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A Felicidade é assim uma espécie de Dia dos Namorados quando 
estamos perdidamente apaixonados e as árvores cheiram a infância.
O mês de Fevereiro é o tal do Dia dos Namorados e do Carnaval...
Nele trazemos reflexões, quase intimas, sobre o prazer de fotografar  
pelos olhos de uma grande angular e escrever. 
Reflexões  sobre o ser criativo em ambiente prisional e dar lições ao 
mundo cá fora ou... lucro.
Também falamos de gestão de sentimentos na adolescência pela 
boca de um professor.
A propósito de situações menos felizes, os que escrevem este mês 
connosco reflectem sobre a procura do equilíbrio e da Felicidade 
com ou sem dinheiro, com ou sem políticas pelos Direitos Humanos, 
com ou sem noção de colectivo.
Há quem nos fale dela em diversos autores e quem a encontre
no tratamento dado a cada um, conforme a sua pessoa, pelo nome.
Até num copo de água com sol lá dentro e mar ao fundo podemos 
encontrar esse sentimento e partilhá-lo numa foto....
Diga-nos lá como pode o Mundo andar tão distraído?!

       Adelina Barradas de Oliveira.

A FELICIDADE....COM F DE FEVEREIRO
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

MARTIN SCORSESE “SILÊNCIO”

Agora se querem, podem ir.
(...)

Porém porque peço silêncio
não creiam que vou morrer:

passa-se comigo o contrário:
sucede que vou viver.

Sucede que sou e que sigo.
Não será, pois lá bem dentro

de mim crescerão cereais,
primeiro os grãos que rompem

a terra para ver a luz,
porém a mãe terra é escura:
e dentro de mim sou escuro:

sou como um poço em cujas águas
a noite deixa suas estrelas

e segue sozinha pelo campo.
Sucede que tanto vivi

que quero viver outro tanto.
Nunca me senti tão sonoro,

nunca tive tantos beijos.
Agora, como sempre, é cedo.

Voa a luz com suas abelhas.
Me deixem só com o dia.
Peço licença para nascer.

(Extravagario)
Pablo Neruda

Silêncio, é o titulo do filme mas poderia ser 
o resumo da fé cristã. Dito assim, parece 
que nada tem significado, nada existe e um 
dogma é apenas isso, um dogma.

Não fiquei com a sensação de que estava 
perante um grande filme,... não fiquei com 
a sensação de bofetada de fé,.... mas moí-
me a pensar, a rever, a encontrar em mim 
a razão do Silêncio, a questionar-me como 
muitas vezes fiz ....

Que esperam de mim? Às vezes, silêncio. 
A única forma de contornar e evitar,... o 
silêncio, a única coisa que escuto de “Deus”, 
silêncio...

Como se me dissesse.... em ti estão todas as 
respostas. e apesar do Silêncio... e eu sei que 
tenho soluções, posso não ter respostas, 
todas seriam uma incógnita...mas sei que 
tudo tem uma solução.

Olho em volta e vejo um Mundo igual a si 
próprio.... confrontos religiosos por política e 
confrontos políticos por razões religiosas.

Não importa enumerar países, por todo o 
lado onde há conflito há razões religiosas, 
morais e.... políticas. Provavelmente as 
razões serão políticas e tapam-nas com 
razões religiosas... ou podem muito bem ser 
o inverso.

 Escuto o discurso de Putin e vejo-o falar 
contra a liberdade sexual, a renúncia aos 
valores que formaram uma sociedade e 
culturas e sempre, sempre a imposição do 
que ele acha melhor para a maioria fala de 
minorias mas não as aceita, tem medo que 
se espalhem, que se entranhem,.... é isso, 
tem medo.
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

Escuto Donald Trump que se dá ao luxo de 
dizer tudo o que lhe aflora à língua e que 
se escuda nos seus chefes de gabinete 
e conselheiros de Estado  e, vejo-o  
encarniçado contra emigrantes, refugiados, 
islâmicos,... não os quer lá... tem medo 
que se fixem, que se espalhem, que se 
entranhem...é isso..... tem Medo!

Olho o Estado islâmico e vejo-os carniceiros, 
violentos, espalhando uma política de terror 
contra tudo e todos que não pensem como 
eles, não rezem como eles, não acreditem 
no que acreditam eles. Matam, violam, 

torturam tentam dominar todos os que os 
podem pôr em causa, todos os que podem 
espalhar ideias diferentes.... Têm medo que 
aumentem, que ganhem espaço que se 
entranhem.... temem! É isso,...Medo.

Em vez de entendermos as diferenças.... 
temos medo delas.

As diferenças ameaçam-nos, temos medo...
O que pode pôr em causa a nossa linha de 
pensamento e de comportamento deve 
ser abafado, dominado... porque temos 
medo. Sabemos que não estamos seguros, 
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sabemos que podemos ser desacreditados.... 
mas só porque temos Medo.

E atiramos com o nosso Deus a toda a 
gente.... queremos que ele seja servido, se 
imponha, seja o melhor.... na verdade o que 
queremos é ser servidos, impormo-nos e 
sermos temidos. Sim,.... porque temos Medo.

E faço silêncio..... um silêncio de morte como 
o que se ouviu na sala de cinema e nos 
invadiu vindo do grande ecrã. Um silêncio 
de perguntas gritadas... de interrogações 
enormes.... de fraquezas.... de medos que 
não são meus.
Sem populismos.... 
O populismo é barulhento, afirmativo, 
impactante mas é ôco. É mediático e 
imediato mas não produz efeitos a longo 
prazo.

O Populismo constrói muros mas não tem 
fronteiras. Há quem lhe chame progresso, 
evolução, mudança...coragem! O Populismo 
não tem silêncios...Não pode!... ou morre.

A Democracia adormeceu, estagnou e deu 
lugar ao populismo porque se acomodou. 
Não se disciplinou, não se repolitizou, não 
voltou a pôr-se em causa. Deu lugar aos 
oportunistas, ao egocentrismo, ao “Eu” antes 
do Todo.

Deixou de fazer silêncio.... esqueceu o 
caminho do ser humano, os ciclos e os 
círculos da Vida e do Mundo. Julgou-se 
segura perante as conquistas feitas e os 
Direitos adquiridos.

A Democracia deixou-se dominar pelos 
ruídos e ficou a vê-los passar, de bancada, a 
olhar sem intervenção.

....................
E faço silêncio procurando a resposta.
O silêncio é seguro,.... não precisa gritar para 
se impor... ele impõem-se por si mesmo. Não 
choca com afirmações, não grita que tem 
razão.... sabe que tem razão.

O silêncio interroga-te e tens de responder, 
decidir....sem hostilizar, sem ferir, sem impôr, 
sem ferir.

O silêncio não precisa expurgar influências 
externas... ele basta-se por si próprio, é enorme 
e seguro, fundo e envolvente.... cais dentro 
dele e mais tarde ou mais cedo encontras-te 
e encontras a solução, a resposta, o caminho.

(Escrito no Janeiro de 2017 
- o Mês em que partiu a minha Mãe a 9 e 
 nasceu o meu Neto a 30 )

https://youtu.be/fdxxIyf8nbI
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PAULA COSTA

Sales & Marketing  
manager at MIDSID

MADE IN PRISION

Nos E.U.A. existem certa de 2,7 milhões 
de pessoas detidas nas prisões, 
aproximadamente  25%  do total  da 
população  prisional mundial! 
A quantidade de prisioneiros é tão ampla 
que inclusivamente já existem cerca de 
100 prisões privadas que acolhem os 
condenados que as prisões do Estado 
não são capazes de absorver. Este vasto 
contingente de reclusos tem um custo 
anual de 63 biliões de dólares para os 
contribuintes americanos.

Como os americanos são peritos em 
encontrar soluções pragmáticas para 
problemas complicados, alguém, algures, 
avançou com a possibilidade de utilizar 
a mão-de-obra presidiária com objetivos 
económicos. 
É claro que esta solução vestiu a fórmula 
da reinserção social, da formação, da 
motivação, da ocupação dos tempos livres, 
da preparação dos detidos para uma vida 
nova com horários e regras mas, acima de 

“Nasceu no Porto a 11 de Maio de 1973 e 

desde cedo se revelou uma criança criativa. 

Fez teatro, tocou numa banda e queria ter 

seguido Belas Artes, não fosse a influência 

paterna que lhe recomendou um curso 

mais “pés na terra”. Licenciou-se em Gestão 

de empresas e encontrou no Marketing 

uma forma de exercer profissionalmente 

a sua criatividade. Tem como hobbies a 

pintura e a escrita. Em tempos foi autora 

de um dos blogues mais lidos do sapo mas 

atualmente apenas escreve sobre temas 

relacionados com a sua actividade. Está 

finalmente “com os pés na terra” como 

tanto queria o seu Pai...”
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MADE IN PRISION
tudo, com a possibilidade de ganhar dinheiro 
de uma forma honesta e limpa.
Assim surgiram as oficinas nos 
estabelecimentos prisionais.

