20 minutos da 
escola.

Largou tudo e decidiu que depois ligaria a uma 
das funcionárias para que lhe desligasse o 
computador. Tinha 5 minutos de margem, que 
deveria poupar para encontrar estacionamento 
e chegar à sala onde decorria a festa.

O trânsito estava lento e demorado. Tudo 
conspirava contra si….

Chegou à sala do espectáculo, cruzando os 
dedos. Não poderia estar atrasada de novo. 
Não outra vez.

Anunciavam o número da turma do filho. 
Viu-o subir ao palco. Ele viu-a e, por um 
breve momento, parecia incrédulo. Sorriu. Um 
sorriso luminoso e feliz.

Oh, faria serão essa noite, depois dele dormir 
e acabaria, mais uma vez, os processos que o 
dia de mil afazeres não permitira fazer. 

Mas valia a pena: já tinha recebido a sua 
prenda de Natal.
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Francisco Bruto da Costa 
Juiz Desembargador Jubilado

BOB DYLAN – UMA 
HISTÓRIA SOFRIDA

Estávamos em plenos anos sessenta – eu 
adorava os Beatles, os Rolling Stones, os 
Crosby-Stills-Nash-Young, o Spencer Davis 
Group, o Jeff Beck, os Yardbirds, os Hollies 
e demais rapaziada da onda dessa época e 
ia arranhando na viola as melodias que mais 
me encantavam.

Lembro-me dos filmes da época, tipo 
“Blow Up”, que apresenta uma canção dos 
Yardbirds em que o Jimmy Page (acho que 
é ele, não tenho a certeza) chateia-se com 
uma viola Gibson e acaba por a deitar para 
o público.

Recordo os Stones sempre muito pedrados 
a apresentar sucesso atrás de sucesso – 
Satisfaction, Jumping Jack Flash, Under my 
Thumb, Angie – era cada um mais incrível 

Juiz Desembargador jubilado na Relação de 
Lisboa Licenciado em Coimbra
Preso pela Pide aos 20 anos durante 10 
meses em Caxias, libertado e chamado 
compulsivamente para a tropa como soldado 
raso com habilitações para ingressar no curso 
de oficiais milicianos.
Salvo in extremis pelo 25 de Abril de um crime 
de deserção.
Iniciou a carreira judicial no Alentejo, comarca 
de Odemira, 
Faz uma boa feijoada, arte herdada da Senhora 
sua Mãe.
Um dos primeiros juízes a usar a informática 
como instrumento de trabalho
Foi o criador da rede Ciberjus que há 19 anos 
faz a ligação cibernética entre juristas de língua 
portuguesa e que tem também uma sequela 
no Facebook.
É músico, toca guitarra e harmónica e gravou 
4 discos em estúdio, que não estão no circuito 
comercial alojados no endereço www.
brutodacosta.net .
É normalmente acompanhado por um cão 
completamente desmiolado em Porto Covo.
Hoje dedica-se à música, à culinária, à 
informática, ao ciclismo, ao exercício do direito 
à preguiça e ao livro que está a escrever 
sobre memórias judiciais, que não é seguro 
que venha a acabar, porque com tão diversas 
actividades o tempo escasseia - e é sequaz da 
ideia de que mais vale uma viola na mão do 
que dois livros a voar.
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que o outro, sempre com sonoridades novas 
e esquisitas mas que faziam sentido.
E havia um tipo que dava pelo nome de 
Bob Dylan com voz fanhosa e uns arranjos 
de guitarra básicos, que também arranhava 
umas coisas na harmónica, que nós na 
altura chamávamos “gaita” e por motivos 
politicamente correctos mudou para o 
nome actual.

Ainda por cima tinha uma pose de 
intelectualóide cheio de empáfia que irritava 
qualquer um.

Por mim não gostava, nem gastava do 
produto.

