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           proveito o convite que me foi   

           dirigido, de escrever este pequeno 

artigo, para homenagear Francisco de 

Holanda, figura ímpar do quinhentismo 

português, tão parcamente recordado nos 

500 anos do seu nascimento ¹. Porque a sua 

vida inspiradora ainda é pouco conhecida 

de uma esmagadora maioria, aqui partilho 

umas linhas sobre um homem que foi para 

mim um companheiro de jornada por mais 

de uma década em que aprofundei a sua 

obra e pensamento.

Francisco de Holanda é filho de António de 

Holanda, artista na corte de Dom Manuel. 

Foi na adolescência moço de câmara do 

Infante D. Fernando e do Cardeal-Infante D. 

Afonso. Passou a sua juventude em Évora, 

capital cultural portuguesa na época, factor 

que será decisivo para a sua educação, 

pois é lá, que recebe uma extraordinária 

formação humanista. Com apenas vinte anos 

de idade, em 1538, Holanda parte para Itália, 

naquela que seria a viagem da sua vida. 

Percorreu grande parte deste país animado 

pelo espírito de conhecer e desenhar as 

obras da Antiguidade, mas também a arte 

italiana, o antigo – novo, e absorver todos os 

valores renascentistas que estivessem ao seu 

alcance. Desta sua permanência em Roma, 

é a sua convivência com Miguel Ângelo, que 

maior curiosidade tem suscitado. A principal 

fonte desta amizade é a obra Diálogos 

em Roma, onde este exprime a sua teoria 

FRANCISCO DE HOLANDA 
(1517- 1585): IN MEMORIAM

A

¹ Aproveito aqui para louvar a iniciativa do Museu do Dinheiro que expôs de 6 de Abril a 24 de Junho “Francisco d’ 
Ollanda, Desejo, Desígnio e Desenho (1517- 2017)”

 TERESA LOUSA
 Licenciada em Filosofia pela FCSH. Na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa realizou o Mestrado em Teorias da Arte e o 
Doutoramento em Ciências da Arte e do Património, onde aprofundou o 

pensamento estético de Francisco de Holanda. Actualmente é Professora 
Auxiliar convidada na mesma instituição de Estética, História, Teoria e 

Crítica da Arte, Teorias da Arte Portuguesa e Internacional.
É investigadora integrada do CHAM- FCSH, onde colobora com o Projecto 

“Gerações Hispânicas” coordenado pelo Professor José Esteves Pereira 
numa óptica de gestão científica.

Os seus temas de investigação têm oscilado entre o período Renascentista 
e o Contemporâneo. Actualmente o tema da utilização do cadáver como 

recurso artístico está no comando, mas outros temas estão sempre 
presentes e em relação, como por exemplo: a Inspiração, a Loucura, o 

Entusiasmo, a Melancolia, o Génio, etc.
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A sua aguda consciência visionária vai ao ponto 

de explicar na própria obra o seu triste destino 

que é também, ainda hoje malogradamente, o de 

muitos artistas portugueses:

“E vós, M. Francisco d’Ollanda, se pola arte da 

pintura sperais de valer em Spanha ou Portugal, 

daqui vos digo que viveis em sperança vã e 

fallace, e que por meu conselho deviaes viver 

antes em França ou em Itália, onde os engenhos 

se conhecem e se muito estima a gran pintura” 

(F. Holanda).

Assim este nosso humanista é paradigmático 

deste País. É um génio que, se tivesse nascido 

em Itália, França ou mesmo em Espanha, 

seria certamente mais homenageado e 

dignamente recordado nestes quinhentos anos 

que nos separam de tão fulgurante e original 

pensamento, vida e obra.

artística de inspiração neoplatónica.

A sua principal obra teórica é o Da Pintura 

Antigua que contém os famosos Diálogos 

em Roma, o Da Fábrica que Falece à Cidade 

de Lisboa (brilhante tratado de urbanismo 

desprezado pelo Rei) e o Da Sciencia do 

Desenho, escritos umas décadas depois, são as 

últimas obras de Holanda, terminadas em 1571. 

Destacamos também o De Aetatibus Mundi 

Imagines, prodigioso códice de 154 imagens, 

obra iniciada em 1545, e que é retomada em 

1573. Este longo intervalo entre 1545 e 1573 

será responsável por alterações profundas na 

História e na cultura do nosso país: A Inquisição 

acabara de prender Damião de Góis e a sua obra 

agora alvo da atenta censura adquire um tom 

apologético.

Morre em 1585 em Sintra. Teve o mérito de ter 

sido o primeiro que em Portugal 

escreveu sobre bellas-artes. A 

sua biografia é extraordinária e 

paradoxal: de jovem cortesão 

entre príncipes e reis, a artista 

da Renascença que privou com 

Miguel Ângelo, na sua estadia em 

Itália, à sua queda depois da morte 

do Infante Dom Luís e de D. João 

III. 

Francisco de Holanda, apesar dos 

apoios que recebeu de D. João III 

e a amizade que lhe dispensou o 

Infante D. Luís, nunca chegou a 

ver a sua obra publicada em vida 

(tendo sido até silenciado por mais 

de dois séculos), nem a realizar um 

único dos projectos urbanísticos 

sugeridos no livro da fábrica que 

falece à cidade de Lisboa... 

Fig. 1. Lima de Freitas- Homenagem a 
Francisco de Holanda, Acrílico sobre Tela, 
1987
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O que é que temos? Temos o futuro. 
Mas o que é o futuro?  Onde é que 
ele está?  Bem, o futuro está nas 
nossas cabeças, está nos nossos 
cérebros. E onde está o passado? 
Onde estão os que morreram? Onde 
estão os 80 000 milhões de homens 
e mulheres que já morreram desde a 
origem dos tempos? Bem, estão nas 
nossas cabeças.  Não há qualquer 
diferença entre uma pessoa que 
realmente existiu e uma personagem 
de romance.  Il n’y a aucune différence 
entre Alexandre le Grand et don 
Quixote (...)

Jean d’Ormesson, no Instituto Franco-
Português em 2007,  reproduzido no 
programa de rádio “Última edição”, da 
antena 2, de 5 de dezembro de 2017
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S E M  N O M ES E M  N O M E

E O MAR 
LOGO ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

         empre se questionou porque 

         procedia assim desde que se lembra. 

Nunca deixara de fazer reflexões sobre 

o ano que acabava e planos para o ano 

seguinte. Depois dos 60, consciente de 

que o que vivera fora mais do que estaria 

para vir, a quadra era de nostalgia, mais do 

que de esperança. 

As estatísticas dizem que irá viver até 

aos 80 e as regras de que se jubilará dez 

anos antes, já como Juíza Conselheira do 

Supremo Tribunal do seu país, espera. São 

mais de 30 anos dedicada à profissão que 

tem visto mudar em corpo - com cada 

vez mais mulheres - e em espírito -  de 

poder soberano e respeitado a função 

administrativa e autómata dependente 

de uma entidade superior, que não é 

Deus (nem podia, porque o estado de que 

falamos é laico), que não é o parlamento 

(dotado do poder legislativo de criação de 

normas gerais e abstratas), mas que pode 

determinar o que se pode e não pode 

fazer nos processos de que é a juíza titular.

Apesar da idade, nunca foi resistente à 

mudança, mas agora sente que o poder 

judicial está a ser corroído por dentro e 

especula sobre a possibilidade de vir a ser 

apenas conselheira dos seus filhos e netos 

que acumulou também nos últimos anos. 

Sossega-a imaginar que dois deles foram 

para o estrangeiro por causa da crise. É uma 

das razões por que volta tanto ao passado 

ainda que com a dor de os não poder voltar 

a ver: uma filha e um neto, na altura com 

meses, desapareceram de forma estúpida, 

inesperada e, para si, inexplicável. Nem 

essa experiência radical lhe serena a dor a 

cada anúncio de morte do jovem, do menos 

jovem e do velho, do fim da mente de onde 

brotou aquela ideia, do fim dos dedos que 

fizeram nascer as melodias, do fim da voz 

que entra pelos ossos dentro … Retira o livro 

da mala e põe a tocar no iTunes uma música 

especial, que perdurará … 🎶 🎶 🎶  🎶 

S

S E M  N O M E
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FRANCISCO 
CASTELO-BRANCO
32 anos

Licenciado em Direito, mas optei pelo jornalismo 
porque escrever é uma das minhas paixões, 
juntamente com os livros, cinema, política e 
desporto
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A VONTADE

DE 

PUIGDEMONT 

PERMANECER 

NA 

ILEGALIDADE

  proposta de Madrid em realizar 
  eleições antecipadas na Catalunha 

foi a melhor jogada política de 
Mariano Rajoy nesta crise aberta pelos 
independentistas. 

A medida poderá ter sido decisiva na 
conquista da opinião pública e também no 
apoio internacional. O presidente do governo 
espanhol transferiu a responsabilidade da 
divisão da sociedade catalã e espanhola para 
os separatistas. 

Os partidos políticos que apoiam a 
independência devem ir a jogo porque 
uma vitória também reforça a legitimidade 
de realizar o referendo. O grande erro de 
Puigdemont, além de ter revelado ser um 
líder fraco, foi ter avançado sem apoio 
institucional e pouco suporte popular. Os 
recuos das últimas semanas deveriam ter 
sido concretizados para ganhar mais suporte 
na defesa da causa independentista. 

A resposta do ex-líder da Generalitat 
confirma a vontade de permanecer em 
rebelião e continuar a luta nas ruas, o único 
palco onde ainda tem algum apoio. Contudo, 
qualquer acto de Puigdemont vai continuar a 
dividir. 

A partir de agora a luta pela independência 
far-se-á no plano político e através do voto. 