Inicialmente, estas pequenas indústrias não 
podiam comercializar os seus produtos no 
mercado livre, isto é, a sua produção só 
podia ser vendida a organismos públicos. 
Contudo, a evolução dos tempos, a 
conjuntura económica, por um lado, e 
o aperfeiçoamento das capacidades 
produtivas, por outro, criaram uma 
infraestrutura produtiva com o potencial 
suficiente para atrair clientes fora do âmbito 
institucional.

Atualmente são clientes das prisões 
americanas empresas como a IBM, a Boeing, 
a Vitoria´s Secrets, a Pierre Cardin, a Macy´s, 
a Revlon, a Dell ou a Microsoft.

Por esse mundo fora, existem vários 
estabelecimentos prisionais com unidades 
fabris e até existem marcas com notoriedade 
internacional concebidas a partir de projetos 
com detidos.

Prison Blues

Marca criada em 1989 com o objetivo de 
produzir uma farda para os prisioneiros do 
Eastern Oregon Correctional Institute. Este 
modelo de negócio desenvolveu-se ao 
ponto de hoje a marca Prison Blues incluir 
uma variada gama de produtos, vendidos 
on-line e in-store.

Stripes clothing

Esta marca foi criada na Holanda 
por 4 amigos na sequência de uma visita 
de estudo a uma prisão. A ideia foi criar 
um negocio que trouxesse à vida dos 
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encarceradas alguma cadência com 
sentido, por oposição à apatia estática que 
tanto os impressionou nessa visita.

Pietá

Marca peruana de propriedade privada 
produzida em 3 estabelecimentos nos 
arredores de Lima. No Peru, os prisioneiros 
têm uma redução de pena de 1 dia por 
cada 4 dias de trabalho, o que pode ser 
uma motivação para a assiduidade. Por 
outro lado, no sistema prisional  peruano, 
os presos têm de pagar a assistência 
médica e outros serviços dentro da 
prisão, o que significa que se inscrevem 
entusiasticamente nas atividades que lhes 
permitem ganhar dinheiro durante o período 
de encarceramento.

Para além destas vantagens, em alguns 
casos, a Pietá tem oferecido emprego aos 
reclusos que trabalharam para a marca o 
que funciona como uma motivação adicional 
para aqueles que efetivamente se querem 
reabilitar.

Haeftling

Esta marca foi produzida nas prisões alemãs 
entre 2003 e 2013 por iniciativa de um 
empresário. O nome, que significa “pássaro 
na gaiola”, foi escolhido como solução 
criativa para ultrapassar o receio que 
tinham os responsáveis pelo projeto que as 
roupas não se vendessem no exterior pela 
conotação negativa associada ao local de 
manufactura.
 A marca atingiu um sucesso  internacional  
tão grande que chegou a receber 
encomendas da Austrália e do Japão!

MADE IN PRISION

 O projeto falhou pela incapacidade 
em corresponder à procura, quer pela 
quantidade, quer pela garantia de uma 
qualidade estandardizada na produção (a 
rotação de pessoal e a qualificação acabam 
por ser problemas recorrentes no universo 
prisional, tal como o são na “vida real”).

A London College of Fashion desenvolveu 
uma parceria com o Ministério da Justiça 
britânico para a produção de vestuário numa 
prisão feminina em Londres. 
O objetivo é formar as reclusas proporcionado 
a integração em empresas relacionadas 
com a indústria da moda quando cumprida 
a pena.
O projeto tem um declarado interesse 
económico na medida em que a falta 
de mão-de-obra qualificada é um dos 
problemas reais com que se debate a 
indústria têxtil britânica.

Na sua essência, o recurso ao trabalho 
dos reclusos pretendia beneficiar o preso 
- pelo potencial de reinserção/motivação 
– e o Estado – utilizando a comercialização 
dos produtos como uma ferramenta de 
financiamento dos custos operacionais dos 
estabelecimentos. 
A   lógica   de   mercado   subverteu a 
componente social das ideias originais, 
introduzindo um terceiro elemento 
na equação: as grandes empresas 
multinacionais e a sua procura constante 
de reduzir custos de produção, com a 
vantagem de utilizar unidades fabris mais 
próximas dos centros de consumo.

Nos E.U.A., a remuneração dos presos oscila 
entre o salário mínimo e os $0,23/hora para 
jornadas de trabalho diárias de 6 horas, 
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MADE IN PRISION

o que perfaz cerca de $30 por mês! Este 
factor posiciona o trabalho dos reclusos 
no segmento da mão-de-obra barata, 
competindo diretamente com o universo 
asiático do trabalho precário.

Argumentam as organizações de direitos 
humanos que atualmente existe nos E.U.A. 
um lobby a favor do encarceramento e das 
penas longas, com o intuito de alimentar 
esta cadeia produtiva que é hoje uma fonte 
de rendimento para o governo americano.

As empresas defendem-se alegando que a 
produção nas prisões nem sempre apresenta 
garantias em termos de qualidade e rapidez 
de produção. 
Por outro lado, não é certo que o mercado 
reaja de forma positiva à origem do produto, 
o que pode ter efeitos tóxicos sobre o valor 
da marca.

Os casos recentes de terrorismo em 
Paris sugerem que as prisões são uma 
incubadora de criminosos violentos, sendo 
que a doutrinação ao islamismo sanguinário 
ocorre entre reclusos provavelmente pela 
falta de sentido que tem a existência entre 
grades e cimento. 
O desenvolvimento de atividades de valor 
acrescentado, com remuneração justa 
do fator humano pode ser uma solução 
milagrosa para devolver à sociedade 
cidadãos livres de maus hábitos e de maus 
pensamentos.
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JOSÉ LUÍS OUTONO

Escritor

DESABAFOS DE UMA “MENTE” GRANDE ANGULAR

Creio ( ainda ) nos arruamentos imagéticos, e 
na toponímia de momentos soltos.

Entrego-me a vicissitudes de andamentos 
ocasionais, na proclamada ordem da 
desordem. Esclareço absurdos longínquos 
e o diafragma da opacidade dita-me um 
erro entre as cores naturais e a travessia 
assumida, após a queda de mais um relógio 
solar.

Tento corrigir a poética redactorial, e 
encontro clausulados ditos intempéries, 
em pensamentos de semáforos vermelhos 
inalteráveis.

No recanto de um rio poluído, leio parangonas 
de esclarecimentos apocalíticos em vitórias 
de empates, sem arbítrio.

De um lado da ponte, o acento circunflexo 
da circunstância, pavoneia-se em arautos 
à largura da primeira página. Do outro, 
o acento grave do real informativo, não 

consegue impor o descanso da leitura 
contemplativa de um real panorama agudo. 
Disjuntores apócrifos do “ logo se vê “, face 
à circunstância do ver para crer, constroem 
vasos comunicantes, ditos equilibradores.

E os recantos da humanidade mantêm-se 
negros, com a humidade lacrimejante de 
paredes húmidas pelos fungos beligerantes, 
em contraponto com os bolsos irrequietos 
de opulência inculta. 

Dizem-me os programas informáticos, ainda 
fiéis, sem véus históricos ou molduras de 
choque evasivo, que um pequeno desfoque 
das arestas poderá desvanecer as aplicações 
cromáticas da não paz, e promulgar um 
cardápio esbatido do coerente, entre 
saturações e tonalidades quentes, vulgares 
questiúnculas de flores plastificadas entre 
o sépia e algumas focagens suaves, em 
contraste com um mate museológico, 
sempre aberto ao encanto do desencanto, 
porque o “polaroid” nem sempre é eficaz.
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DESABAFOS DE UMA “MENTE” GRANDE ANGULAR

No laboratório fica apenas o esboço quase 
“graffiti” oficial de investimentos catalogados 
como conferências, onde a remuneração 
é a única valia de um lugar em mesa de 
destaque.

Diminui-se a sombra, amplifica-se o 
“marketing”, estabiliza-se o zoom focal por 
entre invenções de cores, num processo 
cruzado onde a dita palavra assume uma alta 
definição, mas o produto do amplificador, 
mais não é que uma fotografia requintada da 
conveniência temporal.

As páginas perdem a numeração. Alimentam-
se magrezas à mão da sementeira e 
projectam-se montados de verdes idílicos.

A lente da notícia proclama uma primeira 
mão sensata, mas em nota inferior minúscula 
assume perigos respiratórios de colapsos 
negociais. A vaidade caligráfica escreve taxas 
em défices de uma pauta pouco audível.

Fervem os instantes do apanhado de 
surpresa, mas arregimenta-se a esperança 
do ontem, que pode ser amanhã. Os ombros 
fazem fisioterapia da dúvida e o medo é o 
ditador do arremesso – É pouco, mas existe.
O diploma do canudo, não passa de um mero 
“ call- center ”, enquanto o balcão é o suporte 
técnico do desenrasca, até que o mestrado 
desafie o doutoramento impossível. 