Um dia ouvi um álbum dos Byrds que me 
entusiasmou e só depois reparei que tinha 
várias canções do Dylan – Mr. Tambourinne 
Man, All I Really Want to Do, Chimes of 
Freedom, It’s All Over Now Baby Blue, 
My Back Pages – aquilo era mesmo bom 
material e não havia por onde fugir, ainda 
por cima tinha letras cheias de conteúdo e a 
honestidade obrigava-me a reconhecer que 
o tal Dylan não era tão mau assim.

Mas o mais importante aconteceu quando 
a Joan Baez começou a cantar Dylan – aí 
compreendi que ele era mais do que bom, 
era um tipo genial.

Assim comecei a ouvir o Just Like a 
Woman, o Don’t Think Twice It’s All Right e 
principalmente o Blowing In the Wind, que 
esse já era mais do que um título, era quase 
um programa de revolução.

Há que situar a malta e a época: vivíamos 
uns anos sessenta apertados por uma teia 
de preconceitos absurdos, uns sexuais, 

outros sociais e – principalmente – políticos.
A malfadada guerra colonial que na altura já 
eufemisticamente se chamava a “guerra do 
Ultramar” corroía as consciências e o moral 
da rapaziada: mas se então eles tinham 
nascido lá, eram de lá, estavam lá há séculos, 
porque raio de carga de água é que a sua 
condição de negros era fundamento para 
uma dominação estúpida  e forçada?

Como não reconhecer razão a quem pega 
em armas para defender a sua liberdade de 
autodeterminação?

Entretanto rebenta a guerra do Vietname e aí 
o rastilho acendeu-se por toda a juventude 
ocidental e era impossível apagá-lo – “A 
Hard Rain’s Gonna Fall”, cantava Bob Dylan, 
era o tempo da guerra fria em que começou 
a nascer a consciência de que uma chuva 
de bombas atómicas teleguiadas por 
mísseis disparados de muitos milhares de 
quilómetros de distância seriam o nosso fim 
como espécie e isso não era admissível.

Porque raio a juventude e outros menos 
jovens tinham que matar ou morrer, lá 
porque o complexo militar-industrial norte-
americano e europeu tinha que enriquecer 
? Como meter na cabeça essa estupidez 
de que para enriquecer uma parte ínfima 
da espécie humana estava a pôr em risco a 
sobrevivência de todos os outros?

“Confusion Will Be My Epitaph” cantavam os 
King Crimson, já completamente alinhados 
com o onda de Dylan e no fundo de todos 
nós – vamos parar para pensar, vamos ver os 
problemas, vamos resolver isto sem estragar 
a sobrevivência da espécie – que diabo, é 
assim tão difícil de compreender?
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“It’s All Right, Ma, I’m Only Bleeding”, dizia 
ironicamente Bob Dylan.
Era impressionante o ambiente de cortar à 
faca , o arrepio na espinha que era marchar 
à vista da polícia de choque gritando 
ritmadamente “Viet, Viet, Vietname”, “Tirem 
as mãos do Vietname, tirem as mãos de 
Portugal”, “Liberdade, Liberdade” – à espera 
que aquelas feras desembestassem a 
qualquer momento.

Não havia volta a dar – os tempos estavam 
mesmo a mudar, tinham mesmo que mudar 
e o Bob Dylan tinha toda a razão em clamar 
que “The Times They Are a Changing”.

E mudaram mesmo.

Se na altura nos dissessem que um dia aquele 
poeta da revolução seria agraciado com o 

BOCA DE CENA

Prémio Nobel, a reacção de incredulidade 
seria a mesma que teríamos hoje se nos 
dissessem que uma alimária feita homem, 
Trump de seu nome, burro de sua espécie, 
poderia ser presidente da maior potência à 
superfície da Terra.
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O CANTINHO DO JOÃO

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito

Será possível tocar nas letras? Provar uma 
música? Ler um perfume? Cheirar um 
poema? 

Será que é possível sentir o toque da 
“Mensagem” ou de o “Velho que lia romances 
de amor”? Serão os “Blues” doces e será o 
“Jazz” salgado? Que nos dirá o incenso nas 
suas entrelinhas?

