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EDITORIAL
Fevereiro abre expectante para Março que ainda tem um dia só para a Mulher 
e um dia para lembrar a Poesia.
A violação é um crime de guerra? Ou será uma arma de guerra? E é-o a nível 
Mundial? E o nosso Silêncio?
A Preguiça é sinal de inteligência, de defesa ou de ataque? Será mesmo um 
Pecado?!
A Dignidade é como o Sol  com base na qual a nossa República é Soberana.
No mês da Mulher  já pensou que há Homens que não quebram o Silêncio? 
Os Silêncios têm género? O Abuso sexual tem género? Ou é apenas crime?

Há nas almas pensantes a força da coragem e da paciência e o medo da res-
ignação. “Vá ao sótão e encha a cesta de livros.”
Cem Anos de Solidão é do escritor............ Esse mesmo! Já leu? 

A Justiça Portuguesa continua em Crise. É  um lugar comum não confirmado 
para provocar um efeito dominó.
Portugal é um cantinho à beira Mar plantado  com museus, livrarias fantásti-
cas e rádio. Já ouviu a Rádio hoje?

O Túnel é um sonho, uma realidade ou um desejo? E os Lobos? Fazem parte 
do seu imaginário?
Você vai ao cinema? E.... corta a etiqueta?
Vegan sabe o que é? Que tal uma receita de bolo de chocolate? Psiuuu..... pre-
cisa mesmo comer carne?! Já pensou nisso?
O Nosso crítico literário traz-nos um livro novo. Ainda não o li mas também 
tem lobos... e é um romance biográfico. Ler é o melhor remédio.

 Já reparou como Sentenças e Notícias não são artigos de opinião?

A nossa correspondente ao serviço da República ausentou-se este mês por 
causa dos Lobos mas, achamos que se foi meter na boca do Lobo.
O mês é de Poesia e trouxemos “um poeta de pés descalços” que virá mais 
vezes conversar connosco.
E temos como sempre as nossas notícias de última hora . Leia
Antes de voltar a última página  temos uma declaração da MEDEL pelos Juíz-
es turcos que foram presos sem julgamento depois da revolução em Istambul. 
Mas já ninguém se sobressalta.

Só um último pormenor,  escolhemos para som  deste mês o melhor musical 
dos Óscares deste ano. Escutem-no. 
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A          “guerra do silêncio” da Comunidade 
           Internacional e a Cortina de 
Impunidade no combate à violência de 
género em conflitos armados.
 
Não podemos afirmar, que a liberdade, 
a tolerância e o respeito pelos Direitos 
Humanos, tenham avançado tranquilamente, 
segundo uma linha de continuidade. A 
história das Mulheres nos conflitos armados 
internacionais e não internacionais de 
cariz étnico, religioso, cultural ou político, 
tem sido construída entre vários binómios: 
Vencedores/vencidos, agressores /vítimas, 
violência/pacifismo, com avanços e recuos, 
numa luta constante entre as diferentes 
discriminações, mitos e estereótipos 
de género, que sempre naturalizaram e 
legitimaram a existência de relações de 
poder desiguais nos “sistemas de guerra”.
 
Nas palavras de Ortega y Gasset “O homem, 
tem recorrido perpetuamente à violência, 
como denominador comum. A história 

do homem, é a história da intolerância, e 
o seu caminho evolutivo aponta para um 
permanente combate pela tolerância”. 
Hannah Arendt, considerava que “o instinto 
inato de dominação e o instinto de agressão 
no animal humano, foram antecedidos 
por teses filosóficas muitos semelhantes” 
Segundo J. Stuart Mill a primeira lição da 
civilização, foi a de obediência, e o desejo de 
exercer o poder sobres os outros”. 

Na sua obra On the Subjection of Women, 
considerou:

“Todas as tendências egoístas que há nos 
homens, o culto de si próprios e o desprezo 
pelos outros, têm origem na organização atual 
das relações entre os homens e as mulheres”. 
O continuum de violência contra as mulheres, 
crianças e certos homens, (desprotegidas/
os e vulneráveis) durante os conflitos, sempre 
foi baseado num ideal de masculinidade e 
agressividade, (homem-soldado/guerreiro), 
que partiu da mesma base de discriminação 

RAQUEL VÉSTIA
Advogada, formada pela Faculdade de Direito de Lisboa 
, tenho uma especialização em Direitos Humanos e outra 
em Género. E o mestrado em Relações Internacionais na 
Católica, com a tese sobre Mulheres, Paz e Segurança. 

A VIOLAÇÃO
      COMO ARMA DE GUERRA
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socio-histórica, e desigualdade, presente 
nos momentos de paz. Passou a ser uma 
“guerra dentro da guerra” o que levou à 
marginalização de certas masculinidades 
menos dominantes e de feminilidades. 