Os calendários rasgam-se e a “gaja” reforma 
amantiza-se em desmioladas traquinices e 
ousadas benesses, onde apregoa ânsias e 
vivências nos descontos da batida sazonal, 
sem hipóteses de azimutes, ou paragens 
para reflectir. Mas depois envenena quem 
seduziu, e mascara com letra grega de 
fiscalidade os défices de iguarias em 

sombreados de mercados voluptuosos.

O café é a única solução sedutora. Em sopros 
à boca fria sedenta de um braseiro amistoso.
Em redor há sonhos falsos, para cumprir, até 
ao despacho possível – Impossível cumprir.

Em surdina, desregulo o tripé amigo e 
balbucio – Há danças do varão, mais 
honestas e artísticas, que gravatas de cursos 
inexistentes, sinalizadoras de luxos ditos 
sólidos, em grãos de areia importados nos 
desertos do cinemascópio do Tio Patinhas.
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SUSANA AMADOR

Jurista / Ex consultora 
do ACNUR

ALEPPO... MEU AMOR!

Aleppo é o triste e funesto retrato do 
fracasso da diplomacia internacional e da 
ingerência perniciosa de Países que gostam 
de ter nas mãos um comando de morte à 
distância, apenas para demostrar que têm o 
poder de uma superpotência, infelizmente 
um poder letal .

A batalha pelo controlo de Aleppo não 
conheceu limites, nem respeitou as 
fronteiras da dor, da dignidade humana e 
revelou um desprezo infinito pela vida  e 
pelos direitos humanos.

Crimes de Guerra e contra a humanidade 
foram e estão a ser praticados numa cidade 
que à data de hoje e depois das últimas 
evacuações é um amontoado de destroços 
e de murmúrios lancinantes que irão ecoar 
na nossa alma colectiva.

Nesta batalha de cinco longos anos vestida 
de sangue, lágrimas e vidas despedaçadas 
e precocemente interrompidas foi 

demonstrado à exaustão a fragilidade das 
Nações Unidas na prevenção e gestão de 
conflitos armados  e o fracasso do sistema 
europeu no acolhimento de refugiados e na 
criação de corredores de segurança.

Um sistema perdido numa teia burocrática e 
fria onde o “burden sharing” significa apenas 
um  fardo, onde tem estado completamente 
ausente a partilha de responsabilidades e 
sobretudo a assunção dos compromissos 
internacionais plasmados na Convenção de 
Genebra de 1951, na DUDH e na proteção 
contra a devolução forçada (princípio do 
non- refoulement) que o artigo 3 da CEDH e 
33 da CG 1951 erigiram como norma de “jus 
cogens”.

As pessoas que viveram  em áreas de 
Aleppo tomadas por rebeldes revelaram 
enorme resiliência, transferindo escolas e 
hospitais para baixo da terra com o intuito 
de se protegerem. Da mesma forma, a 
vida continuou na parte oeste da cidade, 
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ALEPPO... MEU AMOR!
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controlada pelo governo, onde, de acordo 
com o Observatório Sírio de Direitos 
Humanos, só em julho de 2016 cerca de 49 
crianças foram mortas por tiros de morteiros 
de rebeldes.

Embora o mundo seja acordado 
periodicamente pelo sofrimento atroz 
das crianças no conflito sírio – jamais 
esqueceremos as fotografias do inocente 
corpo de Alan Kurdi, que morreu afogado, 
e do rosto sujo de sangue de Omran 
Daqneesh- infelizmente crianças mortas 
e traumatizadas  que apenas conhecem 
escombros, fome e o som do medo, têm 
sido um crescendo que nos tolda de dor e 
frustração face à resposta sempre tardia.

A proporção de crianças entre os habitantes 
encurralados no leste de Aleppo está 
alinhada com a pirâmide etária populacional 
da Síria ou de outros países no Médio Oriente  
onde predominam números elevados de 
crianças e população  com menos de 25 
anos.

De acordo com a organização Save the 
Children, a proporção de crianças que foram 
mortas ou feridas no leste de Aleppo parece 
de fato ser maior e ainda mais avassalador 
que noutros conflitos recentes do Médio 
Oriente.

No primeiro ano da guerra no Iêmen, por 
exemplo, cerca de 28% dos civis mortos 
eram crianças. Na guerra de Gaza, em 2014, 
a ONU estimou que 35% dos civis mortos 
eram crianças.

Diferentemente do ocorrido em alguns 
cercos de menor escala em cidades 
recalcitrantes na Síria, as forças 

governamentais sírias e as forças armadas 
russas começaram a lançar bombas 
“arrasa-bunker” extremamente potentes e 
não muito precisas, que conseguem acabar 
com abrigos subterrâneos, de acordo com 
residentes e funcionários de organizações 
de auxílio. 
Este uso de munições incendiárias e bombas 
de fragmentação violam de forma flagrante 
as Convenções sobre Uso de Armas que 
proíbem o seu manuseamento em centros 
de população civil, como refere o relatório 
da IHS Aerospace, Defense And Security. 

A natureza indiscriminada e indiferente ao 
sofrimento humano dos bombardeamentos 
parece significar para  o governo do 
presidente Bashar al-Assad e dos seus 
aliados russos, que ignoraram acusações 
feitas pelo Ocidente sobre crimes de guerra 
e violações flagrantes à Carta das Nações 
Unidas.

 A futura posição dos EUA e de Donald Trump 
será determinante para os equilbrios que 
terão que ser atingidos. Mas todos sabemos 
que o equilíbrio tem estado ausente do  seu 
discurso e registo político.  

A missão prioritária do novo Secretário Geral 
das Nações Unidas , António Guterres, será 
na Síria e desejo sinceramente que o seu 
apelo e magistratura possam inaugurar uma 
nova era, um novo tempo onde os direitos 
humanos sejam prevalecentes e preferentes 
face a outros interesses ou poderes, porque 
o maior poder será sempre o da busca de 
um mundo mais humano, onde a claridade 
dos direitos universais e sem fronteiras 
geográficas impere.

Por Aleppo...com Amor!

ALEPPO... MEU AMOR!
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ALEPPO... MEU AMOR!
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E SENDO JUIZ?

ÀS VEZES 
FOGEM-SE-NOS AS PALAVRAS

Há tanto para dizer, tanto que nos aflige e 
que gostaríamos de partilhar, para trocar 
impressões, para saber se o mundo nos 
acompanha nas nossas inquietações, ou se 
estamos sozinhos nas nossas angústias. 

Mas quando procuramos as palavras 
para expressar as nossas ideias, elas 
descoordenam-se e não formam frases com 
sentido, ou formam frases sem o sentido 
pretendido.

Estou a divagar, mas do que quero falar, 
porque as antigas angústias renascem 
sempre de novas maneiras, respeita a um 
aspecto da minha profissão que já abordei de 
diversas perspectivas: o estabelecimento de 
objectivos numéricos aos tribunais, a análise 
de médias de julgamentos realizados, o tipo 
de magistrado pretendido, a progressão na 
carreira, as inspecções…

A Justiça, a aplicação da Justiça, ao contrário 
de uma fábrica de automóveis ou de uma 
mercearia, não tem um produto, cuja 
disponibilidade segue um procedimento 
simples e escorreito e apenas é procurado 
por quem o está disposto a adquirir. O 
aparentemente simples pode tornar-se 
difícil, o complicado pode simplificar-se ou… 
permanecer complicado. 

Na aplicação da justiça não pode prever-
se, com exactidão, o tempo aplicado na 
inquirição das testemunhas, o tempo que 
será usado pelos Ilustres Mandatários em 
alegações, nem o tempo que aplicaremos 
na elaboração da decisão. Pode dar-se uma 
estimativa: num processo de condução 
sem habilitação legal, o julgamento, 
tendencialmente, é rápido, assim como 
a elaboração da respectiva decisão. 
Tendencialmente…

Mas ainda que se demore uma manhã 
inteira, o número daquele julgamento será 
1, tendo em conta o tema, considerado fácil, 
não será apreensível, caso haja a demora. 
Fica a estatística… do não feito… e baixa-se 
a nota, pela falta de produtividade e nos 
termos do 183º, n.º 5 da Lei de Organização 
do Sistema Judiciário e como “sanção 
disciplinar atípica”, o lugar vai a concurso 
e lá teremos de começar de novo, noutra 
paragem.

Por mais que se clame aos ventos, que não é 
este o caminho. Que a Justiça não pode ser 
analisada do ponto de vista economicista e 
estatisquês…. Não se ouve!