O apetite saudável por Wagner pode ser 
prejudicado por uma dieta exclusiva de Elis 
Regina? Francisco de Sá Miranda cheira 
a terra molhada pela manhã ou a flores 
frescas? Um perfume de rosas é uma carta 
de amor desenhada a tinta-da-china com 
uma caneta antiga ou será antes um texto 
aparentemente simples mas floreado com 
figuras de estilo muitíssimo elegantes? Uma 
Ode será macia ou áspera?  

Talvez se pegarmos num pouco de Brahms, 
juntando Pessoa, polvilhando com Lavanda, 
e temperando com açúcar seja possível 
criar uma sobremesa perfeita? Quiçá o 

que faltava a Kafka à Beira Mar fosse uma 
banda sonora de Nino Rota, digerido com 
uma romã, num ambiente envolvido por 
um perfume de madeira exótica? Ou ainda 
devessem as baladas dos Scorpions ser 
calcorreadas com a ponta dos dedos de 
modo a podermos sentir cada grão seu 
seguido de uma suavidade própria do 
algodão?

Poderia um maestro dirigir uma orquestra 
que tocasse uma vichyssoise? Ou um 
marceneiro construir um Saltarello? Ou um 
poeta praticar as suas rimas com violetas? 
Poderia o olfacto sentir o perfume de uma 
valsa? O palato provar o som de uma harpa? 
O tacto queimar-se com um texto de Tolstói?

Queimem-se com o agridoce, recitem o 
perfume de pinho, dancem com as ameixas 
de Elvas, cantem com os textos de “O 
Amor de Perdição”, que os poetas talhem 
as pedras e descubram esculturas dentro 
delas, que os mestres de culinária misturem 
rosas com moscato e mirra, que os músicos 
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provem o sabor e o saber de umas uvas 
pretas amassadas em jeito de geleia de 
vinho.

Que se quebrem as regras, que se amem 
os doces, que se venerem os cheiros, 
que se intoxiquem com as letras e que se 
embebedem com as cores. 

Muito. 
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Filosofar é aprender a morrer. A frase é 
atribuída a Cícero e, uma coisa é certa, não fez 
grande serviço à causa filosófica. “Juntem-
se a nós e aprendam a morrer” está longe 
de ser um anúncio apelativo. Além de que, 
com todo o respeito que Cícero merece, 
não é a descrição mais exacta do que seja 
a filosofia. “Juntem-se a nós e aprendam 
a viver”. Não só chama mais gente, mas é 
muito mais verdadeiro. 

Para muitas pessoas a filosofia é aquela 
disciplina que alguns tiveram no liceu, onde 
um bando de pessoas já mortas tentava 
explicar o sentido da vida e do mundo. 
Depois, feito o exame, cada um segue o seu 
percurso e os filósofos desaparecem do 
nosso horizonte. A verdade é que existe um 
preconceito segundo o qual filosofar é tarefa 
reservada a uns quantos iniciados, que usam 
uma linguagem hermética e que se ocupam 
de questões complexas e que têm pouca 
utilidade no quotidiano. Os últimos anos têm 

mostrado que não se podia estar mais longe 
da verdade. Há toda uma formada de “novos” 
filósofos que se recusam a desempenhar o 
papel de sábios encerrados numa torre de 
marfim. Ao contrário, apostam na divulgação 
do seu trabalho junto do grande público e 
trazem para esse espaço obras que muitos 
acreditaram terem sido engolidas pelas 
areias do tempo. Alain de Botton, com obras 
como Status Ansiedade e O consolo da 
filosofia, é um exemplo desse trabalho que 
vem sendo feito. Outro nome de relevo é o 
do filósofo australiano Peter Singer. Singer é 
reconhecido como um defensor dos direitos 
dos animais e pensador de questões éticas 
contemporâneos. Um dos seus trabalhos 
mais interessantes é A Vida que pode salvar. 
Trata-se de um estudo sobre o modo como 
cada cidadão do mundo dito desenvolvido 
pode contribuir para erradicar a pobreza em 
particular no continente africano. Não se 
trata de um trabalho sobre a caridadezinha, 
mas antes de uma reflexão profunda e muito 

CARLA COELHO

Juíza de Direito
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bem documentada sobre o impacto das 
escolhas que podemos fazer para alterar 
este mundo, contra o qual tantas vezes 
rezingamos e nos revoltamos. 
 