Nas “novas Guerras” (M.Kaldor) ou “guerras 
assimétricas” como ex: no terrorismo, 
surgem novos desafios (Síria, Congo, Líbia, 
Sudão, Myanmar) com a desmasculinização 
da guerra, e em que a violação, surge 
como uma “ arma de guerra” e/ou método 
de guerra recorrente de dominação e 
perpetuação do poder, sobretudo de 
masculinidades hegemónicas, segundo o 
ideal de Clausewitz. 
A internacionalização dos Direitos Humanos, 
fez-se até aos dias de hoje, de violações 
sistemáticas, resultantes da falta de 
confiança, suspeição, intolerância, ódio, 
incapacidade de interagir construtivamente 
com a diferença, e discriminação em função 
das diferentes estruturas de diferenciação 
social, como a classe, etnia, nacionalidade, 

género e idade. 

A violação, assim como outras formas de 
violência sexual, contras as mulheres em 
conflitos armados internacionais e não 
internacionais, não é recente na história 
da humanidade, é tão antiga quanto a 
própria humanidade (S. Brownmiller), vista 
como uma inevitabilidade e fatalidade dos 
conflitos, exemplos paradigmáticos, tais 
como : Holocausto, (embora esquecidos nos 
julgamentos de Nuremberg) o Massacre de 
Nanquim, a Guerra no Bangladesh, Peru, 
Sudão, Congo, Mali, Líbia e tantos outros que 
a história não esquece. 

Mesmo sabendo, que existiam normas 
pontuais, em certos Códigos Militares 
Internacionais em que inter alia se proibia, 
a violação, estabelecendo penas graves 
(nomeadamente a condenação à pena de 
morte aos soldados que as praticavam) 
foi com as Instruções de Lieber, de 1863 
(art.º 44) e com as Convenções de Haia de 

RAQUEL VÉSTIA

A VIOLAÇÃO
      COMO ARMA DE GUERRA
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1899 e 1907, que a violação passou a ser 
expressamente uma violação do Direito 
Humanitário, presente nas Convenções 
de Genebra (IV Convenção de Genebra de 
1949 e Protocolo Adicional 1977) nas Leis 
da Guerra e no Estatuto de Roma do TPI 
como crime de guerra e crime contra a 
humanidade. 

A utilização da expressão “arma de guerra” 
aponta para a instrumentalização da 
violência e do uso do corpo feminino como 
“campo de combate”, meio de terror e de 
subjugação social e política e a expressão 
“estratégia de guerra” diz respeito aos 
métodos de guerra, utilizados do ponto 
de vista tático, enfraquecendo toda uma 
comunidade. 

A utilização da violação e outras formas de 
violência, como “arma de guerra” neste caso 
específico contra as mulheres, no contexto 
de conflitos armados, é entendida como uma 
forma de “violência de género” e uma “tática 
de destruição” assim como a expressão 
simbólica do ódio, superioridade e vingança, 
em relação ao inimigo. É caracterizada, como 
uma forma de exercício de poder e controle, 
que advém do “privilégio de masculinidade” 
(sobretudo dos soldados) em detrimento 
da “passividade” e de uma “feminilidade 
desvalorizada”.

Contudo, não podemos esquecer que os 
termos “arma de guerra” e/ou método 
de guerra, não são conceitos técnicos 
ou jurídicos, embora reconhecidos pela 
Comunidade Internacional e pelas Nações 
Unidas ex. Resoluções CSNU 48/143; 
1325;1580; 1820;1888;1889;1960 entre outras, 
que embora não vinculativas, visto serem 
apenas soft law, colmatam o vazio e o 
conservadorismo do Direito Internacional 

Humanitário. 

A utilização do conceito de violação como 
“arma de guerra” deveu-se à “Mobilização da 
vergonha” assim descrita por C. Chinkin e do 
trabalho fundamental nos anos 90 realizado 
pelo Tribunal ad hoc para a ex-Jugoslávia 
(1993) e posteriormente do Tribunal ad hoc 
para o Ruanda (1994) em que a violação é 
reconhecida como “arma de guerra” e de 
genocídio e em certos casos de limpeza 
étnica, ou como crime contra a humanidade, 
previsto posteriormente no Estatuto de Roma 
do Tribunal Penal Internacional (TPI).