Mais uma tabela, mais uma média, mais um 
número.
Enquanto isso, os problemas estruturais da 
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justiça permanecem: 
- as leis que se mudam constantemente, 
ao sabor de uma agenda mediática sem 
precedência de estudos apropriados, 
sem discussão prévia nas universidades 
e sem vacatio legis suficiente para o 
amadurecimento das soluções gizadas;
- as instalações com infiltrações nas 
salas de audiências, estuque a cair, 
sem aquecimento ou refrigeração, chão 
levantado e/ou sem isolamento acústico;
- a insuficiência de funcionários para 
assegurar a tramitação dos processos;
- o papel que falta para imprimir os 
despachos, relatórios ou informações 
necessários nos processos;
- o sistema prisional sem guardas 
suficientes para assegurar o transporte dos 
presos aos julgamentos, ou chegando com 
horas de atraso…

Mas a análise desses números não é feita, 
porque essa não origina uma manchete 
apelativa e a culpa não é… dos suspeitos 
do costume!

Poema dum Funcionário Cansado

A noite trocou-me os sonhos e as mãos
dispersou-me os amigos

tenho o coração confundido e a rua é estreita

estreita em cada passo
as casas engolem-nos

sumimo-nos,
estou num quarto só num quarto só

com os sonhos trocados
com toda a vida às avessas a arder 

num quarto só

Sou um funcionário apagado
um funcionário triste

a minha alma não acompanha a minha mão
Débito e Crédito Débito e Crédito

a minha alma não dança com os números tento 
escondê-la envergonhado 

o chefe apanhou-me com o olho lírico 
na gaiola do quintal em frente

e debitou-me na minha conta de empregado
Sou um funcionário cansado dum dia exemplar

Porque não me sinto orgulhoso de ter 
cumprido o meu dever?

Porque me sinto irremediavelmente perdido 
no meu cansaço?

Soletro velhas palavras generosas
Flor rapariga amigo menino

irmão beijo namorada
mãe estrela música

São as palavras cruzadas do meu sonho
palavras soterradas na prisão da minha vida

isto todas as noites do mundo uma noite só comprida
num quarto só

António Ramos Rosa, in ‘O Grito Claro’
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JOÃO BAPTISTA 
MAGALHÃES

Professor Universitário

BOCA DE CENA

Há anos provoquei um debate na escola 
onde dava aulas sobre esta questão: 
Educação dos sentimentos.

A questão da educação dos sentimentos 
surgiu na última reunião dos Directores de 
Turma, a propósito dos alunos que riscam 
as carteiras, as portas, as paredes das 
salas de aula e se agridem selvaticamente. 
Naturalmente, muitos de nós defenderam 
que a educação dos sentimentos é tarefa 
dos pais. Mas, se os pais, por falta de 
preparação ou egoísmo, não o fazem, será 
que os professores, a Escola, não terão uma 
palavra sobre tão importante matéria? Ou 
ficará para a polícia e para a Justiça o pôr 
ordem nos sentimentos? 

Propus-me, então, elaborar um texto que 
procurasse clarificar o que pretendia dizer 
com a necessidade da Escola reflectir a 
questão da educação dos sentimentos. 
Adverti que não sou contra a necessidade 
de regulamentos que imponham disciplina 

na Escola. Mas, os regulamentos só atacam 
os efeitos dos “maus” sentimentos e não 
as suas causas. E a Escola, por sua própria 
natureza, tem uma função pedagógica, 
alimenta-se do “princípio do dever” e não do 
“princípio da ordem”, que é apanágio duma 
Esquadra da Polícia.

Vamos, então, ao assunto que é propósito 
deste texto. Agarremos o problema pelo seu 
aspecto biológico. Tomemos, como ponto 
de partida, uma questão aparentemente 
banal e, com base nela, perguntemos a nós 
próprios: é melhor o sentimento de fome ou 
o sentimento de apetite?

Se aprofundarmos esta questão daremos 
conta de que a fome pertence ao mundo 
da necessidade, é uma emoção forte, 
instintiva, vem do mundo animal, enquanto 
o apetite situa-se no mundo do preferível, 
está ligado às escolhas requintadas, ao 
bom gosto, pertence às emoções adultas, é 
um prazer diferido, implica distanciamento 
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e consciência do que se escolhe, coloca o 
problema da sua gestão, exigindo maturiade 
e responsabilidade.

Como vemos, um simples exemplo, 
como o de saber se é mais importante o 
sentimento de fome ou o de apetite, revela 
claramente a importância dos sentimentos 
nos comportamentos e, por via desse facto, 
salienta a necessidade de estabelecer 
equilíbrios entre o mundo privado e o público. 
Penso mesmo que não é só a agressividade 
manifestada no riscar as carteiras, nos 
palavrões ou na indisciplina que se prende 
à perturbação dos sentimentos: é o próprio 
sucesso ou insucesso escolar que está em 
causa.

Na verdade, a cultura do mais fácil, dos 
sentimentos imediatos, do individualismo e 
do hedonismo, é a cultura da necessidade, 
do mercado consumista e do vazio da 
esperança. Há que contrapor a esta cultura, 
o sentido estético da vida, a cultura do 
preferível, do bom gosto, dos sentimentos 
de qualidade, do valor do trabalho, do saber 
viver com autenticidade e responsabilidade.
Se nos alunos o mundo dos seus sentimentos 
estiver desconfigurado e não lhes for 
possível desocultar as perversidades que 
escondem, como poderá ser saudável a sua 
relação com a Escola, os Professores, os 
seus colegas e o Mundo?

Mas, como educar os sentimentos? O que 
poderemos fazer nesta matéria?

Primeiro que tudo é preciso que os alunos 
saibam problematizar os seus sentimentos. 
Esta é a tarefa própria da Escola e isso não 
compete só aos professores de filosofia. 
Também os matemáticos, os biólogos e 

os físicos o podem fazer. Nos sentimentos 
há subtracções, créditos e energias que se 
perdem ou se ganham. As seitas religiosas 
sabem isso muito bem e, por isso, cobram 
dízimos.

Problematizemos, então:
Será a paixão uma obsessão? A maior 
generosidade (paixão) poderá ser 
envenenada por um impulso egoísta (a 
obsessão)?

Pode-se mentir nos afectos? O que é mentir 
numa relação afectiva? Quando tornamos 
o “outro” num objecto de satisfação dum 
sentimento, o nosso próprio sentimento 
será humanizado?

Os sentimentos podem manifestar-se 
directamente: agressividade, expressões 
obscenas, etc. Que esconde a agressividade, 
quando a agressividade é inútil? Será 
que os palavrões ou gestos obscenos 
traduzem a superioridade do pensamentos 
ou a bestialidade? Como se humaniza a 
expressão dos sentimentos?

Os sentimentos podem manifestar-se 
indirectamente: em vez de dizer que sinto 
inveja ou ciúme, digo: és um inútil. Porque 
não pomos qualidade nos sentimentos que 
carregam as nossas palavras? Será que 
discutir é destruir?

São estes, alguns exemplos que podem 
levar a problematizar a qualidade dos 
sentimentos. Os colegas descobrirão outros, 
por certo muito mais expressivos. 

O que importa é sensibilizarmo-nos 
para a necessidade de levar os alunos a 
pôr em questão os seus sentimentos. É 
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pela educação dos sentimentos que se 
descobre, no meu entender, a amizade, 
a solidariedade, o sentido da disciplina, o 
imperativo do dever, o espírito do trabalho e 
se faz da vida um projecto.

Para que não seja preciso a nenhum jovem 
“fugir da vida” é necessário ajudá-los a 
compreender os seus próprios sentimentos, 
a aprender a saber educá-los por forma a 
desenvolver o gosto de viver, a vontade de 
trabalhar, o respeito por si próprios, pelos 
outros e pela vida; numa palavra, a ganhar o 
sentido estético de estar no mundo.

Como sugestão: propor ao Conselho 

BOCA DE CENA
Pedagógico que anuncie um dia para ser 
“O dia da escolha dos bons sentimentos”. 
Nesse dia, cada Professor nas suas turmas 
problematizará uma questão que envolva 
a qualidade dos sentimentos, como, por 
exemplo: é melhor o sentimento de fome ou 
o sentimento de apetite?

Escola Alexandre Herculano, 11/2/ 1996 
João Baptista Magalhães
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O CANTINHO DO JOÃO

 “ESTA GENTE É TODA BURRA” OU “QUEM 
É CRIMINOSO É ASSIM, É INDIFERENTE 
A QUALQUER COISA QUE NÃO SEJA A 
CACETADA”.

Não tenho problema com o Direito Penal 
mas sim com toda a lógica social que está 
por detrás da aplicação da lei penal em 
Portugal, senão vejamos: 
Sou juiz a exercer funções desde há cerca de 
dez anos e já exerci, como seria de esperar 
e por diversas vezes, junto dos Tribunais 
Criminais. 
Tramitei, presidi a julgamentos e fiz parte 
de Tribunais Colectivos em matéria 
criminal. Li relatórios sociais, ouvi arguidos, 
testemunhas, decidi sobre a prisão e a 
liberdade de cidadãos sobre uma série 
infindável de crimes contidos quer no 
Código Penal quer em legislação avulsa. 
Debrucei-me sobre casos de condução 
em estado de embriaguez, condução sem 
carta, desobediências, injúrias e difamação, 
ofensas à integridade física, violação, 

associação criminosa, burla, contrafacção, 
homicídios, abuso de poder, falsificação 
de documentos, ameaça, coacção entre 
muitos outros com aplicação de penas 
criminais como admoestações, multas, 
prisão suspensa na sua execução e prisão 
efectiva. 
Ouvi também arguidos em primeiro 
interrogatório e com aplicação de medidas 
de coacção.