Ao lado dos novos filósofos, temos ainda 
os clássicos, que se podem revisitar sem 
medos, agora que o fantasma dos exames 
e provas gerais de acesso está longe. A 
vida é muito mais do que a vidinha e as 
coisas de que temos forçosamente de 
nos ocupar enquanto por cá andamos. Há, 
seguramente, um propósito maior para cada 
um de nós. E descobri-lo é o primeiro passo 
para o concretizar. Quem melhor do que 

Aristóteles com a sua Ética a Nicómaco ou 
Erasmo de Roterdão com a sua Utopia para 
nos compelir a sair da caverna? Afinal, como 
disse Sócrates, apenas uma vida examinada 
merece ser vivida. E, como aparentemente, 
só se vive uma vez, quanto mais depressa 
começarmos, mais proveito dela tiraremos. 
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República Democrática do Congo, 24 de 
dezembro de 2016

Querida Helen.
Estas férias estão a ser diferentes, não estão? 
Que tal é passar mais de duas semanas sem 
ter de fazer malas, apanhar avião, desfazer 
malas, dizer olá ao quarto, viver cada 
momento com o teu pai e depois voltar 
a fazer malas, apanhar o avião, desfazer 
malas, dizer olá ao quarto e dar um abraço 
à mamã ? Quero acreditar que, de tudo, 
sentirás falta do nosso abraço. Eu também. 
Mas, sabes, cansei-me de chegar a esta 
época do ano e, mais uma vez, ter de gerir 
com muita delicadeza e decidir se ficamos, 
se vamos, onde celebrar a Consoada, onde 
almoçar no dia de Natal, onde jantar à noite, 
se o teu irmão Miguel sempre fica comigo 
ou com o pai na véspera de ano novo, que 
isto de ter várias famílias é muito cansativo 
e tu sabes isso bem. 
Por outro lado, come-se muito e a tua mãe, 

com 50 anos, já não precisa de tanto alimento 
para se manter. Depois, as horas à volta da 
mesa estão diferentes. Lembras-te quando 
saíamos da casa dos avós e eu sempre com 
dor de cabeça das palavras sobrepostas e 
da gritaria ? No fundo, era o entusiasmo de 
estarmos juntos. 

Nos últimos anos as mensagens passaram 
a escritas num idioma que tem mais de 
símbolos e abreviaturas do que palavras 
que encontramos no dicionário e tu sabes 
como eu gosto de dicionários. Os convívios 
estão hoje transformados em mesas 
tecnológicas, com um número incontável 
de aparelhos e funções que não nos fazem 
tirar o olhar do virtual. Por isso, também não 
fará muita diferença estar aqui. Apesar da 
falta de liberdades, e de até ser proibido tirar 
fotografias, vou tendo acesso à internet. 
E é verão. Também me irritava, ver os 
pinheiros e as montras das lojas cheios de 

ANA GOMES

Juíza de Direito
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salpicos brancos quando a última vez que 
nevou em Lisboa, e depois de mais de 50 
anos, foi em 2006. 

Talvez fique por aqui mais uns meses. Faço 
falta. Aqui, além de faltar tudo que aí temos 
por adquirido (não vamos algum dia deixar 
escapar algo que temos por certo), falta o 
mar. Não há mar, nem fica logo ali …
Um abraço para ti e para o daddy! 

As ideias, meu amigo, são menores nos nossos 
dias. não importam. as liberdades também 
fazem isso, uma não importância do que se 
pensa, porque parece que já nem é preciso 
pensar. Sabe, é como não termos sequer de 
pensar na liberdade. é um dado adquirido, 
como existir oxigénio e usarmos os pulmões.