A divisão dos catalães no próximo 
dia 21 pode ser expressa 
nas urnas, como notam as 
sondagens, mas haverá sempre 
mais legitimidade para iniciar 
um novo caminho. 

A
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FLORES NA ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito

          uma cena célebre de Orgulho

          e Preconceito Mr. Darcy declara-se 

a Elisabeth Bennet. Diz-lhe que a paixão 

tomou a melhor sobre todos os argumentos 

razoáveis que ele mesmo elencou contra 

ela e que não tem outra opção senão pedi-

la em casamento, mesmo reconhecendo 

que essa união lhe é desfavorável em 

todos os sentidos. É recusado, mas o mais 

interessante são as razões invocadas para 

tanto. Diz-lhe Elisabeth “Por mim, poderia 

perguntar por que, com o intuito tão 

evidente de me ofender e insultar, o senhor 

resolveu dizer que gosta de mim, contra a 

sua vontade, contra a sua razão e mesmo 

contra o seu carácter?” 

O sucesso de Jane Austen não foi fruto do 

acaso ou de uma feliz coincidência. Nasceu 

numa família com hábitos culturais e sempre 

foi encorajada a ler e escrever. Começou 

por criar e encenar peças com os irmãos 

e, mais tarde, escreveu romances lidos em 

voz alta para a família. Foi o pai quem a 

encorajou a publicar, o que sucedeu pela 

primeira vez em 1811, com Sensibilidade e 

Bom Senso, trazido à estampa anonimamente 

(By a Lady, como se lia na capa). O livro teve 

um enorme êxito, de tal forma que houve 

quem defendesse que o autor só podia ser um 

homem fazendo-se passar por mulher. Mas o 

êxito experimentado em vida não impediu que 

com a morte Austen acabasse por cair num 

esquecimento que, embora nunca tenha sido 

total, não faria adivinhar o sucesso universal 

de que hoje goza. São milhões os que lêem os 

seus livros ou os reconhecem em filmes, séries 

de televisão e sequelas e prequelas de maior 

ou menor qualidade. 

Não me tornei uma admiradora imediata de 

Jane Austen mal li os seus livros. Mas, à medida 

que os anos passam, vou-me apercebendo da 

absoluta genialidade da sua escrita, não só na 

forma, mas também na substância dos seus 

romances. Os seus livros causaram e causam 

incómodos a muitos, creio que por romperem 

estereótipos e tabus. Num primeiro momento, 

podemos querer reduzir Austen a uma escritora 

do chá das cinco. Mas uma leitura mais atenta 

da sua obra afasta essa ilusão. 

O século XIX trouxe consigo o romantismo, 

N

AS LIÇÕES DE MISS AUSTENMISS AUSTEN
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com as suas heroínas lânguidas, dominadas 

pelas emoções e incapazes de se guiarem pela 

razão, bússola essencial da vida aparentemente 

de acesso reservado aos homens e às mulheres 

cerebrais. O mito da paixão distingue de 

modo absoluto as emoções da razão. Hoje, 

esta dicotomia está afastada pela ciência. As 

emoções não são forças perante as quais nada 

podemos fazer senão claudicar e deixarmo-nos 

arrastar. Ao invés, ganha campo a tese de que 

elas próprias são maturadas e têm um lugar no 

processo decisório consciente. Distinguem-se, 

pois, as emoções da patologia delas, esta sim, 

capaz de nos arrastar para más escolhas ou 

situações de que não conseguimos libertar-nos. 

Jane Austen viu tudo isto com clareza. Nos 

seus livros não há personagens toldadas 

pelas emoções ou descontroladas ao ponto 

de perderem a capacidade de escolher o 

seu caminho. Há Marianne de Sensibilidade 

e Bom Senso, uma adolescente impetuosa 

e imaginativa. Mas o livro é um romance de 

formação das duas protagonistas (aquela e a 

irmã Eleonor). Através da dicotomia entre ambas 

(sendo Eleonor, por contraponto à irmã mais 

nova, racional ao ponto de parecer destituída de 

qualquer fogo interior) Austen pretende mostrar 

que todo o ser humano (máxime as mulheres 

sobre quem escreve), tem de saber encontrar o 

ponto de equilíbrio entre as duas forças vitais. De 

todas as personagens saídas da pena de Austen, 

creio que Elisabeth Bennet é a que melhor 

procede àquela síntese, sendo o diálogo com 

que iniciei este texto o momento máximo dessa 

filosofia de vida. O que Austen conseguiu, nesse 

e em outros livros, foi mostrar a capacidade de 

raciocínio e de decisão das mulheres, apesar 

dos constrangimentos da época. É certo que 

ao tempo, para muitas delas e seguramente 

para as heroínas daquela escritora, a grande 

decisão é a escolha de marido. Alguém de quem 

gostem, mas que lhes seja conveniente, desde 

logo pelo carácter demonstrado (lembre-se 

que não é a fortuna que permite a nenhum dos 

pretendentes obter a ansiado sim, mas antes o 

reconhecimento das suas qualidades morais). 

Esta capacidade afasta diametralmente as 

heroínas austenianas de outras construções do 

século XIX, sobretudo as saídas da imaginação 

masculina. Por exemplo, Ema Bovary (Flaubert, 

1856) com a sua incapacidade de encontrar 

um caminho de vida, perdida entre luxos e 

devaneios. Ou Anna Karenina (Tólstoi, 1877) que 

perde a sua posição social, filho e vida devido 

ao encanto mais que passageiro de uma bela 

figura vestida de farda de gala, o conde Vrónski. 

Ou a heroína do romance de Balzac, A mulher 

de trinta anos (1842), desfeita por um casamento 

infeliz para cuja saída apenas encontra a morte. 

Se olharmos à nossa volta e para nós mesmos 

(e a literatura é o nosso espelho), quem é que se 

deixou toldar pela fantasia e não viu o mundo e 

os seres humanos como eles são? Seguramente 

não as construções de Jane Austen que 

não se sacrificam, nem esperam sacrifícios 

desmesurados de ninguém em seu benefício, 

n’est pas? 

Austen era mais velha do que qualquer 

daqueles escritores, tendo além disso morrido 

prematuramente (aos trinta e seis anos). O que 

é uma pena a todos os títulos. Tenho pensado 

muitas vezes em como seriam os livros que 

poderia ter escrito se tivesse vivido mais anos. E 

tenho a certeza que teria tido uma palavra a dizer 

sobre as figuras femininas saídas da imaginação 

(ou será da patologia imaginativa?) dos escritores 

que referi acima. E o que interessa isso para 

os nossos dias? Interessa muito mesmo. O que 

Jane Austen nos ensina é que quem nos ama 

nos valoriza e isso é algo que na escolha de um 

parceiro deve ser valorizado. O amor, tal como 

de Austen no-lo mostra, não é feito de lágrimas, 

suspiros, repetições de agravos e perdições. 

O que num país como nosso, com números 

assustadores no quadro da violência doméstica, 

é uma lição que é cada vez mais urgente 

recolher. 
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ALGUMAS NOTAS 
SOBRE O PERFIL 
DO MIGRANTE EM 
PORTUGAL

RUTE 
CARVALHO

ALGUMAS NOTAS 
SOBRE O PERFIL 
DO MIGRANTE EM 
PORTUGAL

Nasceu em Alvalade, Lisboa, em 17 de Julho de 1976 
Ingressou no curso de Direito da Faculdade de Direito de Lisboa. 
Licenciou-se em 2001
Exerceu advocacia entre essa data e o ano de 2006, momento em 
que começou a trabalhar no Centro Nacional de Apoio à Integração 
de Migrantes (CNAIM), do Alto Comissariado para as Migrações 
(ACM, IP). 
Desde o ano de 2008 que exerce as funções de gestão/
coordenação do Gabinete de Apoio Jurídico ao Imigrante (GAJI).    
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N definição legal uniforme a nível do direito 

internacional, são pessoas que se deslocam, não 

devido a perigo de morte ou ameaças directas 

de perseguições, mas fundamentalmente para 

melhorarem as suas condições de vida, procurando 

melhores condições de trabalho e de educação e 

qualificação ou procurando viver com familiares que 

já moram fora do seu país de origem.

Até há umas décadas atrás, como é sabido, Portugal 

era tradicionalmente um país de emigração. A 

presença de cidadãos estrangeiros no nosso país, 

fundamentalmente até à década de 60, era bastante 

insignificante. Nos últimos anos, contudo, e em 

particular a partir da segunda metade dos anos 70 e 

nos anos 80, Portugal conheceu uma nova realidade 

no que aos fluxos migratórios diz respeito.

Com efeito, nas décadas de 70-80, Portugal recebeu 

uma vaga de imigrantes fundamentalmente oriundos 

dos PALOP (em especial, após o processo de 

descolonização) e do Brasil, sendo que a partir da 

década de 90 e nos primeiros anos do actual século 

XXI, o número de cidadãos imigrantes aumentou 

de forma significativa (para o que contribuiu muito a 

adesão de Portugal à União Europeia e o aumento 

da procura de mão-de-obra em sectores como a 

construção civil). As suas origens geográficas, ao 

contrário do que havia sido a tendência até então, 

diversificaram-se. Para além dos fluxos migratórios 

provenientes de África e do Brasil, começaram a 

imigrar para Portugal cidadãos do Leste da Europa, da 

China e, mais recentemente, de países indostânicos e 

também cidadãos de países da U.E.

Mas quem são os migrantes em Portugal? 
Podemos traçar o seu perfil?

Nos últimos anos, não só se assistiu a uma diminuição 

do número de estrangeiros residentes no nosso país 

(tendência esta que se verificava desde 2010 mas que 

se inverteu em 2016, como veremos adiante) como 

tem vindo simultaneamente a alterar os seus perfis de 

imigração, atraindo e/ou reforçando novos perfis de 

migrantes. 