Não caio no erro de afirmar que a lei penal 
é ineficaz no sentido de que os crimes 
ficam sem consequências em Portugal pois 
estou certo que quem cometer um crime, 
e caso seja levado a Tribunal, verá a sua 
conduta apreciada pelo Ministério Público, 
eventualmente por um Juiz de Instrução 
Criminal e finalmente por um Juiz de Direito. 

Porém, o que me preocupa é o quadro 
mental da nossa população criminal mas, 
para isso é necessário que quem leia este 
artigo consiga percepcionar uma pequena 

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito
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realidade que consiste no seguinte: existem 
muitas previsões normativas criminais e 
como tal é bem provável que qualquer um 
de nós já tenha cometido, pelo menos uma 
vez na vida, um crime (nem que seja uma 
difamação ou uma injúria).

Posto isto, é de reter que o que me 
incomoda na apreciação da postura de 
quem é confrontado com um julgamento 
criminal é a sua completa incapacidade, na 
grande maioria dos casos, em pensar em 
abstracto e projectar-se no futuro pois é 
nesta característica que assenta o sistema 
de penas criminais. 
Por outras palavras, a privação da liberdade 
só deve ocorrer caso não seja possível aplicar 
uma outra pena não privativa da liberdade 
capaz de realizar os fins de prevenção geral 
e especial que se procuram alcançar. Desta 
forma, e apenas a título de exemplo, quem 
é condenado a uma pena de dois anos de 
prisão suspensa na sua execução por igual 
período tem de realizar a seguinte operação 
mental: 

Primeiro tem de realizar que foi condenado 
a uma pena de prisão e não foi absolvido 
(situação essa que nem sempre ocorre). 
Após, tem de perceber que, durante dois 
anos a contar da data do trânsito em julgado 
da decisão (data essa difícil de compreender 
ou definir aquando da leitura da sentença) 
não pode cometer nenhum outro crime de 
idêntica natureza sobe pena de, caso seja 
conduzido à justiça, ter que cumprir a pena 
referente a este segundo crime acrescido 
daquela outra que foi suspensa na sua 
execução.

E tudo isto implica que o cidadão em 
questão consiga projectar-se no futuro de 

modo a realizar, em abstracto, como é que a 
sua vida se desenvolverá durante o período 
de dois anos sendo que é aí que reside 
a sua maior dificuldade. Este raciocínio 
pode também ser aplicado no caso da 
condenação em pena de multa, ou seja, em 
que há que reter que, caso não se pague 
uma multa criminal em tempo legal, corre o 
risco de a ver convertida em pena de prisão. 
Ou seja, a maioria dos cidadãos sujeitos a 
uma realidade como esta não consegue 
projectar-se num futuro superior a um 
par de dias e tal significa que, com quase 
toda a certeza, e quando saem da sala de 
audiências depois de ouvir a leitura da sua 
sentença condenatória, a esquecem de 
imediato a não ser que sejam condenados 
em prisão efectiva com aplicação de uma 
medida de coacção de prisão preventiva no 
momento.

Seguindo a boa e velha tradição judaico-
cristã há que colocar a seguinte pergunta: 
De quem é a culpa?

E quanto à resposta já tive oportunidade de 
ouvir de todas as espécies incidindo, quase 
sempre, sobre a pessoa do condenado, ou 
seja, “esta gente é toda burra” ou “quem é 
criminoso é assim, é indiferente a qualquer 
coisa que não seja a cacetada”. Sem querer 
parecer piegas (pois hoje em dia quem 
não fala à bruta e com murros na mesa 
não é levado a sério …) sou a crer que parte 
considerável da nossa população (e não 
apenas a criminal) não tem culpa de não 
conseguir pensar em abstracto e a projectar-
se no futuro. 

Essa população simplesmente não o 
consegue, o que é diferente de não o querer 
fazer.
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E não o consegue porque não tem condições 
para isso, quer económicas, quer financeiras, 
quer pessoais, quer educacionais. É como 
fazer planos para o futuro. Não dá para os 
fazer face às instabilidades actuais sem um 
suporte familiar consistente (que nem todos 
têm a culpa de não ter).

Quem tem um salário que ronda os valores 
mínimos definidos por lei (quando o tem) não 
pode fazer planos de aforro, de aquisições 
futuras, de manutenção de uma casa, de 
circulação entre o ponto A e o ponto B. 
Vive o dia presente e nada mais. Não sabe 
onde vai estar e como vai estar no final da 
semana, e habituou-se a esse estilo de 
vida como estratégia de sobrevivência. E o 
mesmo se aplica a quem tem um trabalho 
precário (quando o tem) sendo que esta 
incapacidade mental não é colmatada nas 
famílias, nas colectividades (paróquias ou 
centros sociais), na escola ou em qualquer 
outro local onde o cidadão se movimente. 
E, os que têm, ainda têm que gerir as 
exigências de resultados imediatos em tudo 
o que fazem, pensam ou produzem pois 
hoje ninguém espera, pacientemente, por 
resultado algum.
Ninguém quer saber deste problema 
havendo uma completa incapacidade 
desta franja populacional em projectar-
se no futuro com prejuízo para todos pois 
somos educados a não acreditar naquilo 
que não vemos, ouvimos ou sentimos com 
as necessárias consequências. Depois não 
se esqueçam é de usar as justificações do 
costume:  

“Esta gente é toda burra” ou “quem é 
criminoso é assim, é indiferente a qualquer 
coisa que não seja a cacetada”.
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FLORES NA ABISSÍNIA

A Conquista da Felicidade – Os contributos 
da sabedoria antiga e da ciência moderna 
(Jonathan Haidt, Ed. Sinais de Fogo), 
Projecto Felicidade – Ou porque passei um 
ano a tentar cantar de manhã, a limpar os 
meus armários, a escrever um blogue, a ler 
os mestres e, em geral, a divertir-me mais 
(Gretchen Rubin, Ed. Estrela Polar) e The 
how of Happiness (Sonja Lyubormirsky). 
São apenas três exemplos de uma das 
mais fortes tendências do mercado editorial 
contemporâneo: obras que nos ensinam a 
ser felizes ou, talvez numa perspectiva mais 
cautelosa, a sermos mais felizes do que 
somos antes de os lermos. 

A causa próxima desta profusão de títulos 
parece ser o nascimento de um novo ramo 
da psicologia, a psicologia positiva, uma 
invenção dos psicólogos americanos Martin 
Seligman e Mihaly Csiskszentmihalyi. Em 
síntese, pretende-se pôr o enfâse nas formas 
de tornar a vida do leitor mais preenchida 
e feliz. Na génese da psicologia positiva 

está a constatação de que a ausência de 
perturbações psíquicas não é suficiente 
para concluir pela existência de uma vida 
feliz. Falta algo mais. E é na procura desse 
algo mais que se concentram livros como os 
acima indicados. Não vale a pena abordá-
los de forma preconceituosa. Como em 
todas as categorias literárias haverá obras 
melhores e piores. No entanto, quando 
lemos alguns destes livros concluímos pela 
existência de uma ideia comum: é no modo 
como vivemos o dia-a-dia que se constrói a 
felicidade, pois os grandes acontecimentos 
ou momentos marcantes acabam por não 
ter impacto no cômputo geral da existência.
Será um bom conselho? Não sei. Mas sei 
isto: não é novo.

Já há séculos atrás Horácio gabava as 
virtudes da vida tranquila, que devia ser 
preferida a qualquer outra. E deu-lhe um 
nome - a aurea mediocritas. E a verdade 
é que essa ideia ressurge com frequência 
no pensamento ocidental. É certo que 

CARLA COELHO

Juíza de Direito
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por vezes com ironia indisfarçável, como 
quando o Cândido de Voltaire conclui 
pela necessidade de cultivarmos o nosso 
pequeno jardim (e não estava a referir-se 
a actividades hortícolas). Mas muitas vezes 
como forma genuína de viver o dia-a-dia.

E aqui está o ponto a que pretendia chegar. 
Sem desprimor, quando olhamos para 
a tradição do pensamento europeu não 
parece que a psicologia positiva tenha, 
verdadeiramente, encontrado algo de novo.
Como em tantos outros aspectos da nossa 
civilização, recuamos à cultura greco-latina. 
Fazendo um esforço para recordar o manual 
de filosofia que muitos de nós teremos lido 
em adolescentes, lá está a definição dessa 
disciplina. Filo –Sofia: o amor à sabedoria, 
à melhor forma de viver. Os gregos e os 
romanos não poderiam, assim, ter deixado 
de se ocupar das condições para uma vida 
feliz. E fizeram-no em profusão, sendo que 
para nossa sorte, uma parte das suas obras 
chegou aos dias de hoje.