Valter Hugo Mãe, “A máquina de fazer espanhóis”, 
2016, Porto Editora
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LUZ

- Dr. Francisco Leal tem aqui uma carta para 
si, do Tribunal.

 Francisco licenciou-se em Direito há apenas 
um ano. Foi, mais do que as suas médias, o 
seu jeito descontraído e natural, como quem 
nasce com “queda para a coisa”, que lhe 
abriram as portas de uma grande sociedade 
de advogados para se iniciar na profissão de 
Advogado. Dada a saturação do mercado 
de trabalho naquela área, Francisco 
considerava-se afortunado por, para além 
de ter conseguido um prestigiado estágio, 
este ser remunerado.

A primeira fase do estágio já tinha passado, o 
que lhe trazia acrescidas responsabilidades 
no exercício da profissão. 

Abriu o envelope que lhe era endereçado, e 
ao seu patrono de estágio, tendo confirmado 
as suas “suspeitas” iniciais: aquela era a sua 
primeira notificação para assegurar a defesa 

MARIANA RIEGEL

Escritora

de alguém.

Apesar de não ser, naturalmente, uma 
pessoa efusiva nas novidades, Francisco não 
conseguiu evitar o formigueiro que lhe subia 
pelo peito. Sempre desejou ser advogado, 
debater-se com grandes causas em tribunal, 
apresentar os factos, enquadrá-los no direito, 
sentir as dores dos seus clientes e fazer, 
para eles, justiça. E tinha agora uma primeira 
oportunidade de o fazer sozinho; era ele que 
era chamado a assegurar a defesa, ao invés 
de ser a mão-de-obra para um produto 
final de cujo destinatário apenas conhecia a 
identificação.

Apressou-se a ler, com toda a atenção, 
a notificação que lhe era dirigida. Esta 
notificação passou a ser prioritária: guardou 
em suporte informático o documento em que 
esteve a trabalhar, fechou os dossiers que 
esteve a analisar e reorganizou num post-it a 
sua lista de prioridades atendendo às tarefas 
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que ainda tinha para desempenhar.
Abriu um documento em versão Word, 
onde tinha gravado o papel timbrado 
que, minuciosamente, elaborou e que 
ansiosamente aguardava por aquele 
momento: o momento em que se iria dar a 
conhecer profissionalmente ao “seu” primeiro 
arguido.

A carta de apresentação foi elaborada com o 
maior dos rigores com uma dupla intenção: 
não parecer demasiado emotivo, sem 
parecer demasiado distante.

Deu ordem de impressão do produto final e 
pediu, quase encarecidamente, para que a 
secretária do núcleo onde trabalhava desse 
sequência ao correio, após devidamente 
registado e com aviso de recepção. 

No instante a seguir Francisco vestiu o casaco 
de um dos seus fatos, que obrigatoriamente 
tinha que envergar todos os dias para ir 
trabalhar, e saiu do escritório, dizendo 
apenas que voltaria da parte da tarde.

Empolgado com a primeira missão, tirou o seu 
carro do parque de estacionamento que se 
localizava a passos da entrada do escritório 
e conduziu em direcção ao departamento 
de investigação e acção penal, para que 
conseguisse obter mais informações sobre o 
crime cometido e circunstâncias, enquanto 
não lhe era possível contactar com o seu 
“oficioso”.

Tudo começou com um acidente de viação 
e a tragédia, parecendo espreitar em cada 
canto, não tardou em aparecer. 

Talvez num período anterior da sua vida, esta 
dedicação a uma causa exterior parecesse 

uma utopia, dado o estado elevado de 
egocentrismo que foi apurando com o 
passar dos anos. Mas, naquele momento, 
nada parecia mais importante que permitir 
a alguém continuar com a sua vida sem 
manchas.