Até meados da década passada as principais razões 

de entrada ou de pedidos de entrada de cidadãos 

estrangeiros no país eram de natureza laboral e, em 

         o próximo dia 14/01/2018 irá celebrar- 

         se o 103.º Dia Mundial do Migrante e do 

Refugiado. Esta data celebra-se anualmente no 

terceiro domingo de janeiro e foi comemorada pela 

primeira vez no ano de 1915, tendo sido instituída em 

1914 pelo Papa Bento XV na deflagração da I Guerra 

Mundial. 

A este propósito, nestes tempos da história da 

humanidade fortemente marcado pelas migrações, 

esta é uma data especial para aprofundar o 

conhecimento do fenómeno migratório e, em especial, 

do perfil migratório português.

É de conhecimento comum que as migrações estão 

normalmente ligadas a contextos socioeconómicos 

distintos e a diferentes formas de funcionamento 

dos mercados de trabalho. É usual dizer-se que as 

pessoas migram para onde existem mais e melhores 

condições e oportunidades de trabalho, migram por 

razões familiares, migram para fugir de uma guerra, 

de uma perseguição política, de uma crise económica, 

da pobreza, migram para ter mais saúde, para fugir 

às catástrofes (ecológicas, naturais, etc.), migram 

na tentativa  de se aproximarem de familiares e de 

amigos que já se deslocaram para outros países.

Porém, é de fundamental importância distinguir os 

migrantes dos refugiados, como defendeu a ACNUR 

(Agência da ONU para os Refugiados), não obstante 

ser comum a utilização do termo migrante como um 

termo generalista que inclui migrantes e refugiados.

De acordo com o previsto na Convenção de Genebra 

de 1951, relativa ao Estatuto de Refugiado, um 

refugiado é uma pessoa que “receando com razão 

ser perseguida em virtude da sua raça, religião, 

nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das 

suas opiniões políticas, se encontre fora do país de 

que tem a nacionalidade e não possa ou, em virtude 

daquele receio, não queira pedir a protecção daquele 

país”.

Definições mais amplas que foram surgindo passaram 

a considerar como refugiados as pessoas obrigadas a 

deixar o seu país devido a conflitos armados, violência 

generalizada e violação massiva dos direitos humanos. 

Na verdade, são pessoas que fogem de perseguições, 

de guerras e de conflitos armados. 

Já os migrantes, para os quais não existe uma 
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particular, para o exercício de atividade profissional 

por conta de outrem. Por força da situação económica 

de Portugal e da diminuição de oportunidades de 

trabalho nos sectores económicos onde os imigrantes, 

na sua maioria, se inseriam, v.g. na construção civil, 

nos últimos anos, os fluxos de entrada de estrangeiros 

passaram a estar associados principalmente ao estudo 

e ao reagrupamento familiar. 

Para além destas razões, dos novos perfis migratórios 

no nosso país passaram também a constar - e aqui 

usamos uma noção de migrantes em sentido lato, 

porquanto não poderemos de lhes fazer referência -, 

os refugiados (como consequência da crise mundial 

dos refugiados e do empenho de Portugal na defesa 

desta causa e no acolhimento e integração destes 

cidadãos), os empreendedores (decorrentes da 

alteração legal respeitante à introdução de uma nova 

autorização de residência, a autorização de residência 

para atividade de investimento, a que comummente se 

chama de “vistos gold”) e, finalmente, os reformados 

de países extra-comunitários e, em especial, 

reformados de países pertencentes à União Europeia 

(em parte, devido ao facto de Portugal ser considerado 

um país com segurança e também às vantagens fiscais 

decorrentes da introdução de um regime fiscal para os 

residentes não habituais). 

Com base no Relatório de Imigração, Fronteiras e 

Asilo de 2016, publicado pelo Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras (SEF), o qual poderá ser integralmente 

consultado em www.sef.pt, poderemos destacar 

algumas características da população estrangeira 

residente em Portugal no ano passado.  

A tendência de decréscimo do número de cidadãos 

estrangeiros residentes em Portugal (incluindo os 

estrangeiros de Estados terceiros e os nacionais dos 

países da UE) inverteu-se , sendo que no ano de 2016, 

os estrangeiros com a sua situação de permanência 

regularizada no país totalizava os 397.731, verificando-

se um aumento de 2,3% face ao ano de 2015 (em 2011, 

conforme os resultados dos Censos desse ano, eram 

cerca de 400.000).

A população estrangeira é tendencialmente mais 

jovem que a portuguesa, com preponderância do 

grupo etário entre os 20 e os 39 anos (166.375).

Em 2016, as dez nacionalidades mais representativas 

em Portugal foram a brasileira (20,4% - 81.251), a cabo-

verdiana (9,2% - 36.578), a ucraniana (8,7% - 34.490), 

a romena (7,7% - 30.429), a chinesa (5,7% - 22.503), a 

britânica (4,9% - 19.384), a angolana (4,3% - 16.994), a 

guineense (3,9% - 16.653), a francesa (2,8% - 11.293) 

e a espanhola (2,8% - 11.133). Os cidadãos de outras 

nacionalidades residentes no país totalizam 118.023, 

correspondendo a 29,7%. 

Quanto à distribuição por sexo, em 2016, a população 

estrangeira residente é maioritariamente composta 

por mulheres (51,5%) correspondendo os estrangeiros 

do sexo masculino a 48,5%, o que reforça a tendência 

de feminização da imigração em Portugal observada 

nos últimos anos. As mulheres imigrantes são 

fundamentalmente originárias da América, da África e 

da Europa Central e Oriental.

Geograficamente, a população estrangeira residente 

em Portugal encontra-se no litoral, sendo que a 

maioria está registada nos distritos de Lisboa (173.118), 

Faro (63.481) e Setúbal (36.175).

 

Mantém-se também a tendência de concessão de 

novos títulos de residência (46.921) com um acréscimo 

de 24,1% face ao ano de 2015 (37.851), situação que 

se explica pelo aumento de títulos de residência 

concedidos para actividade profissional subordinada 

(mais 30%, num total de 3.878 novos títulos), e na 

sua maior parte decorrente da concessão, a título 

excepcional, de autorização de residência e pelo 

aumento de nacionais de cidadãos da União Europeia 

a residir em Portugal (cerca de 36,9% num total de 

21.193 novos titulares de certificados de residência de 

cidadãos da U.E./cartões de residência de familiares 

da U.E.). 

De acordo também com o constante no relatório do 

SEF, os motivos mais relevantes para a concessão de 

novas autorizações de residência foram os certificados 

e cartões de familiares de nacionais da U.E. (26.991), 

reagrupamento familiar (7.526), estudo (3.510) e 

actividade profissional (3.195).   

Relativamente aos “vistos gold”, destacamos que no 

final de 2016, o SEF emitiu 1172 primeiros títulos de 

residência a investidores e 1836 aos seus familiares, 

sendo que o investimento realizado por aqueles 

atingiu €874.444.320,10, dos quais €784.447.087,79 

respeitou à aquisição de bens imóveis. Os 

ALGUMAS NOTAS SOBRE O PERFIL DO MIGRANTE EM PORTUGAL

http://www.sef.pt
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estrangeiros beneficiários destas autorizações de 

residência para actividade de investimento (ARI´s) são 

originários da China (848), do Brasil (142), da África do 

Sul (62), da Rússia (51) e da Jordânia (35). 

Assim, estes são alguns dos pontos que, com base no 

relatório do SEF referente à imigração em Portugal no 

ano de 2016, poderão ajudar-nos a traçar um retrato 

e a caracterizar o perfil dos migrantes residentes em 

Portugal (onde não se incluem, obviamente, todos 

os cidadãos estrangeiros que se encontram no país 

e que ainda não têm a sua situação de permanência 

regularizada em território nacional, ou seja, os 

cidadãos estrangeiros em situação irregular).

É ainda de especial relevância referir que, em 

Novembro de 2016, foi lançado pelo Observatório das 

Migrações (estrutura integrada no Alto Comissariado 

para as Migrações, I.P.) o “Relatório Estatístico Anual 

2016 – Indicadores de Integração de Imigrantes”, 

relatório que faz a compilação de dados estatísticos 

e administrativos disponíveis anualmente em várias 

fontes nacionais (sendo de referir que, na maioria 

dessas fontes há uma décalage de dois anos para 

efeitos analíticos). Este estudo resume, assim, 

algumas das tendências observadas em 2013/2014 

nas suas distintas dimensões de permanência e 

integração dos cidadãos estrangeiros residentes em 

Portugal em matérias de demografia, educação e 

qualificações, aprendizagem da língua portuguesa, 

trabalho, segurança social, acesso à nacionalidade, 

recenseamento eleitoral, sistema de justiça, 

discriminação de base racial e étnica e envio de 

remessas, fazendo a comparação com os cidadãos 

portugueses com o objectivo de responder a várias 

questões que frequentemente são colocadas acerca 

da imigração (relatório que poderá ser integralmente 

consultado em www.om.acm.pt ).

Com base no relatório do SEF efectuou-se a 

caracterização do perfil migratório em termos de 

permanência de cidadãos estrangeiros no país, sendo 

que, com base neste estudo do OM, ACM, IP, iremos 

destacar algumas das suas conclusões acerca da 

integração em Portugal da população estrangeira.

Devido ao facto de incrementarem o número de 

nascimentos em Portugal, os imigrantes têm tido 

e continuam a ter um papel muito importante na 

demografia portuguesa, v.g. por atenuarem os efeitos 

do envelhecimento da população portuguesa.

Destacar que, nos últimos anos se tem verificado 

uma melhoria do desempenho escolar dos alunos 

estrangeiros do ensino básico e secundário e 

um aumento da oferta de vários programas de 

aprendizagem da língua portuguesa, programas estes 

que contribuem muito para uma melhor integração da 

população imigrante. 