Epicuro, de forma talvez surpreendente, 
tendo em conta a reputação que a história 
lhe deu, escreveu na sua Carta sobre a 
Felicidade: “Quando falamos do prazer 
como de um fim, não falamos dos prazeres 
dos dissolutos ou daqueles que têm o 
gozo por residência – como o imaginam 
algumas pessoas que ignoram a doutrina, 
não concordam com ela ou são vítimas de 
uma falsa interpretação – mas de alcançar 
o estádio em que não se sofre no corpo e 
não se está perturbado na alma.” (Relógio 
d´Água).

Homem de muitas contradições, o senador 
romano Séneca deixou escrito: “Sem a 
saúde de espírito ninguém é feliz, e não 

é são aquele que procura como sendo o 
melhor aquilo que lhe causa prejuízo. Por 
isso é feliz o homem que tem um julgamento 
recto; é feliz aquele que se contenta com o 
presente, seja ele qual for; e que ama aquilo 
que tem; é feliz aquele que confia à razão 
a organização dos seus assuntos.” Da vida 
feliz  (Relógio d´Água)

Na sua Ética a Nicómaco (Quetzal Editores), 
Aristóteles dedicou o primeiro capítulo 
ao tema. Definiu a felicidade como o bem 
supremo que pode ser obtido através da 
acção humana. E ocupa-se da questão 
de saber se a felicidade é objecto de 
aprendizagem ou habituação ou se pode 
ser, de algum modo, obtida por disciplina, 
ou, finalmente, se chega até nós por um 
destino divino ou por acaso.

Quando lemos estes autores impressiona 
a actualidade da sua escrita. Porque está 
lá tudo – a importância do trabalho, cultivo 
das virtudes, o tema dos afectos, o domínio 
das paixões. Mas também porque está 
subjacente a esses textos uma ideia que 
parece esquecida hoje: uma vida feliz é uma 
vida que tem um sentido, um significado, 
ainda que apenas apreensível para o 
próprio. Mas que não se confunde com a 
mera satisfação de prazeres pessoais. Uma 
boa vida não é o mesmo que uma vida boa. 
Pelo menos, numa perspectiva filosófica. 

Tenho um apreço muito especial por Michel 
de Montaigne, autor francês setecentista. 
Aos trinta e seis anos,  abandonou a sua 
carreira de magistrado para se dedicar à 
leitura dos livros que compunham a sua 
biblioteca e escrever as suas reflexões. Não 
sei como correu a carreira de Montaigne 
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na magistratura, mas os Ensaios (Antologia, 
Relógio d´Água) que escreve estão repletos 
de ensinamentos como estes:
“Comprazer-se excessivamente com o que 
se é, cair num irreflectido amor-próprio, 
constitui em minha opinião, a substância 
desse vício da presunção.”
“Não nos devemos apegar assim tão 
fortemente às nossas tendências e 
temperamento. O nosso talento principal é 
sabermos aplicar-nos a práticas diversas. 
O estar vinculado e necessariamente 
obrigado, a um único estilo de vida não é 
viver, é ser. As almas mais belas são as que 
têm mais variedade e flexibilidade.”
“A meditação é um esforço poderoso e 
produtivo para aqueles que se sabem 
examinar, nisso se aplicando energicamente: 
prefiro forjar a minha alma a mobilá-la”.

E em tempos de crise económica como os 
actuais estas suas palavras vêm também 
a calhar “Se as coisas correrem pelo pior, 
antecipai-vos à pobreza cortando nos 
gastos. É aquilo a que me aplico, e a reformar 
o meu estilo de vida antes que ela me force 
a tal.”

Ainda em França, num dos duzentos tratados 
escritos durante o século XVIII naquele país 
sobre a felicidade, Madame de Châtelet 
concluía: “Procuremos, pois, manter-nos de 
boa saúde, não ter quaisquer preconceitos, 
ter paixões, pô-las ao serviço da nossa 
felicidade, substituir as nossas paixões 
por gostos, conservar preciosamente as 
nossas ilusões, sermos virtuosos, nunca nos 
arrependermos, afastar de nós as ideias 
tristes e nunca permitir ao nosso coração 
conservar uma centelha de gosto por 
alguém cujo gosto diminua e que deixe de 

amar-nos. Por pouco que envelheçamos, 
um dia seremos forçados a abrir mão do 
amor e esse dia deve ser aquele em que 
o amor já não nos faça felizes. Pensemos, 
enfim, em cultivar o gosto pelo estudo, esse 
gosto que faz depender a felicidade apenas 
de nós próprios. Ponhamo-nos ao abrigo da 
ambição e, sobretudo, cuidemos bem de 
saber o que queremos ser; decidamo-nos 
sobre o caminho que queremos seguir para 
passar a nossa vida e procuremos semeá-
lo de flores.” (Carta sobre a Felicidade, Ed. 
Relógio d´Água).

Já no século XX, apesar da mudança 
operada no objecto de reflexão filosófica, o 
tema continuou a ser tratado. Exemplificativo 
disso mesmo é A conquista da felicidade 
(Guimarães Editores), de Bertrand Russel. 
O filósofo inglês de modo verdadeiramente 
pragmático distingue as causas de 
infelicidade (a infelicidade byroniana, o 
espírito de competição, o aborrecimento e a 
agitação, a fadiga, a inveja, o sentimento de 
culpa, a mania da perseguição e o medo da 
opinião pública) e as da felicidade (o gosto 
de viver, a afeição, a família, o trabalho, 
os interesses impessoais e o esforço e a 
resignação) para ajudar a definir e pôr em 
prática a vida feliz.

Daqui resulta que temos à nossa disposição 
séculos de reflexão sobre a felicidade, em 
diferentes perspectivas e modalidades. O 
que se retira de tudo isto?

Em primeiro lugar, que a busca de uma 
vida feliz é intemporal, sendo constante 
pelo menos no pensamento ocidental. 
Evidentemente que cada um dos autores 
acima citados tem as suas próprias ideias 
sobre o assunto. Porém, as questões 



33

principais são comuns, embora divirjam as 
soluções apresentadas. Mas ninguém disse 
que a felicidade tem uma receita única, pelo 
que vale a pena conhecer o mais elevado 
número de opções para podermos traçar o 
nosso caminho.

Em segundo lugar, temos de concluir que 
a filosofia não é uma disciplina longínqua 
deixada para trás, nos bancos da escola. 
Aristóteles, Montaigne e tantos outros estão 
vivos e recomendam-se. Está na altura de 
os reler, com outros olhos, desta vez sem a 
pressão dos exames do final do ano lectivo. 
Isto é, chegou o momento de os encararmos, 
como eles merecem, filosoficamente.
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E O MAR LOGO ALÍ

Caros(as) Leitores(as). Esta coluna nasceu 
para ser leve. Levantando o véu, suave nas 
palavras e no caminho que fazem até si, 
raramente enunciando os artigos da lei. Mas 
hoje vai ter de ser.
Vamos falar da lei!

A Reforma Judiciária de 2014 mudou o nome 
dos Tribunais. Ao tempo, a interpretação do 
Ministério da Justiça, através do IGFEJ, foi 
mais longe: substituiu a designação “Tribunal 
Judicial da Comarca de …” por “Comarca de 
…” e por abreviaturas impercetíveis – vejam 
o artigo na edição 8 da “Justiça com A”. 
Na altura, o sistema informático para onde 
deviam migrar os processos com toda a 
informação sobre um caso, colapsara. Foi 
mais de um mês em versão preguiça, eeem 
queee tuuudooo seeeguiiiaaa aaa riiitttmooo 
leeentooo, exceção feita aos processos 
urgentes. Então, houve tempo para refletir, 

a ponto de se entranhar uma sensibilidade, 
talvez, hipersensibilidade à questão 
linguística. Reagimos junto de quem teria o 
poder de mudar. Em vão. Quem recebesse 
correspondência do Tribunal entenderia 
apenas o n.º do processo porque, por 
exemplo, “Inst. Central – Secção Cível – J …” e 
um número era quase finlandês. Como JUIZ 
era uma palavra enorme, o IGFEJ reduzira a 
referência para “J”. 

Entretanto, mudou a Lei da Organização 
do Sistema Judiciário, com a redação dada 
pela Lei n.º 40-A/2016, de 22/12, e mudou o 
Regulamento da LOSJ através do Decreto-
lei n.º 86/2016, de 27/12. Contudo, aquela 
manteve o art. 7.º: os juízes dos tribunais 
judiciais constituem a magistratura judicial; 
e o art. 85.º, n.º 2: em cada juízo exercem 
funções um ou mais juízes de direito. Aqui, 
a menção é geral e plural, tanto pode 

A IMPORTÂNCIA DO NOME II

ANA GOMES

Juíza de Direito



35

respeitar a um juiz como a uma juíza. Não há 
discussão. 
No dia 4 de janeiro de 2017, o texto 
automático que apareceu nos processos 
conclusos e em todos os atos praticados 
pelos senhores funcionários continuava 
a não incluir “Tribunal”; a referência era a 
uma “Secção” que na exposição de motivos 
(vejam o ponto VIII) se dizia que acabara. 