O trabalho no escritório, que lhe era atribuído 
por advogados com mais anos de “casa”, ia 
sendo cautelosamente organizado em post-
its. Nada era mais importante que aquele 
projecto que se tornou quase pessoal. O 
estado prioritário que Francisco lhe atribuía 
agravou-se com a primeira reunião com o seu 
oficioso. Era um homem que tinha perdido a 
cabeça por amor. Vinha acusado de ofensa 
à integridade física qualificada. Pelas suas 
palavras apenas tentou repor a justiça, na 
qual já não acreditava. Francisco sentia, com 
aquelas palavras, ter uma tarefa, para além 
da óbvia: fazer aquela pessoa acreditar que 
existe um sistema judicial justo.

E essa seria a sua tarefa mais difícil. 

Após a reunião, que teve lugar no escritório 
onde trabalhava, Francisco procurou 
inspiração para o caminho que teria que 
seguir num jogo de ténis com um seu amigo 
de longa data. Com a entrada no mercado 
de trabalho Francisco receou o afastamento 
destes seus amigos, cujas experiências, 
aventuras e desventuras tinham marcado, 
principalmente, os anos de faculdade. Muitos 
dos seus amigos não tinham prosseguido os 
estudos, mas a tradição académica nunca se 
perdeu, principalmente no que se referia a 
saídas nocturnas até ao dia seguinte. 

Por isso, foi instaurada uma rotina, para 
que todos soubessem onde se poderiam 
encontrar nos diferentes dias da semana: 
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segunda-feira, ténis a partir das 19 horas; 
terça a sábado, copos no bar do “costume” 
a partir das 16 horas (para compatibilizar 
com os diferentes horários que cada um 
tinha).

Era segunda-feira: uma segunda-feira 
com mais trânsito que o habitual, pensava. 
Queria chegar ao seu destino mais cedo 
que o combinado, sentindo a necessidade 
de desabafar com as gotas de suor que o 
exercício físico fazia esgotar. Necessitava 
de uma visão do problema que lhe tinha 
surgido entre mãos do ponto de vista do 
exterior, do senso comum. E o amigo com 
quem partilhava os momentos de segunda-
feira poderia, sem sombra de dúvida, ajudá-
lo nessa tarefa.

Antes de iniciar o jogo, ambos se sentaram 
na esplanada do clube de ténis. Francisco 
bebeu um ice tea de pêssego enquanto 
o seu amigo o acompanhou com um leite 
achocolatado. Aquela rotina semanal tinha 
sido reconstituída havia apenas um mês, 
dada a ausência do seu amigo durante um 
longo período. Mas agora, juntos, Francisco 
mostrava-lhe os dramas quase existenciais 
da sua curta vida profissional.

As semanas foram passando sem que 
segundos, minutos, horas e dias se 
conseguissem dissociar, parecendo os 
segundos ser minutos, os minutos horas e 
as horas dias.  

E o dia surge por entre um radioso sol de 
primavera, como, desejando Francisco, uma 
boa premonição. Era o dia da audiência de 
discussão e julgamento. “Ontem” passou 
horas com o seu oficioso, reconstituindo a 
história, explicando o que era necessário 

demonstrar tendo em consideração a 
forma como o direito penal era entendido 
e o sistema judicial se processava, numa 
tentativa de clarificar uma mente perdida.

Teve, então, oportunidade de demonstrar, 
na audiência de discussão e julgamento, 
para além dos factos todas as circunstâncias 
que envolviam a acusação. O arguido vivia 
maritalmente com aquela que acreditava 
ser a mulher da sua vida. Há três anos ela 
sai de casa, despede-se com um sorriso, 
um adeus, e um vou amar-te para sempre. 
Voltam a encontrar-se no hospital com ela 
entre a vida e a morte: foi atropelada, o 
condutor identificado e em fuga. Na leitura 
de sentença não se considerou provada a 
autoria do crime e o ora arguido recebeu 
a notícia enquanto a sua mais que tudo 
definhava no hospital, sem esperança. 
Testemunhas abonatórias falaram do seu 
estado de quase transe enquanto o arguido 
atravessava os corredores do hospital. Nas 
declarações que prestou, quer perante as 
autoridades policiais quer na audiência de 
discussão e julgamento, o arguido declarou 
apenas lembrar-se dos ruídos das sirenes 
após ter acabado de sentir o tremer do 
coração num acto cujos contornos não 
consegue explicar.