É de referir que, nos últimos anos, aumentaram os 

estrangeiros residentes em Portugal com níveis de 

habilitações médio-superiores, sendo que, ainda assim, 

os imigrantes encontram-se sobre representados em 

alguns grupos profissionais (cerca de 52% fazem parte 

dos grupos profissionais de base) e existe ainda um 

desequilíbrio nas remunerações de base médias se 

compararmos os trabalhadores estrangeiros com a 

totalidade dos trabalhadores do país. Finalmente, no 

que à Segurança Social diz respeito, as contribuições 

dos cidadãos estrangeiros e as suas contrapartidas 

(prestações sociais) traduzem um saldo financeiro 

do sistema da Segurança Social bastante positivo 

(situando-se em +273,5 milhões de euros e em 

+309,2 milhões de euros, nos anos de 2013 e 2014, 

respectivamente).  

Trabalhando nesta área há onze anos e meio, poderia 

partilhar inúmeras histórias de cidadãos imigrantes 

(crianças, jovens, adultos, idosos) que me marcaram, 

umas positivamente, outras nem tanto, e das quais 

nunca me esquecerei.

Todavia, no contacto quase diário com esta 

população, posso adiantar que, na minha perspetiva, 

os cidadãos imigrantes são, na sua grande maioria, 

pessoas muito corajosas, dinâmicas, trabalhadoras, 

empreendedoras, resilientes, construtivas, úteis 

e que são uma mais-valia para o nosso país e 

para todos nós em muitos aspetos e, em especial, 

porque nos dão a conhecer outras realidades, outros 

costumes, outras gastronomias, outras culturas, que 

só enriquecem as nossas mentalidades, devendo ser 

tratados como todos os seres humanos. Com respeito 

e dignidade. 
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         oje,, quero falar-vos de SOFIA 

Ela, filha de uma lua mais do que cheia, nasceu 

prematura de uma mulher bordada à noite 

e enredada nos corpos errados dos homens 

que não amava. O pai, pensava a mãe, seria 

um marinheiro oriental acostado no Cais do 

Sodré numa noite de Dezembro, progenitor de 

passagem sem nunca ter sabido do fruto que 

gerou.

Laura não tinha condições para criar Sofia. 

Entregara-a cedo demais aos cuidados de 

Dona Branca, negra ama capaz de amar os 

filhos dos outros.

Octogenária, a morte levou Branca quando 

Sofia tinha 2 anos de idade. Desde que fora 

deixada nessa casa desabrigada, Sofia nunca 

tinha recebido a visita de sua mãe. Branca 

emigrara para lugar desconhecido, tentando 

esquecer aquele pedaço de gente que havia 

parido, procurando a felicidade noutras 

paragens...

Logo foi Sofia entregue a um Centro de 

Acolhimento e esperou por um sorriso vindo da 

alma de quem fosse capaz de a voltar a querer.

Foram tantos papéis escritos por causa dela. 

Foram tantos minutos e horas gastas pelos 

técnicos e magistrados em nome dela. Sofia 

era alguém.  

Num Centro de Acolhimento da cidade de 

Coimbra, Sofia cresceu alguns centímetros 

em graça e sabedoria, dando-se com as 

educadoras e com os outros meninos e 

meninas que ainda não chamavam “pai” e 

“mãe” a ninguém.

Começaram a chegar casais à sua nova casa, 

olhando-a de alto a baixo, escolhendo um filho 

que não queriam ou não podiam ter. 

Via-os entrar, sorrir e logo sair. 

Vezes demais, muitos, demasiados...

Numa tarde chuvosa de Abril, Sofia encarou, 

pela primeira vez, Carlota e Frederico. 

Tinha ela 3 anos e 3 meses de idade, já falava 

pelo coração e sentiu que aqueles eram as 

pessoas que iriam levá-la do Centro para uma 

casa de heras e junquilhos, para um mimo 

dado fora de horas, mesmo antes de dormir...

Foi em Fevereiro. Perto do Carnaval. Sem 

máscaras, entrou na vida de Carlota e de 

Frederico, despediu-se do passado e pensou 

que os junquilhos eram as flores mais bonitas 

do mundo...

Nas suas recordações, estavam os momentos 

vividos no Centro de Acolhimento - aí ouvira 

falar em diagnósticos interdisciplinares, em 

elaboração de projectos de vida, em falta de 

dinheiro, em crianças em risco, em organização 

de serviços comunitários de apoio a famílias, 

num valioso trabalho de voluntariado...

UMA ÁRIA PARA SOFIA
(QUANDO A ADOPÇÃO É O SEGUNDO NASCIMENTO DO HOMEM)

H
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UMA ÁRIA PARA SOFIA
(QUANDO A ADOPÇÃO É O SEGUNDO NASCIMENTO DO HOMEM)

sereias, sussurro de um qualquer Chopin ou de 

um qualquer Bach...
 

 (…) 

Quando bateram as melhores horas no 

coração de Carlota e de Frederico, já Sofia 

se encontrava a dormir no berço que juntos 

construíram no lugar das placentas e dos 

cordões umbilicais.

E nessa altura,  

Peter Pan tocou nos olhos de Sofia 
e levou-a até à Terra do Nunca, 

para nunca mais voltar...

      

 

A seu lado e dos outros centros de acolhimento 

já tinham estado mil e uma crianças à espera 

de um vento mais suão, solarengo e cúmplice. 

Havia ali uma cerca de ouro fino, uma taça de 

trigo em ponto pérola vindo do fundo dos olhos 

de água de tanta gente que queria o melhor da 

vida e da lua para tanta criança sem sombra, sem 

côdea, com inquietudes e fantasmas difíceis de 

disfarçar... 

Sofia fora ali, também, e apesar de tudo, feliz... 
 

 (...)
 

Com uma nota solta de uma ária de Mozart, 

entoam anjos de talento no palco dos nocturnos 

indianos, entre viagens magníficas, Toscas 

abandonadas e traídas, Carmens de boleros 

vestidas, valquírias estonteantes, cavalgadas 

heróicas ao som de trombetas, danças de 

espíritos abençoados, Eurídices esvoaçantes 

entre pombas de Orfeu, Aídas de sorriso negro, 

Otellos de coração sangrante, boémias e 

nibelungos, vividos nas quatro estações de um 

qualquer ano bom, vivido em Xangai ou em Viena 

de Áustria, qual grito apaixonado de Butterfly 

em busca do marinheiro que partiu para lá das 

brumas do esquecimento para nunca mais 

voltar... 

Placidamente, ouve-se Shubert. Sofia escuta 

com os olhos da ternura. Ao piano, entre o marfim 

e o ébano da beleza imemorial, está sentada 

uma mulher tranquila, pequena estatura, dedos 

irrequietos, sentidos mais do que educados e 

apurados - ouviu falar em Sofia e veio ajudá-la, 

com o bafo quente daquela música de faunos e 

No início, houve e ouve-se uma balada

 É por Sofia que ela soa
   orquestrada pelo suave toque parental
   de Carlota e de Frederico,
   candidatos à ternura e à firmeza.

    Primeiro encontram-se as vontades
   cansadas de esperar por um novo rosto
   que não se consegue, sozinho, construir 
   Depois juntam-se os traços de um e do outro,
   misturam-se as cores, em sereno alarido
   como se fossem veludo de texturas diferentes
   Não há receitas para que a alquimia resulte
   Mas apenas abraços e regaços, 

sussurrados por olhos sedentos do afecto dos meios-dias,
àquela hora em que se pode chamar nossa a uma criança

que não viajou pelas nossas águas felizes,
há nove luas atrás...

Aqui começa o nosso futuro,
mesmo sem pertencer ao nosso passado,

presente ofertado 
por cada um deles ao outro...
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          stá escrito nas estrelas que as minhas 

          intervenções na Revista JustiçA hão-de

          ser atrevidas e navegar em mares agitados e 

pouco consensuais.

Quem me convida sabe (ou deve saber, julgo 

eu…) que mais facilmente declino e digo “Não” 

a propostas fáceis do que àquelas que são 

verdadeiros desafios, que exigem de nós, mesmo 

que, de certa forma, também nos exponham.

Por isso aqui estou eu – neste dia 12 de Maio de 

2017, em que o Papa Francisco quis brindar o Povo 

Português com a sua visita – a 

puxar do papel e da caneta (ainda 

sou daquelas que precisa de 

papel e caneta para escrever 

o que lhe vai no coração e na 

emoção) para abraçar o desafio 

de explicar aquilo que não se 

explica. Sente-se!

Nasci católica. Fui baptizada ainda 

bebé e fui educada na fé católica 

pelos meus pais. 

Hoje, já adulta, casada e com 

filhos, vou à missa e procuro 

seguir e incutir nos meus filhos os princípios que 

alicerçam a minha fé.

Se nasci católica porque os meus pais assim 

quiseram, hoje mantenho-me católica por adesão 

voluntária e consciente.

Quando me pediram para escrever sobre ser “Ser 

Católico e Ser Juiz” a minha primeira reacção foi 

de estupefacção! De facto nunca me passou pela 

cabeça que as duas circunstâncias não pudessem 

coexistir de forma pacífica na minha vida! Há direitos 

imanentes à condição de pessoas humanas. E, de 

facto, a espiritualidade ou religiosidade são direitos 

E
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imanentes à condição humana, sendo que, a meu 

ver, o facto de ser juiz ou exercer qualquer outra 

profissão não condiciona, ou é susceptível de 

condicionar, esses mesmos direitos.

A nossa fé e a nossa espiritualidade assumem-

se em todos os momentos da nossa vida e vai 

muito para além de qualquer ritual religioso ou 

momento de oração. Ela assume-se na forma 

como pensamos, agimos e na maneira como nos 

colocamos perante os outros, nas mais variadas 

situações do nosso quotidiano.