Detetado o erro, uma semana depois foi 
eliminada a “Secção” que, no fundo, queria 
referir-se ao Juiz e, passados mais uns 
dias, foi finalmente introduzida a menção 
“Tribunal”. Retomada foi também a tradição 
dos “Juízos”, respeitantes à instituição, 
ao lugar e à matéria tratada - ex: Juízo de 
Família e Menores de Vila Real.

Ocorre que nos juízos com mais de um 
juiz, e para efeitos, nomeadamente de 
distribuição, os lugares são identificados 
como juiz 1, juiz 2, e assim sucessivamente 
- art. 12.º do Regulamento. Por isso, a Maria 
é o juiz 1, a Joana o juiz 2 e o António o juiz 3. 

Dizem-nos que o lugar de juiz tem natureza 
masculina. Deve apurar-se a natureza em 
função do género? 
Duvido. Mas aqui “juiz”, palavra do género 
masculino, é claramente pessoal, diz 
respeito à pessoa do juiz, como “ministro” 
é diferente de Ministério, o órgão, esse sim, 
palavra do género masculino. Imaginem 
que os Ministérios de um certo Governo 
deixavam de ter nome e passavam a ser 
identificados por números, como foi feito 
com os Tribunais. 
Acham que alguma senhora Ministra deixaria 
que a nomeassem como Ministro 1?
  
Em Portugal, só após a Revolução de 1974, 

passou a haver juízas, dizem que até já 
em maioria nos Tribunais de 1.ª Instância. 
Portanto, passou a ser usada a palavra juiz 
no género feminino, ou seja, juíza. 

Para nos referirmos à mulher que julga, não 
dizemos o juiz, nem a juiz, devemos dizer a 
juíza.
A lei pode enunciar conceitos, sobretudo 
de forma a definir a realidade que pretende 
regular. Mas para se referir à pessoa que 
julga num certo Tribunal – será sempre uma 
pessoa concreta, juiz ou juíza - pode ignorar 
que a palavra varia quanto ao género ? 
Cremos que não. 

Por isso, caros leitores e caras leitoras, ainda 
que sem acento agudo, juiz(a), resistiremos.
                                                        A Juíza.

(…) Aprender uma linguagem consiste em dar nomes 

a objetos, como seres humanos, formas, cores, dores, 

estados de espírito, números, etc. (…) dar um nome é algo 

de semelhante a pregar uma etiqueta numa coisa (…) 

Damos nomes às coisas e assim podemos falar acerca 

delas, referirmo-nos verbalmente a «elas»

Ludwig Wittgenstein, “Tratado  lógico-filosófico. 

Investigações Filosóficas”, 2011, FCG (tradução de 

M. S. Lourenço)
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AREIA

“Boa nooooite!!
Estou longe de ti, acordada pela noite dentro 
e a pensar numa forma de me sentir mais 
próxima… Decidi escrever…

Mas parece que hoje as palavras teimam em 
sair, como se a distância após o dia magnífico 
que passámos tivesse aberto um buraco 
negro onde ambos temos dificuldade em 
nos encontrar…

Nunca te contei, mas acordo frequentemente 
com dúvidas sobre a tua sinceridade; acordo 
a pensar que não confio em ti pelas vezes 
que me mentiste sobre as certezas que 
tenho.

Odeio-te por me deixares neste estado 
de dúvida e confusão mental, por fugires 
quando pretendo exactamente o contrário, 
por me omitires as tuas intenções… Mas 
entro numa felicidade imensa quando 

MARIANA RIEGEL

Escritora

estamos juntos, como se não me pudesse 
sentir completa em mais lugar nenhum…

Contigo perdi-me, tal como aos meus 
princípios orientadores. Baixei tanto a 
fasquia que é quase impossível desiludires-
me… como se com essa fasquia também o 
meu valor tivesse diminuído… Mas depois 
o meu coração bate e sinto-me viva 
quando falamos, quando nos beijamos, 
quando fazemos amor e loucuras… quando 
passamos bons momentos…

Mereço muito melhor e quero melhor… Até 
quando, para te esquecer?

Cada vez que recebo um toque, uma 
mensagem ou um telefonema de quem nos 
conhece, fico com receio do que pode ser, do 
que posso descobrir… Receio que seja mais 
uma novidade sobre ti e a tua namorada, no 
meio de quem eu serei apenas a outra…
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E depois tu não ajudas! Com os teus receios, 
as tuas dúvidas, as tuas desculpas para não 
estares comigo, não me fazes sentir segura 
quanto ao meu lugar na tua vida. Assim não 
consigo confiar… E este estado de dúvida 
constante consome-me a cada dia que 
passa e faz-me detestar-me por fazer tudo 
a pensar em nós… e tu nada fazeres para 
que consigamos ser verdadeiramente um 
do outro.

Ficou tanto para trás…inclusive a tua vontade 
de me teres.

Ou talvez o problema seja mesmo meu… 
Já pensei que a insegurança, a vontade de 
estar contigo e sentir que tu já não querias 
tanto estar comigo fossem naturais de uma 
fase… E contando-te estes episódios tu sorris 
e perguntas-me como é possível eu ter uma 
imaginação tão fértil… E voltas a repetir a 
repulsa em estarmos juntos…Será que estou 
a querer andar demasiado depressa?
Acho que quando duas pessoas sabem o 
que querem não há problemas destes pelos 
quais passamos, em que tudo é prioridade 
menos a outra pessoa…

Pergunto-me constantemente de que é 
que terás medo… Se é que tens medo de 
algo. Porque a tua dúvida pode ser apenas 
falta de sentimento e isso tu não consegues 
admitir.

Têm havido tantas coincidências… Ao 
mesmo tempo que tendo a acreditar 
que realmente é possível duas pessoas 
andarem tão desencontradas, outra parte 
de mim pensa que são desculpas que 
utilizas consecutivamente para não estares 
comigo… É que existe uma diferença entre 
manter uma relação e querer apenas passar 

bons momentos. O que é que tu queres? 
Nem tu sabes…

Eu só queria viver com isto até ao dia em 
que a venda dos meus olhos saísse de vez, 
ao mesmo tempo em que não me anularia, 
deixando de viver a minha vida em função 
do teu tempo livre… Porque eu assim não 
estou bem… Passo o tempo a desejar o dia 
seguinte…

Eu sei que tenho alturas com muito mau 
feitio. Tenho consciência que sou muito 
difícil de aturar quando insisto contigo… E 
que nessas alturas tu és capaz de pôr tudo 
em causa e não teres vontade de me ver.
Depois de insistir fico a pensar… a pensar se 
tu quererás continuar a meu lado apesar de 
tudo.
Há momentos em que falas com uma 
certeza enorme do teu sentimento, do 
nosso futuro… e eu acredito tanto em ti, na 
tua sinceridade em acreditar que o nosso 
amor é sincero e para valer!

Depois vem a falta de tempo… e a tua 
indecisão sobre as alturas de estarmos 
juntos faz-me recuar nas minhas certezas… 
Parece que há situações na tua vida que 
não queres partilhar comigo… e custa-me 
pensar que nós só somos quando estamos 
sozinhos…

Sei que temos feitios diferentes em relação 
à forma como vivemos a nossa vida e que 
eu, de certa forma, não te compreendo 
quando dizes não haver problema se não 
estamos mais tempo juntos, ou se há dias 
em que não nos vemos… Tenho tanto medo 
que te esqueças de mim…

A cada dia que passa parece que 
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conquistamos mais um pouco de nós e 
que é um passo em frente para não nos 
deixarmos nunca…

E por isso é que me assusta quando não me 
dás a certeza de estares comigo… Já não 
concebo a ideia de ficar sem ti…

Ajuda-me a lidar com a tua forma de 
ver as coisas, de lidar com a ausência, 
compreendendo a minha aflição e insistência 
em estar contigo…

Não me condenes pela chatice que te causo; 
percebe que é a minha forma de te amar. E 
se chegarmos a um ponto em que eu vejo 
a tua calma em relação à falta de tempo 
como um sinal de estabilidade e de amor e 
tu vês a minha persistência não como uma 
chatice mas como o desejo de estar contigo, 
deixaremos de ter mal entendidos.
Sinto que queres dar, mas não posso ser eu 
a pedir. E eu peço, por não saber…

Não tenhas medo em apostar em nós: vale 
todo o sacrifício.

Eu também já receei, por pensar que um 
dia ias acordar e pensar que a novidade 
acabou… Hoje só receio pensar que de algum 
modo te vou compensar, ficar animada com 
essa ideia, pensar que todos os problemas 
passam… enquanto tu continuas a pensar na 
má noite que passámos…

Adormeço na viagem de comboio para casa 
e sei que sonho, quase a chegar ao destino. Á 
entrada do sono quase profundo ouço a tua 
voz a sussurrar-me um diálogo ao ouvido, 
como as conversas que tivemos, quando 
cúmplices, quando, apesar de distante, te 

PAUSA PARA CAFÉ

sentia meu. 