Agora, só restaria esperar pela convicção do 
juiz nos factos apurados e nas circunstâncias 
atenuantes. A leitura da sentença daquele 
processo fora marcada para cinco dias 
mais tarde, pelas dezasseis horas. Foram os 
cinco dias mais longos da sua curta carreira 
de advogado-estagiário.

 Mas tudo chega, por mais tempo que 
pareça demorar. A espera à porta da sala 
de audiências era desesperante. O calor 
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acumulava-se entre as pessoas que se 
encontravam, como Francisco, a aguardar 
pelas chamadas para os vários processos 
que teriam continuação naquele dia. Não 
havia lugares sentados para todos, o que 
piorava o estado nervoso dos presentes.

Felizmente que se tratava agora da leitura 
de sentença, o que, de acordo com a prática 
daquele juiz, implicaria que esta seria feita 
em primeiro lugar, juntamente com outras 
leituras de sentença. As audiências de 
discussão e julgamento de outros processos 
teriam lugar posteriormente.

A oficial de justiça fez a chamada dos 
presentes para os vários processos. Após 
a chamada, cada um dos intervenientes 
ocupou o seu lugar. Só faltava entrar o Juiz 
e o Procurador-Adjunto para se dar início ao 
que pareceria ser uma longa tarde.

A leitura de sentença do seu processo não 
foi a primeira a ser feita, mas sim a segunda. 
Quando a altura chegou, não pôde deixar 
de sentir um calafrio a percorrer-lhe a 
espinha quando o tribunal deu por provados 
todos os factos constantes da acusação e 
condenou o arguido a dois anos de prisão. 
No entanto, e este fez toda a diferença para 
o, então, pequenino coração de Francisco, 
atendendo a que não havia antecedentes 
criminais, a pena de prisão seria suspensa 
por igual período. Significava que o seu 
oficioso ficaria em liberdade, tendo apenas 
o “cuidado” de não cometer mais factos 
susceptíveis de integrarem a prática de 
qualquer crime durante esse período.

 Diz-se que é em momentos de grande 
intensidade emocional que crescem laços 
mais estreitos e fortes entre as pessoas. 

Francisco sabia, sem palavras, ter ganho 
um amigo para a vida. No final, ambos 
ganharam. 
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CÃES DE GUERRA.

A ideia é muitíssimo simples:
Temos um exército regular funcionalizado 
no qual os seus elementos (incluindo quem 
os chefia), ou mesmo os cidadãos, não 
compreendem bem a sua função e isto 
mesmo que ela seja inequívoca. Depois, 
temos umas forças especiais as quais têm 
deveres acrescidos de resistência pois o que 
se espera delas é uma actuação em cenários 
de violência inultrapassável devendo a 
preparação de tais forças merecer um grau 
de exigência adequado às expectativas 
de quem as comanda. Mesmo que inclua 
tortura ou um desprezo constante face à 
eminência da morte pois, é o que se espera 
delas em cenários de guerra.

Agora a guerra é que, felizmente não existe 
e esperamos todos (pelo menos alguns) 
que não venha a existir em breve mas, se 

ESTICA SANCHES

Ao serviço da 
República

existisse deveríamos colocar algumas 
questões a nós próprios tais como a de 
saber sobre qual o grau de utilidade que as 
tais forças especiais teriam num cenário de 
invasão ou de intervenção em teatros de 
guerra para além fronteiras. Ou por outras 
palavras, saber se serviriam para alguma 
coisa ou se servem para alguma coisa 
de útil com excepção de contribuir para o 
nosso ego nacional o qual fica bastante 
motivado com a ideia de que temos umas 
forças especiais de excelência, capazes de 
suportar o inferno na terra.