A utilização do termo “arma de guerra” 
ou “arma de Genocídio ” pode ser 
contraproducente, uma vez que pode levar 
à exclusão de certas vítimas (ex: mulheres 
vitimas no Ruanda, que não se encontravam 
no grupo das mulheres tutsi, acabaram por 
não se encontrar abrangidas, pelo crime 
de genocídio, previsto na Convenção para 
Prevenção e Repressão desse mesmo crime). 
Devemos ter em consideração que hoje 
em dia a violação como “arma de guerra” é 
acima de tudo uma “transgressão autorizada” 
e tolerada, mais do que planeada de forma 
estratégica, utilizada a par de outras armas 
de guerra como a “arma da fome” ou a “arma 
do medo” em especial, contra a população 
refugiada (UNHCR) 

A violência de género como “arma de 
guerra” é sobretudo um ritual de iniciação, 
dos novos combatentes, e um meio de 
coesão social entre os atacantes (Dara Kay; 
Harvard ) não devendo ser entendida, como 
uma “expressão agressiva da sexualidade 
” mas sim como uma “expressão sexual da 
agressão” (R. Seifert). Reflete a aceitação 
generalizada da subalternidade feminina 
dentro do sistema de guerra, e os mitos e 

A VIOLAÇÃO COMO ARMA DE GUERRA
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preconceitos que justificam a naturalização 
da mesma. 

A comunidade internacional, na sua 
incessante busca pela 
resolução pacífica dos 
conflitos, deve procurar 
contribuir, para o avanço 
em termos históricos, 
da agenda politica, em 
matéria de Mulheres, 
Paz e Segurança, 
destacando o papel das 
mulheres nos processos 
de manutenção da paz 
e reconstrução pós-
conflito, desconstruindo 
os estereótipos ainda 
muito presentes da 
mulher- vitima, mulher-
vulnerável e cuidadora 
ou do homem-agressor 
e homem-violento. 

A criminalização 
da violação e de 
outras formas de 
violência sexual a nível 
internacional, devem ser 
conjugadas, articulando 
o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos 
(também aplicado 
em situações de Guerra), com o Direito 
Internacional Humanitário, as leis da Guerra, 
e o Direito Penal Internacional, visto que o 
crime de violação, complementa-se com 
a aplicação das diferentes leis, e com a 
consequente responsabilização Estadual e 
Individual. 

A cortina de impunidade, faz-nos acreditar, 
que muitas das vezes, o “poder da palavra” 

é substituído pela palavra do “poder” (por 
ex: O Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, é inconsistente na aplicação de 
sanções no que diz respeito ao uso da 

violação como “arma de guerra”, 
tolerando outros sistemas 
jurídicos de proteção dos 
Direitos Humanos das Mulheres 
e sistemas de justiça tradicional, 
discriminatórios e assentes em 
estereótipos de género, que 
são uma violação grave do 
Direito Internacional, como os 
exemplos do Quénia e Somália, 
em que a vitima de violência é 
forçada a casar com o agressor). 

O mal, não está apenas 
confinado ao terror, às guerras, 
aos totalitarismos, mas à 
indiferença da comunidade 
internacional, e ao uso do 
“silêncio como arma”, deixando 
de reagir ao sofrimento alheio, 
ocultando a experiência das 
mulheres nas zonas de conflito 
e a sua importância nas relações 
de género, como sujeitos 
válidos da história e não como 
“outro” “derivado” à margem dos 
acontecimentos. Relembrando 
as palavras encantatórias do 
pacifismo de Kofi Annan, que 

ficarão para sempre na memória histórica:

“ Se a violação é uma arma de guerra, 
então a paz é a melhor forma de 
desarmar essa arma” 
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Orgulho. Inveja. Ira. Preguiça. Avareza. 
Gula. Luxúria. Por ordem crescente 
de gravidade são estes os pecados 
mortais. Foram sistematizados pelo 
Papa Gregório I e foi assim que os 
aprendi nas aulas de catequese. Uma 
iniciação não isenta de perplexidades, 
apesar das palavras do catequista 
“o maior pecado é duvidar”. Não tive 
dificuldade em perceber a gravidade 
da inveja ou da ira. A luxúria passou-me 
então completamente ao lado. E não 
só a mim, também ao catequista e ao 
livrinho de catequese, que deixaram os 
esclarecimentos sobre o tema para mais 
tarde. 

Difícil foi perceber por que motivo o 
maior pecado era duvidar (não seria 
pior chamar gordo e caixa de óculos a 
alguns colegas no recreio? ou andar ao 
pontapé aos mais fracos?). E, confesso, 
nunca consegui perceber qual o motivo 
de inclusão da preguiça na terrível lista. 
E logo a meio da tabela, diga-se. 
Não sei de onde me vinham 
os pensamentos subversivos e 

questionadores (preocupava-me a 
advertência do catequista quanto às 
terríveis consequências de duvidar que 
eu interpretava, reconheço, de forma 
hiperbólica). Claro que ser preguiçoso 
nunca foi bem visto. E sempre deu maus 
resultados. É isso que nos mostram 
contos como a cigarra e a formiga 
(convenientemente impressa nos 
caderninhos quadriculados daqueles 
tempos) e os dez anõezinhos da tia 
Verde Água, um conto popular muito 
em voga nos manuais da primárias do 
Estado Novo. 