Abro os olhos: cheguei ao meu destino… e tu 
não estás a meu lado a conversar comigo…
Chorava todos os dias de impotência e 
frustração, pensando desconhecer o motivo… 
Alegava cansaço, desorganização; pensar 
que tinha chegado aquela altura da vida 
em que pensava ter atingido a estabilidade… 
e eis que me encontro na corda bamba. 
Acabámos e eu chorei ainda mais… mas não 
mais tive ataques de pânico sobre sentir 
estar a correr em todas as direcções, como 
em círculos, sem saber qual a certa, qual 
a minha… A minha corrida começou agora, 
os círculos são mais largos… Ao invés já não 
ando a chorar por ti – sim, o motivo eras tu e 
naquilo que contigo deixei de acreditar.

Assisto neste momento às bodas de ouro de 
uns familiares: a Lurdes e o Paulo. Casados 
há 50 anos. Duas filhas. Seis netos. Três 
bisnetos… Ainda sorriem quando olham um 
para o outro e ambos querem marcar estes 
50 anos de comunhão de vida com uma 
festa… Porque é especial partilhar a vida com 
alguém; sentir que fazemos parte da vida 
da pessoa que amamos e que queremos 
que essa pessoa seja cada vez mais parte 
da nossa. Olho para todos os ângulos do 
mundo que me rodeia e vejo casais e, 
com eles, a cumplicidade. Vejo os planos 
que fazem juntos, para o presente e para 
o futuro, tendo por base o passado vivido 
e partilhado… E era esta união de esforços, 
estes projectos, o simples “hoje vou buscar-
te para construirmos juntos o nosso futuro”.
As ideias que tinha para o meu futuro eram 
aquelas: a estabilidade no momento em 
que me encontro. Para mim eras a última 
possibilidade de alcançar a felicidade, 
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porque neste momento em que a 
estabilidade era suposta a pessoa a meu 
lado eras tu.

Por isso te puxei dois anos para este sonho… 
quando sempre me disseste que não era 
o que querias para a tua vida, pelo menos 
não agora. Só hoje decidi ouvir-te; só hoje 
acreditei que contigo não seria possível… 
Mas esta minha consciência trouxe-me um 
pensamento assustador: o problema sou eu 
– não foi possível contigo e não o será com 
mais ninguém… A vontade continua mas a 
crença apagou-se como uma chama da vela 
na noite fria de Inverno. Perdi a esperança; 
estou fechada para a comunhão… Tu, que 
me abriste os olhos para um novo mundo, 
ajudaste-me a fechá-los para o futuro. Por 
minha culpa, minha tão grande culpa… Eu 
que deixei; eu que me iludi… 

Perdi-me nos teus olhos por amor, no 
mesmo momento em que perdi a vontade 
de acreditar que a Felicidade, como a 
concebo, existe e vai bater à minha porta 
quando eu menos esperar…

Como te perdi quando nunca foste meu…? 
Porque duvidaste que eramos nós?

Felicidade com alguém… Isso não existe 
para mim…

Acho que a vida me vai dando a experimentar 
de tudo um pouco: o ter e não ter; o viver com 
e o viver sem… Se eu tiver esta consciência 
posso optar. Só tenho que saber escutar a 
voz interior que grita incessantemente de 
forma muda. Olhar para as fotografias faz-
me pensar na pessoa que era. E hoje? Serei 
a pessoa que penso ser ou a pessoa que 

penso que gostaria de ser?
Não suporto estar acordada… Não sei 
o que viver. Parece que o tempo passa 
e eu sem nada para fazer, excepto as 
responsabilidades normais: arrumar, limpar, 
organizar…

Ele é o André, eu sou a Clara. Pensámos 
escrever a nossa história a quatro mãos e 
encadernar o produto final com capa azul 
bordada a dourado. Mas a nossa história 
acaba antes que o pudéssemos ter feito… E, 
olhando para trás, ele já o saberia. “
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MY NAME IS SANCHES... ESTICA SANCHES

O FASCÍNIO DO LOBO.

Ou o fascínio de todas as espécies em 
perigo pois estas despertam nos humanos 
um lado épico, romântico, sensível no qual 
se revêm nas suas melhores qualidades, 
senão vejamos: 
as legiões romanas marcharam tendo uma 
águia como símbolo, o leão continua a 
representar um rei, as baleias continuam 
a cruzar os oceanos, e o lobo a ter honras 
cinematográficas, desde a dança com 
lobos até à saga crepúsculo. Sentem-se na 
obrigação de prevenir a sua extinção, de 
gerir as suas sensibilidades, de lhes atribuir 
honras, de os humanizar e de se identificarem 
com os seus dotes e qualidades.

São espécies que merecem o seu respeito 
incondicional    mas,   porém, os   tempos 
mudam e o respeito também, ou melhor, 
a falta de respeito cresce sendo agora a 
ordem do dia com a alteração do chamado 
“Endangered Species Act”, um diploma que 
protege espécies em perigo de extinção 

ESTICA SANCHES
Ao serviço da República

delimitando áreas de reserva para que 
estas se possam desenvolver em condições 
adequadas. Para tanto basta mudar a 
perspectiva sobre as áreas onde estas 
espécies, entre as quais se destacam o 
lobo, se desenvolviam nos Estados Unidos 
da América. 
Ou seja, onde antes se circunscreviam umas 
reservas no real sentido da palavra, em que 
alcateias beneficiavam de um território onde 
se procuravam manter as condições que 
dispunham em tempos remotos, passou-
se a se circunscrever umas áreas territoriais 
nas quais a caça a estas espécies é proibida.

Quando vejo isto e olho a espécie humana 
penso porquanto tempo eles irão esquecer-
se de proteger a sua própria espécie. Não há 
nada mais destruidor que a espécie humana. 
Além de destruírem as outras espécies auto 
destroem-se.

Para si próprios não há reservas, há campos 
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de refugiados, não há proibição de caça, há 
indústria de armamento.
As minorias estão em perigo? Não, 
Simplesmente porque são minorias, não 
necessitam de ser protegidas e, em muitos 
países, devem ser abafadas. Chefes de 
grandes Nações consideram-nas um 
atentado aos bons costumes e pretendem 
exterminá-las ou reduzi-las a nada. 

O ciclo da história repete-se mas,  era 
suposto que não acontecesse no século 
XXI o que já aconteceu na história e deixou 
marcas profundas. 
Quando reflectimos sobre o comportamento 
das espécies, reparamos que a mais 
mortífera é a humana. O maior predador é o 
ser humano.

Será que o ser humano é já candidato à lista 
da Lei de Espécies Ameaçadas?
Bem precisa.
Talvez um dia se depare com a necessidade 
de proteger a sua própria espécie.... 

Há uma hora, a Hora do Lobo, que fica entre 
a noite e a madrugada,….é uma hora estranha 
em que morrem mais pessoas e nascem 
outras tantas….
A hora do Lobo é a hora em que o ser 
acorda para a sua existência e todos os seus 
instintos estão à flor da pele.

Um dia, o ser humano vai despertar a essa 
hora. Um dia vai perceber que o fascínio 
do Lobo não é mais do que a admiração 
pela instinto da alcateia, a proteção do 
conjunto, o fascínio do silêncio do grupo, da 
sobrevivência em espécie.

Tomara que do fascínio que tem  por 
espécies protegidas como a do lobo o ser 
humano aprenda com ele a ser astuto, 
protector e corajoso e a viver em alcateia.

E então aí.....aí o lobo habitará com o cordeiro.

Espero por ti 

Na Hora do Lobo 

Quando as nossas sombras são iguais 

Espero por ti 

Na Hora do Lobo 

Se estamos juntos não somos demais 

-A hora do lobo 

Luís Represas
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No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer 
que escribe.
No te enamores de una mujer culta, maga, delirante, loca.
No te enamores de una mujer que piensa, que sabe lo que sabe y además sabe volar.
No te enamores de una mujer que se ríe o llora haciendo el amor, que sabe convertir en 
espíritu su carne; y mucho menos de una que ame la poesía (esas son las más peligrosas), o 
que se quede media hora contemplando una pintura y no sepa vivir sin la música.
No te enamores de una mujer a la que le interese la política y que sea rebelde y sienta un 
inmenso horror por las injusticias.
Ni de una mujer que es bella sin importar las características de su cara y de su cuerpo.
No te enamores de una mujer intensa, lúdica y lúcida e irreverente.
No quieras enamorarte de una mujer así.
Porque cuando te enamoras de una mujer como esa, se quede ella contigo o no, te ame ella 
o no, de ella, de una mujer así, jamás se regresa.

Martha Rivera.

SIN RETORNO
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