Nesta senda pergunto-me:

Os juízes estão, estatutariamente impedidos de 

participar em actividades político-partidárias 

ou de ocupar cargos políticos; mas ninguém os 

pode impedir de ter as convicções politicas que 

entenderem por bem. De sentir e de pensar ainda 

somos livres!

E um juiz pode ser crente? Pode ter a sua fé. E pode 

mostrá-la? Exteriorizá-la? Não vejo como possa ser 

de outra maneira! Um católico que não exteriorize 

em acções a sua fé pode ser muita coisa…católico 

não será com toda a certeza.

Talvez a resposta a todas estas questões se 

encontre na forma como, com a responsabilidade 

que me vem quer da condição de católica quer da 

condição de juiz, vejo o catolicismo.

Tenho a noção que posso aqui escrever coisas que 

não são pacíficas. Mas esse mesmo risco corro eu 

todos os dias ao decidir litígios que são tudo menos 

pacíficos, quer de facto, quer de direito. E assumo, 

também aqui, esse risco.

E faço esta ressalva porque ainda há poucos dias, 

a propósito de uma publicação que fiz numa rede 

social, um conhecido meu – igualmente crente 

e igualmente católico – iniciou comigo uma 

dialéctica que me fez perceber que muito embora 

professando a mesma fé, podemos senti-la e vivê-

la de forma tão diversa e tão díspar.

Para mim o pensamento católico não é ortodoxo 

– mas heterodoxo – e não é clericalista – mas 

catolicista.

Para mim o pensamento católico é aberto e livre, 

centrado na mensagem de Jesus e nos direitos 

dos crentes. E sim! Às vezes em divergência com 

orientações papais, conciliares e sinodais. 

Sou católica. Mas distancio-me e posiciono-me 
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bem longe dos anátemas da heresia, dos termos da 

inquisição e da perseguição religiosa.

Ao longo dos tempos e da história o clericalismo 

exagerado, o fundamentalismo doutrinário e o 

radicalismo de alguns contribuiu para fechar 

a Igreja sobre si própria e a isolar do mundo, 

excluindo todos os que não aceitassem imposições 

humanas, apresentadas como se fossem divinas, 

absurdas e incompreensíveis mesmo para muitos 

católicos.

Como escreveu Guilherme de Oliveira Martins, no 

prefácio de “O Peso da História e o futuro como 

horizonte” de José Luís de Matos, “ O escândalo que 

encerra as almas é o da cegueira relativamente aos 

sinais dos tempos e da incapacidade de distinguir 

o que permanece do que passa (…) Não se trata de 

nos acomodarmos aos tempos, mas de o 

compreendermos”.

Hoje, sob o pontificado do Papa Francisco, 

tudo isto faz mais sentido! Um Homem com 

capacidade de construir pontes (utilizando 

a expressão do escritor Mário de Carvalho, 

numa entrevista ao Diário de Notícias, de 11-

05) e aproximar margens ! Com ele a Igreja 

tem a oportunidade única de se reformar, 

respondendo às interrogações dos seus 

contemporâneos e às inquietações dos 

seus fiéis. Abraçando, e não apedrejando. 

Acolhendo, e não excluindo. Perdoando, e 

não condenando.

Só um Deus que é visto como um Pai, que 

Ama, que perdoa sempre e que perdoa 

tudo – como todos os pais – com a “força 

revolucionária da ternura e do carinho” – 

como salientou o Papa Francisco na sua 

Homilia em Fátima – faz sentido nesta fé 

que professo.

Só uma Igreja que aceita o diálogo para 

superar as diferenças pode transformar e 

ser transformadora. 

Como dizia Bento XVI “a Fé é um dom da 

Liberdade”.  

Na liberdade que me foi dada, de acreditar ou não 

acreditar, eu escolhi Acreditar. 

Há quem diga “Sou Ateu, graças a Deus”. Eu digo 

“Grata por acreditar”! 

E como juíza vivo tudo isto com a certeza que o “Não 

Julgarás!” (São Mateus 7: 1-5), não era um manifesto 

anti-juizes! Mas sim um apelo à compreensão de que a 

condição humana dos homens conduz a sua liberdade 

para caminhos que nem sempre são caminhos de 

Deus. E nesses caminhos efectivamente não me cabe 

a mim julgar e muito menos condenar!

Volto ao ponto de partida: Sou juíza, julgo homens e 

mulheres com a certeza que tudo faço para que as 

minhas decisões respeitem a Constituição e a Lei. A Lei 

dos Homens. 

Na Lei de Deus eu não tenho jurisdição.
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           o que eu gosto nos museus não são     

           apenas das obras de arte expostas. 

São sim, também, as pessoas com as 

quais eu me cruzo pois a presença destas 

transmite um colorido de todo diferente 

ao espaço onde a exposição se desenrola, 

como se fizessem parte dela. Dos casos 

mais interessantes de que me recordo foi, 

entre muitos, de um senhor de provecta 

idade que lanchava na companhia de um 

menino num dos vários bares do Museu do 

Louvre.

O senhor em questão seria seu avô, a julgar 

pela cumplicidade que ambos tinham, 

e o rapaz não só era muitíssimo bem 

comportado como ainda brincava com 

uma espécie de playstation que o museu 

facultava a quem o solicitasse por forma a 

guiá-los dentro dos corredores do antigo 

palácio. O senhor tinha um porte distinto 

e educado e o miúdo, pela sua postura 

e naturalidade, parecia um filósofo em 

miniatura. Pensei mesmo em perguntar ao 

senhor em questão qual era o seu truque 

para conseguir passear com o seu neto num 

espaço tão exigente tendo, este último, uma 

postura tão maravilhosamente curiosa. Aliás, 

quer o velhote quer o miúdo honravam, pela 

imagem que transmitiam, os corredores por 

onde passavam. 

Estou certo que a Mona Lisa, a Vénus de 

Milo ou a famosa Vitória de Samotrácia 

ficaram embevecidas ao vê-los passar. É uma 

das vantagens de se ser uma obra de arte. 

Poder apreciar por vezes e durante séculos 

as pessoas que as admiram pois admirar é, 

também, uma arte.

E outro, que parecia um quadro vivo pelas 

cores que carregava em sua roupa. Era um 

jovem de cabelos castanho claro, apanhados 

em rastas, com umas calças cor-de-rosa, 

sapatos castanhos e camisa azul muito 

clara aos quadrados. Parava em frente aos 

quadros no Pompidou e prejudicava as minhas 

tentativas de roubar uma ou duas fotos de tal 

forma que cheguei a pensar que o fazia de 

propósito. Não devia gostar de tipos como eu 

que fotografam quadros em museus e, muito 

pessoalmente, acho que tinha toda a razão. 

D
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Podia não gostar de mim mas, a não 

gostar que o fosse por boas razões, tal 

como esta. Mais, estava acompanhado 

de uma jovem vestida de uma forma 

tão excêntrica como este fazendo ambos um 

casal muitíssimo semelhante a dois girassóis 

sorridentes semeados à distância de dois metros 

de um quadro qualquer. Dois girassóis que 

gostam de pintura moderna.

E os orientais. Uma senhora japonesa que - e ao 

contrário da ideia estereotipada sobre os seus 

conterrâneos e a qual corresponde sempre 

àquele episódio em que cada um de nós pode 

ser atropelado por um bando conduzido por 

um cicerone que balbucia um chorrilho de 

palavras na sua língua materna - caminhava de 

modo seguro sabendo perfeitamente localizar-

se num espaço tão vago e de difícil orientação 

como este, em direcção a algo que sabia 

perfeitamente onde estava e onde se pretendia 

quedar, durante todo o tempo que precisasse 

para analisar, ponto por ponto, pincelada após 

pincelada, a obra de arte que seleccionou. A 

senhora japonesa sabia bem o que procurava 

e fazia-o com distinção. Não desesperou 

com as fotos pois estas não lhe interessavam 

fotografando apenas pelo olhar. Todas as vezes 

que entendeu por necessário fazer. Durante o 

tempo que precisou.

Por fim, um mexicano muito alto de seu nome 

Daniel e com o qual tive que suportar quase 

quatro horas de fila em Granada para visitar o 

Alhambra. O Daniel suportava-se muitíssimo 

bem ao contrário da fila que era praticamente 

insuportável. O mesmo tinha feições de asteca 

muito embora eu nunca tivesse conhecido 

algum mas, pelo menos no meu imaginário, 

era assim que um asteca deveria aparentar. 

Este, mesmo após as quase quatro horas de 

profundo tédio que levariam qualquer índio a 

rogar pragas ao criador chamou-me a atenção 

para o efeito que a luz fazia ao atravessar uma 

janela rendilhada com enfeites mouriscos 

e ao esbarrar numa parede profundamente 

trabalhada em mármore muito branco. Apreciei 

a chamada de atenção e, muito embora já 

conhecesse o local de outras visitas achei que 

este, aos olhos de um índio, mereceria um 

segundo olhar. Percebi que valorizava a luz e 

dei por mim a apreciar o processo sensorial 

que, naquela sala, o Daniel estava a realizar. O 

índio era arte em si mesmo tal como a senhora 

japonesa, o casal de girassóis sorridentes e 

por fim, o filósofo em miniatura devidamente 

acompanhado pelo seu avô. 

O CANTINHO
 DO JOÃO

João Correia 
Juiz de Direito

MOLDURAS HUMANAS
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

           ão pensem que é uma exclamação 

           de Boa Vontade, é mais um grito de 

liberdade! Do género: Deixem-me em Paz na 

Terra  por um dia  com todos  os outros de 

Boa Vontade!

Esta época é  tão cheia de velocidade que 

eu que sou veloz  me sinto pressionada, 

aflita, ansiosa... tanta coisa para fazer!!! 