Vou repetir a questão, e para que possamos 
responder à mesma há que excluir o 
orgulho que mencionei supra, ou seja, 
aquele orgulho que nos leva a crer num 
sentimento de protecção acrescido pelo 
facto de termos umas forças especiais nos 
sobreditos termos:

Vale a pena ter um batalhão de forças 
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especiais se, em caso de invasão, a resistência 
seria simbólica?

Ou vale a pena ter um batalhão de forças 
especiais se, as suas intervenções no 
estrangeiro, são de legitimidade internacional 
duvidosa? 
   
Seja como  for, o batalhão de forças especiais 
é mesmo um batalhão de forças especiais, 
pronto para resistir a tudo, até à falta de água 
para matar a sede, à falta de sombra, à falta 
de comida,  pronto a ter de  sobreviver  para 
poder  salvar.

E quem se alista nestas forças especiais sabe 
que vai ser testado ao limite e vai ter de testar 
os seus limites. Todos querem ser audazes, 
pertencer aos melhores, todos querem ser 
heróis..

Há os que conseguem ser heróis  e ficam na 
história por razões de resistência, renúncia, 
porque a alma e o corpo estão preparados 
para sobreviver  para salvar.

Não sei se gostam de cinema, e caso gostem, 
se já foram ver o  herói de Hacksaw Ridge 
uma  história verídica  de um médico do 
exército americano, objector de consciência 
que mesmo assim teima em ir para a frente 
de batalha com o seu pelotão.  Desmond T. 
Doss recusa-se a pegar numa arma que seja. 
No entanto,   durante a Batalha de Okinawa 
salva mais de 75 homens como socorrista, 
de noite, sózinho, de dia sob fogo aberto 
quando o seu batalhão se tinha já retirado.

Foi condecorado por isso e foi o primeiro 
Opositor Consciente da história norte-
americana a receber a Medalha de Honra do 
Congresso.

É assim, dos fracos não reza a história e a 
Sorte, essa protege mesmo os audazes que 
estão prontos para o sacrifício. Sacrifício que 
para eles é uma honra e uma glória. 

É estranho mas é assim que pensa quem 
pertence a forças especiais.
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Felicidade não é ter um céu sem 
tempestades, caminhos sem acidentes, 
trabalhos sem fadigas, relacionamentos 
sem desilusões.

Felicidade é encontrar esperança, segurança 
e amor

Felicidade é valorizar o sorriso e refletir 
na tristeza, e comemorar o sucesso, mas 
aprender lições nos fracassos, e ter júbilos 
nos aplausos, mas encontrar alegria no 
anonimato.

Felicidade e reconhecer que a vida 
vale a pena viver, apesar dos desafios, 
imcompreensões e crise, é deixar de ser 
vítima dos problemas,  atravessar desertos 
e encontrar um oásis, e se tornar autor da 
própria história.

Felicidade e não ter medo dos próprios 
sentimentos e falar de si mesmo, ter coragem 
para ouvir um “NÃO”, ter segurança para 
receber uma “CRITICA”, mesmo que seja 
injusto.

Felicidade e deixar a criança livre  alegre e 
simples que mora dentro de cada um de 
nós.

Felicidade é ter
Maturidade para falar “eu errei”
Ousadia para dizer “me perdoa”
Sensibilidade para expressar “eu preciso de 
você”
Capacidade de dizer  “eu te amo”

Humildade da receptividade.

E quando errar o caminho, recomeçar tudo 
de novo, só assim descobriremos que ter 
felicidade não é ter uma vida perfeita, mas 
usar as lágrimas para irrigar a tolerância, as 
perdas para refinar a paciência, as falhas para 
lapidar o prazer e os obstáculos para abrir as 
janelas da inteligência.

Felicidade e jamais desistir de si mesmo, 
jamais desistir das pessoas que ama, de 
ser feliz apesar dos obstáculos imperdivel, 
mesmo que se apresenta  dezenas de fatores 
a demonstrarem o contrário.

SEJA FELIZ!

Sol Estadulho

EXTRA

FELICIDADE
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