Pareço a tempestade Ana que passou 

pelo território Português, foi tão rápida na 

passagem mas fez tanta coisa, ... derrubou 

árvores, cortou estradas, provocou cheias... 

aumentou as ondas do mar  ....

Preciso da Bonança nem que seja só de um 

dia.

As notícias pelo Mundo não param e eu 

tento prestar-lhes alguma atenção,... sei 

que Jerusalém, cidade santa foi “atribuída”,.. 

imaginem, “atribuída” por um Presidente 

do outro lado deste Mundo (redondo como 

a lógica da batata), a Israel... e mudaram-se 

provocatoriamente embaixadas. Tento parar 

para perceber a lógica redonda mas ela não é 

redonda,... é cheia de espinhos.

Procuro boas notícias e reparo que Portugal 

foi considerado o melhor destino de férias  do 

Mundo pelo World Travel Awards  e a minha 

terra, Lisboa,  o melhor destino mundial para a 

City breaks!

Ao menos que haja coisas boas por cá para 

além das desgraças da segurança privada, 

e dos acidentes ocasionais, e das perdas 

que já sofremos todo o ano  com catástrofes 

como os fogos, das notícias sobre decisões 

judicias  (que agora estão na moda como se 

os recursos tivessem deixado de existir e, 

NATAL!
NATAL!!

N
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Pois é... estou assim, “dói-me os pés”!!! Quero 

colo!

São tantas as responsabilidades que me 

vejo quase perdida no meio delas... São as 

familiares e as profissionais, as sociais e as 

humanas.... as próprias...

Mas já não tenho idade para colo e este Natal 

não terei mesmo colo. É o primeiro Natal sem 

colo... Sou agora o primeiro colo da família...  

e vou fazer a Noite de Natal em minha casa 

como sempre.... há um lugar ocupado por outro 

anjo.....

Estou ansiosa por  correr a baixa de Lisboa  

de mãos dada, sem luvas, com uma mão 

pequenina na minha  e ouvir : “ Estou 

cansado!!Dói-me os pés”! 

Escrito num Natal em que Deus fez as suas trocas 
e me nomeou o colo da família 

 Que o Natal encha o coração de todos de 
destinos bons para todos. 

 ( o meu também)

os visados pelas decisões dos juízes, tivessem 

podido deixar de reagir), dos assessores que uns 

têm e outros não, das birras e das más vontades 

( até das minhas!), ainda bem que  há coisas boas 

por cá.

...................

Era tão bom quando era pequena e me passeava 

de mão dada com a minha mãe pela baixa de 

Lisboa, subia e descia o Chiado,  sacos e balões, 

a Lanalgo, a Casa Africana, a loja das bonecas,... 

a Rua Garret, a Perfumaria da Moda... as luzes e 

os balões... maravilhas de magia luminosa... E o 

cheiro... o cheiro de Natal.. e o casaco abotoado 

até ao pescoço de gola de veludo.... e as luvas, 

sempre as luvas  que por acaso nunca eram do 

meu agrado porque não sentia a pelica macia 

das luvas da minha mãe nas minhas mãos  e,  

deixavam fugir os balões que flutuavam ao meu 

lado   e eu queria  dias e dias em casa a descer 

até não poderem mais flutuar.

 O que eu gostava mesmo era do colo do pai 

quando já cansada dizia olhando para cima e 

puxando-lhe a mão sem luva... “dói-me os pés”!!!

NATAL!!
NATAL!!!
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VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

           melhor retrato de Natal, nos dias 
           de hoje, é a imagem da evolução que 
ele teve dentro das nossas casas.
Não havia, antigamente, nenhuma casa sem 
Presépio. Isso obrigava a arranjar um bom 
espaço para «abrigar» a Sagrada Família, 
os Reis Magos, os pastores e todos os que 
a visitavam e lhe levavam presentes. Era 
sempre divertido «ir ao musgo» e inventar 
caixas para fazer aqueles declives, espelhos 
para fazer os lagos e depois dispor todas as 
figuras com harmonia.

As Famílias iam sempre juntas à Missa do 
Galo. A essa hora, já os sapatinhos estavam 
na chaminé à espera que o Menino Jesus lá 
deixasse os presentes.
No regresso da Missa, era a correria para 
a cozinha. Rasgavam-se os embrulhos à 
lareira e a noite era longa e barulhenta.
A ceia variava de região para região, mas era 
sempre rica e variada.

Hoje as casas têm árvores de Natal e quase 
nunca Presépios. É o Pai Natal que traz os 
presentes e os põe naquelas botas grandes. 
A estrela da época não é a de Belém, é o 
consumo. Toda a gente se queixa porque 
tem que comprar presentes para este 

e para aquele.
O presente deixou de ser isso mesmo - 
presente. Transformou-se numa tortura 
obrigatória, que não dá prazer e dá 
preocupações materiais e, dizem por aí, 
muita chatice.

É bom lembrar bem a propósito que há 
pessoas que não têm Natal....como deve ser.

É bom lembrar, também sempre a propósito, 
um poema de Fernando Pessoa:

O

Margarida de Mello Moser

Comunicação e Prótocolo

«Natal ... na província neva.
Nos lares aconchegados,
Um sentimento conserva

Os sentimentos passados.

Coração oposto ao mundo,
Como a família é verdade!

Meu pensamento é profundo,
´Stou só e sonho saudade.

E como é branca de graça
A paisagem que não sei,
Vista de trás da vidraça

Do lar que nunca terei!»
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NO TEMPO EM QUE

HAVIA MENINO JESUS...

Que saudades do tempo em que havia 
Menino Jesus...

Saudades, também, de receber cartões 
de Boas Festas, de enviar cartões e de 
responder. 
Porquê? Porque hoje as pessoas escrevem 
mensagens e carregam no botão para activar 
a lista telefónica. Sabemos que a quase 
totalidade das mensagens que recebemos 
não são para nós – são para quem as quiser 
ler. Não está lá o nosso nome nem nenhuma 
referência que torne a mensagem individual. 

Este ano mude a agulha. Não corte a 
etiqueta. Não poupe na etiqueta - use-a 
toda … telefone para dar as Boas Festas e, 
se tiver que mandar alguma mensagem 
por telemóvel ou por correio electrónico, 
individualize, usando o nome da pessoa e 
mais algum detalhe que torne a mensagem 
especial. Quem sabe, as respostas vão 
surpreender e aquecer o seu Natal 
 

NO TEMPO EM QUE

HAVIA MENINO JESUS...

GLOSSÁRIO E SUGESTÃO:

PRESENTE - a palavra quer dizer 
presença

PRENDA - para além da palavra ter 
um som um pouco agressivo, o único 
significado que lhe descobri e com que 
sempre a emprego é naturalmente 
irónico: «que rica prenda!» Logo, não a 
diga nunca, e dê presentes!

BOM NATAL, BOM ANO E NÃO CORTE A 
ETIQUETA!

NO TEMPO EM QUE

HAVIA MENINO JESUS...
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           o século XXI, a Justiça passou a 
           desempenhar um papel social mais
           proeminente na comunidade. 

Isso resulta não só do aumento da litigância, 
mas também do número de notícias, do tempo 
de antena em todas as estações de televisão 
e de rádio generalistas ou de informação 
dedicados a temas do judiciário, banalizando 
análises e comentários superficiais, com forte 
impacto nas redes sociais e dominando o mote 
das conversas do cidadão comum.

Contrariamente ao sucedido no século XX, 
a imagem da Justiça passou a ser moldada, 
em grande medida, a partir de fontes de 
informação destituídas de regulação efectiva 
e de quaisquer códigos deontológicos. 

Para isso contribuíram reportagens à porta 
dos tribunais, captando somente a versão de 
pessoas com interesses a defender - muitas 
vezes a todo o custo, distorcendo a verdade 
dos factos e do direito – depois comentada por 
outras personalidades que mercadejam a sua 
opinião, muitas vezes, para defender interesses 
privados alheios e/ou próprios, em horário 

nobre, ou nas páginas centrais de jornais e 
de revistas, com chamadas sugestivas na 
primeira página.

A rede digital global exponenciou ainda o 
impacto dessa desinformação, através das 
plataformas digitais dos media e, sobretudo, 
nas redes sociais, onde as fake news se 
tornam rapidamente virais, gerando danos 
irreparáveis para pessoas, empresas, 
instituições e, até, países. 

O jornalismo e as fontes oficiais, que 
ofereciam alguma fidedignidade da 
informação, perderam o protagonismo no 
concerto da informação, mal conseguindo 
fazer-se escutar pelos cidadãos – vide o 
caso recente de um comunicado do C.S.M., 
de 31 de Outubro de 2017, em que este 
órgão constitucional corrigiu erros crassos 
de informação a seu respeito veiculados 
por um conhecido comentador num canal 
de televisão generalista, susceptíveis de 
prejudicarem a confiança na Justiça. A 
audiência televisiva apenas escutou versão 
incorrigida e irresponsável do comentador. 

JORGE M.
LANGWEG
Juiz-Desembargador no Tribunal da Relação do Porto

O TEMPO DA JUSTIÇA

N
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O TEMPO DA JUSTIÇA

As pessoas mais vulneráveis 
– as menos informadas – 
e também a maior parte 
das demais ainda não se 
aperceberam que deixaram 
de consumir informação, 
para passarem a ser 
manipuladas, voluntária ou 
involuntariamente, por sound 
bites que estimulam os seus 
instintos mais primários 
alojados no seu subconsciente, 
muitos dos quais acabam por 
emergir à tona da consciência, 
por exemplo, nas caixas de 
comentários de jornais online.

Num estado de direito 
democrático onde existem 
grupos económico-financeiros 
com fortes ligações a políticos 
e a sociedades de advogados, 
que condicionam a 

Os juízes italianos não se deixaram 
comprar, nem intimidar. Por isso muitos 
foram mortos.

Em Portugal - um país consabidamente de 
brandos costumes - como os magistrados 
também defendem a sua autonomia e 
independência, assiste-se com frequência 
crescente a tentativas de assassinato moral 
de magistrados do Ministério Público e 
também de juízes, bem como a meras 
campanhas de descredibilização da justiça, 
partindo do aspecto mais controverso de 
um caso concreto para uma inadmissível 
generalização.

produção legislativa e controlam directa ou 
indirectamente os órgãos de comunicação 
social públicos e privados, o poder 
judicial assume uma importância 
acrescida emergente da sua função 
de soberania, assegurando a todos os 
cidadãos, mesmo em confronto com os 
mais poderosos, aquilo a que têm direito 
à luz do direito e da verdade dos factos, 
bem como sancionar os prevaricadores, 
independentemente do seu status.  

Sem uma justiça independente e 
reconhecida enquanto tal, não existe 
estado de direito democrático. 

Por isso, nos anos 80 e 90 do século 
passado, muitos juízes italianos foram 
mortos, porque já não bastava às máfias 
controlarem muitos deputados, políticos 
locais, estações de televisão e jornais, para 
poderem controlar os submundos 
lucrativos que deviam 
crescer, bem como infiltrar 
e dominar a economia real. 

Justiça ou morte.
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Apenas para contrariar algumas 
desinformações cirúrgicas prejudiciais à 
imagem da justiça, interessa aproveitar 
também este espaço na revista «Justiça 
com A» para esclarecer o seguinte:

1ºOs processos são decididos de forma 
fundamentada e imparcial, de acordo com 
a lei que emana de órgãos de soberania 
políticos eleitos e os factos revelados no 
processo, num exercício que deve ser 
responsável, ponderado, equilibrado e 
transparente.

2ºOs dados das estatísticas oficiais 
internacionais sobre a justiça portuguesa 
revelam cada vez melhores índices 
de produtividade e de celeridade e o 
elevadíssimo nível de litigância a nível 
nacional confirma a confiança dos cidadãos 
na justiça, na hora em que os seus interesses 
carecem de tutela jurisdicional.

3ºAs garantias judiciárias dos cidadãos 
em Portugal são, pacificamente, das mais 
avançadas a nível mundial e as exigências 
de fundamentação das decisões judiciais, 
associadas à garantia de recurso, minimizam 
os riscos de decisões erradas.

4ºO número de presos preventivos tem 
vindo a baixar.

5º Os juízes não têm um sistema de 
autogoverno, estando sujeitos ao poder 
disciplinar do Conselho Superior da 
Magistratura, que é composto por uma 
maioria de representantes de órgãos de 
soberania políticos, cujos titulares foram 
eleitos pelos cidadãos.

A REALIDADE QUE NÃO 
É REVELADA AO GRANDE 
PÚBLICO:

6ºAs violações do segredo de justiça 
ocorrem, sobretudo, por omissões do poder 
político que não dota o Ministério Público dos 
meios tecnológicos existentes que permitem 
assegurá-lo e a facilitar a identificação dos 
autores de eventuais fugas de informação.

7ºOs juízes são sujeitos a formas de 
recrutamento e de promoção baseadas 
no mérito individual e não podem receber 
qualquer remuneração adicional ao seu 
vencimento, exercendo a sua profissão em 
regime de dedicação exclusiva.

8ºInsolitamente, não existe verdadeira 
progressão nos vencimentos dos juízes nas 
suas promoções da primeira instância para a 
Relação e desta para o Supremo Tribunal de 
Justiça e a generalidade dos juízes aufere, 
actualmente, um vencimento líquido inferior 
àquele que recebia há mais de uma década, o 
que põe em causa a própria noção de carreira 
judicial, num paradigma sem comparação, por 
exemplo, com as remunerações de dirigentes 
de entidades reguladoras ou as dos gestores 
públicos, ao ponto de poder colocar em causa, 
nomeadamente, a capacidade de atracção 
dos mais aptos para ingressar e se manterem 
na carreira judicial;

9ºOs juízes de primeira e segunda 
instância que julgam os processos não têm 
apoio administrativo para “dactilografar” as 
suas decisões, nem dispõem de quaisquer 
assessores jurídicos, assessores de 
imprensa, telemóvel e viatura de serviço, 
nem de equipamentos e redes informáticas 
verdadeiramente funcionais, ergonómicos e 
seguros. 

É neste quadro real que o tempo da Justiça 
chegou.

O TEMPO DA JUSTIÇA
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PAUSA 
PARA CAFÉ
Mariana Riegel 
Escritora

          pós ter lido as palavras escritas
          com o coração em chama, a gritar 
com tanta dor então sentida, Clara vestiu 
uns calções e uma t-shirt, calçou os 
seus ténis de jogging, atou o cabelo num 
rabo-de-cavalo, colocou o seu leitor mp3 
à cintura e foi refugiar-se na sua rotina: 
correr. 

No caminho para a sua pista predilecta, a 
areia da praia, Clara recordava a origem 
daquelas feridas, as primeiras num 
espaço de 25 anos… a sua idade.
Antes de tudo, o ano lectivo tinha, então, 
acabado e com ele mais uma etapa da 
sua vida. O curso de Marketing tinha 
chegado ao fim, sem obstáculos ou 
dificuldades. Clara, ao contrário dos seus 
amigos, não foi para o bar da faculdade 
festejar qualquer coisa, a que todos os 
outros pareciam dar valor. Enquanto 
uns choravam de tristeza, pela certeza 
de que muitas relações humanas iriam, 
naturalmente, mudar, outros cantarolavam 
de alegria por um futuro incerto mas que 
marcava a hipotética entrada na vida 
adulta: o mercado de trabalho. Olhava-
se como realizadora de um filme, cujo 
guião se limitou a seguir como sendo o 
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mais adequado àquilo que era esperado de si. 
Enquanto observava as diversidades de humor 
dos seus colegas, fazia uma regressão ao tempo 
que foi e ao tempo que era, tentando antecipar a 
pessoa que seria.

Tudo correu simplesmente tão bem… Aprendeu 
a ler e a escrever sem dificuldades, fez o ensino 
secundário com uma das melhores médias 
nacionais, entrou para a universidade e curso 
que escolheu em primeiro lugar, nunca perdeu 
um ano, nunca deixou disciplinas para trás. E 
no final foi convidada para trabalhar numa das 
maiores empresas de organização de eventos 
a nível nacional: a Celta. Até lá, teria dois meses 
de férias para fazer aquilo que mais gostava de 
fazer… Apenas ainda não tinha descoberto o quê.
Clara vivia com os pais numa vivenda de dois 
pisos nos arredores de uma grande cidade. Tinha 
uma irmã, quatro cães, dois pássaros (o Cá e o 
Calharás, em homenagem a um célebre ditado 
popular), dois pais extraordinários, amigos, tempo 
livre… e um coração sem feridas.

Nunca se encantou, mas também nunca se 
desiludiu. E apercebendo-se das emoções 

que pairavam no ar naquele último dia receava 
nunca ter realmente vivido, como se para viver 
fosse necessário sofrer por amor. Racionalizava 
o sofrimento das histórias de amor que as 
amigas lhe contavam, sem perceber ao certo 
o porquê de tanto descontrole e tanta dor. As 
repercussões que as atitudes exteriores têm em 
nós são perfeitamente controláveis, pensava. Se 
não conseguimos afastar tudo, conseguimos, 
pelo menos, minimizar os estragos, pensava. 
Então, porquê pensar que não há amanhã se 
aquela pessoa não nos quer na vida dela? O sol 
nasce todos os dias, com ou sem alguém. 

E com estes pensamentos, saiu da faculdade em 
direcção ao carro. Conduziu por entre o trânsito 
que já se formava àquela hora, cumprindo o ritual 
diário: correr.

Ia, assim, a caminho da sua pista de corrida 
preferida, envolta nos seus pensamentos, 
assustada por não conseguir sentir a emoção 
de acabar um curso superior. Neste turbilhão 
de ideias, Clara não se apercebeu que, naquela 
altura, sem qualquer aviso ou sinal, um outro 
carro se atravessava no seu caminho.

Apenas teve tempo de 

MONTANHA
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amortecer o impacto com um rápido toque no 
travão. Como se os seus sucessos profissionais 
lhe passassem pelos olhos, apenas acordou 
horas depois, sem noção do tempo ou espaço.
Ao seu lado, um estranho de semblante 
carregado, indicando o peso da idade, fitava o 
seu rosto com a culpa desenhada nas rugas que 
se lhe formavam na testa.

Foi aquele o primeiro rosto que Clara viu ao 
acordar ou adormecer para um mundo que se 
mostrou ser completamente desconhecido.

 - De que forma posso compensar este 
sofrimento e uma falta de atenção que o tempo 
não pode apagar?

 - … Eu penso que a seguradora vai tratar de tudo. 
Não precisa de se preocupar com nada.
Apenas o peito e a cabeça estavam um pouco 
doridos. Mas o pior era a sensação de perda de 
minutos preciosos em que apenas se recordava 
de fechar os olhos e voltar a abrir noutro tempo e 
local.

 - “Se não sabia o que fazer com dois meses 

de férias, passar os dias em casa a recuperar 
parece-me uma boa alternativa…” – pensava, 
ironicamente.

Regressou a casa no dia seguinte, apenas para 
que todos ficassem seguros de que não havia 
quaisquer mazelas para além de algumas 
escoriações visíveis.

Saiu da carrinha dos seus pais ajudada pela 
irmã, já os seus cães estavam presos para não 
causarem qualquer outro acidente dado o 
estado ainda frágil de Clara. Entrou em casa, 
cuja sala estava repleta de flores que lhe 
eram destinadas. Os seus amigos tinham tido 
conhecimento do acidente e quiseram fazê-la 
sentir especial. Uma visita dura o momento, a 
intenção pode durar a vida inteira. E a intenção 
dos seus amigos estava espelhada nas dezenas 
de rosas, a sua flor preferida, que compunham a 
sala naquele dia.

 - Ainda tens uma visita!

Então, antes sentado no sofá, eis que surge o 
estranho, mais familiar que aquilo que Clara 
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poderia imaginar: a primeira pessoa que viu 
quando acordou.

 - Não precisava de se ter dado ao trabalho de 
se deslocar até aqui para tratar da papelada 
com a seguradora.

Foi então que os seus pais lhe explicaram 
que André Ramos, o “estranho”, começou, há 
meses, a trabalhar com o seu pai e, na altura 
do acidente, tinha acabado de fechar mais um 
contrato vantajoso para ambos.

A recordação já a tinha levado a correr 
quilómetros, absorta naqueles pensamentos. 
Sentia os pés enterrados na areia a cada passo 
que dava, o vento soprar-lhe nos cabelos numa 
tentativa quase desesperada para afastar 
aquelas recordações. Hoje sabia não ser a 
mesma pessoa que escreveu aqueles gemidos 
literários, cujo sujeito nunca chegou a conhecer.
 
O tempo tinha, desde aquele tempo, passado 
numa realidade paralela àquela em que viveu 
e àquela em que agora se encontrava. Buscou 
o coração perdido num efeito substituição 
constante, cujos momentos duravam menos 
que o necessário para que lhe pudessem dizer 
o que ela não buscava.

Após a desilusão, após as palavras amargas 
que escreveu, acordou com a chuva a bater-lhe 
nas janelas do quarto. Abriu as portadas para se 
permitir sentir e, talvez, se encontrar, nos gritos 
das gotas que anteriormente batiam na janela. 
Respirou o cheiro do orvalho e dos eucaliptos 
que rodeavam a sua casa procurando começar 

de novo. E de repente as suas atenções viraram-
se para o telemóvel, que entoava uma canção 
quase de embalar, atendendo ao seu estado de 
espírito e à história que se encontrava do outro 
lado.

Do outro lado estava uma amizade antiga, cujo 
desenvolvimento sempre ficou para um dia mais 
tarde. Talvez agora fosse mais tarde… E atendeu. 
Atendeu esse como todos os telefonemas que 
se seguiram do mesmo número. E um dia mais 
tarde a sua expectativa começou a crescer 
com um beijo que, do outro lado, fazia diminuir 
o interesse, como dois pratos da balança que 
nunca conseguem estar equilibrados. 

Novamente, quando o seu coração se preparava 
para se entregar e pensar no dia em que tudo se 
estabilizaria com aquele sujeito, ele sai da sua 
vida com a explicação do momento. “Todas as 
pessoas têm um determinado papel nas nossas 
vidas” – disse. Infelizmente, mais uma vez, tudo 
acabou sem que ela pudesse concluir qual o 
papel dele na sua, sem que conseguisse ver, 
como hoje, que seria o efeito substituição para a 
fazer esquecer uma dor maior.

Num dia mais tarde o mesmo telemóvel volta a 
tocar. E uma vez mais tudo se desenrola com a 
rapidez do Grande Coelho Branco de Alice no 
País das Maravilhas, que corre como quem está 
sempre atrasado. Havia uma abertura e Clara 
tinha que entrar para descobrir se o seu caminho 
era por ali… sem proteger o seu coração e a sua 
alma.

E os dias passavam entre telefones, encontros, 
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risos, noites, desilusões, fugas e choros, como 
uma história interminável de quem procura o 
destino sem se encontrar a si mesma. 

A pouco e pouco, com a convivência humana, 
com o cumprir de um ritual diário com 
tantas outras caras, almas e corações, Clara 
apercebeu-se de uma verdade quase universal: 
quando andamos em busca de algo qualquer 
aspecto em comum com outra pessoa nos 
põe um brilho nos olhos, como se fosse, uma 
vez mais, a felicidade a bater-nos à porta, que 
abrimos, instantaneamente, com receio que ela 
não volte a bater…

E a calma surgiu naturalmente, como se o viver 
o presente sem antecipar o futuro ou reviver o 
passado, inicialmente uma tarefa herculiana, 
se tivesse tornado um exercício quase físico 
que já não se concebe sem viver. Por isso, 
hoje, aquela que palmava a areia por entre as 
pequenas ondas que teimavam em lhe molhar 
os ténis, também não era essa pessoa, volátil 
e leve como uma folha ao vento. Voltaria a 
repetir as palavras, os gestos, as emoções. 
As consequências do passado fizeram dela a 
pessoa que se tornou e que estava a percorrer 
o areal imenso naquele final de tarde. 

Com o sofrimento, e talvez por ele, construiu 
um novo mundo em seu redor; conheceu novas 
pessoas, experimentou inocentes emoções. 
Todos os dias conversava longamente com 
uma pessoa que se tornou menos estranha, 
sendo igualmente habitual encontrarem-se nas 
mesmas paragens. 

Antes de interromper completamente o exercício 
físico, fez os requeridos alongamentos com 
os olhos postos na maré vazia e no sol que se 
começava a esconder no horizonte naquele final 
de tarde. Nestes momentos em que o tempo 
parece reiniciar a sua contagem não se poderia 
sentir mais feliz por ter tido a sorte de o destino 
lhe sorrir daquela forma desde o dia em que 
nasceu. Não são muitas as pessoas que têm a 
possibilidade de assistir à coisa mais natural e, 
talvez por isso mesmo, a mais bela do mundo: 
a natureza a seguir o seu caminho, parecendo 
reiniciar, a cada pôr-do-sol, uma etapa. Como se 
fosse sempre possível começar de novo.

Iniciou a sua subida até ao bar onde lanchava 
todos os dias. Lá apenas encontrou dois dos seus 
mais recentes amigos que, não por coincidência, 
trabalhavam no local onde ela descontraía. 
Davi, a mascote canina, apressou-se a descer 
as escadas para mais uma dose de festas 
diárias. A salada de atum já estava à sua espera, 
acompanhada pelo sumo de ananás natural. 
Sentou-se na mesa habitual a contemplar a 
magnífica vista e a saborear o petisco, e não 
pôde deixar de sorrir ao olhar em seu redor, para 
aquele cenário onde, apenas há uns meses, tudo 
era tão estranho. Hoje, parecia como se sempre 
tivesse feito parte da rotina daqueles outros. 
Então, ali, Clara tinha voltado a enviar o seu 
coração, que lhe foi devolvido intacto e não só. E 
tudo o resto lhe pareceu muito distante…
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

SIM.

CÃO É CÃO.

NÃO É MEIO CÃO.

OU QUALQUER PRÓXIMA COM UM CÃO.

CÃO NÃO PRECISA DE SER ESTERILIZADO OU CASTRADO.

PORQUE SE ASSIM FOR CÃO PERDE TODA A PIADA, DEIXA DE BRINCAR.

POIS QUEM NÃO GOSTA DE CÃO COM VIDA DEVERIA ARRANJAR UM CÁGADO, 

NÃO UM CÃO.

SE ASSIM 

NÃO FOR

 NÃO É
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AO SERVIÇO DA 

REPÚBLICA

SIM.

GATO É GATO.

NÃO É APENAS MEIO GATO.

POIS QUEM GOSTA DE GATOS QUER-LHOS.

COM PÊLO E A MIAR PELOS CANTOS QUANDO NECESSÁRIO.

E NÃO APENAS UMA BOLA DE PÊLO MIMALHA E SEM REACÇÃO CAPAZ.

POIS QUEM NÃO GOSTA DE GATOS DEVIA ARRANJAR UM PELUCHE E NÃO 

UM GATO.

SE ASSIM 

NÃO FOR

 NÃO É
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POEMA DE NATAL
RIO DE JANEIRO , 1946 

ASSISTIR AO VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=3KSBXrP5U_Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3KSBXrP5U_Y&feature=youtu.be
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PARA ISSO FOMOS FEITOS: 
PARA LEMBRAR E SER LEMBRADOS 

PARA CHORAR E FAZER CHORAR 
PARA ENTERRAR OS NOSSOS MORTOS - 

POR ISSO TEMOS BRAÇOS LONGOS PARA OS ADEUSES 
MÃOS PARA COLHER O QUE FOI DADO 

DEDOS PARA CAVAR A TERRA. 

ASSIM SERÁ A NOSSA VIDA: 

UMA TARDE SEMPRE A ESQUECER 
UMA ESTRELA A SE APAGAR NA TREVA 
UM CAMINHO ENTRE DOIS TÚMULOS - 

POR ISSO PRECISAMOS VELAR 
FALAR BAIXO, PISAR LEVE, VER 
A NOITE DORMIR EM SILÊNCIO. 

NÃO HÁ MUITO QUE DIZER: 

UMA CANÇÃO SOBRE UM BERÇO 
UM VERSO, TALVEZ, DE AMOR 

UMA PRECE POR QUEM SE VAI - 
MAS QUE ESSA HORA NÃO ESQUEÇA 

E POR ELA OS NOSSOS CORAÇÕES 
SE DEIXEM, GRAVES E SIMPLES. 

POIS PARA ISSO FOMOS FEITOS: 
PARA A ESPERANÇA NO MILAGRE 
PARA A PARTICIPAÇÃO DA POESIA 

PARA VER A FACE DA MORTE - 
DE REPENTE NUNCA MAIS ESPERAREMOS... 

HOJE A NOITE É JOVEM; DA MORTE, APENAS 
NASCEMOS, IMENSAMENTE. 

https://www.youtube.com/watch?v=3KSBXrP5U_Y&feature=youtu.be
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