Quando descobri o verso pessoano 
sobre o prazer de ter um livro para ler 
e não o fazer, senti que encontrava 
um espírito irmão. Anos a ler manuais 
de direito das obrigações, fiscal 
e procedimento administrativo, 
convenceram-me da beleza escondida 
da ciência jurídica e dos encantos da 
preguiça. 

Mas comecemos pelo princípio. De onde 
vêm os sete pecados mortais? 

ORGULHO
AVAREZA

GULA

INVEJA

IRA

PREGUIÇA

A PREGUIÇA,
ESSA MAL ENTENDIDA 

A PREGUIÇA 
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Gregório I sistematizou uma tradição anterior 
ao Cristianismo, largamente inspirada no 
pensamento filosófico grego. Foi Evagrius 
Ponticus quem, por volta do ano de 375, 
procedeu à primeira compilação dos mais 
vis comportamentos humanos. Os pecados 
mortais eram então oito: gula, avareza, 
luxúria, ira, melancolia, indolência, orgulho 
e vanglória. 

A melancolia e a indolência foram fundidas 
por Gregório I num só pecado: a preguiça. 
Mas o seu sentido inicial era muito diverso 
do pragmatismo com que hoje é olhada. 
Na verdade, eram comportamentos de 
índole marcadamente espiritual, traduzidos 
em acedia, apatia, tristeza e desespero. 
Este é indicador de uma grave crise de 
fé, pois quem tem fé confia, sendo a 
confiança a antítese do desespero. Estes 
estados de espírito eram recorrentes nos 
monges e monjas dos primeiros séculos 
do cristianismo, sobretudo nos que tinham 
professado votos ascéticos, vivendo no 
deserto com pouco alimento e condições 
climatéricas extremas. Ponticus alertou para 
a gravidade de tais estados de espírito. O 

religioso que por eles se deixasse tomar 
era cada vez mais desleixado com o seu 
trabalho, que não era material, mundano, 
mas sim o de contemplação. 

É irónico pensar como uma advertência 
contra a incapacidade de contemplar se 
transformou na preguiça tal como hoje a 
entendemos. Aparentemente, tal resultou, 
por um lado, de uma tradução descuidada 
(o que dá à preguiça um inesperado travo 
irónico). Mas não custa acreditar que sendo 
os pecados um código moral básico para 
a vida social o tempo contemplativo tenha 
gradualmente dado lugar à necessidade 
de cada um participar no esforço produtivo. 
É esse ímpeto laboral que se transformou 
num dos deuses dos nossos dias. 
Embora ninguém acredite que no poder 
libertador do trabalho, vivemos o tempo da 
realização, da produtividade, da superação 
de metas e sua substituição imediata por 
novos objectivos. Os horários de trabalho 
são longos, o tempo do trabalho não 
tem fim, graças à utilização das novas 
tecnologias. Em qualquer momento, em 
qualquer lugar (como dizia um anúncio) 

ORGULHO
AVAREZA

GULA

LUXÚRIAINVEJA

PREGUIÇA

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito
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podemos receber um e-mail, um SMS ou um 
telefonema que nos devolve de imediato ao 
mundo do trabalho.
 
Para as crianças também não há folgas: 
escola, explicações, actividades extra-
curriculares e os famigerados trabalhos para 
casa no fim-de-semana ou nas férias. 
Mas o homo laborans do séc. XXI não se 
esgota aí. Também nos tempos livres se 
exige acção: encontros sociais, passeios, 
viagens, actividade cultural e desporto. Um 
sem número de actividades destinadas a 
impedir que cheguemos a segunda –feira 
com a ideia de que não fizemos “nada de 
especial”. Esta frase encerra uma maldição 
social, diga-se. Nos olhos do interlocutor 
vemos a estranheza e mesmo a desilusão. 
Sobretudo se quem nada fez de especial não 
tem sequer a desculpa de ter uma prole de 
que se ocupar. Porque esses têm o fim-de-
semana preenchido com a agenda intensa 
dos pequenos, entre trabalhos de casa, 
actividades extra-curriculares e aniversários 
de coleguinhas. Têm desculpa para não 
ocuparem o seu tempo de modo produtivo no 
fim-de-semana. 

Mas a verdade é que não fazer nada é 
especial. Como bem dizem os italianos 
é o dolce fare niente. Sentir a força 
tranquila e libertadora do tédio. Por que o 
aborrecimento, a seca de que falava Eça de 
Queirós ou l’ennui como dizem os franceses 
é o que nos permite o encontro connosco 
próprios e possibilita que a imaginação 
ganhe asas. 

Quando penso  sobre este estado de coisas 
ocorre-me que há um novo significado para 
a preguiça. Ela é agora o deixarmo-nos levar 

pela onda gigantesca de acontecimentos 
e informações (newsletters, alertas 
informativos, SMS, emails, telefonemas, 
grupos de whatsapp, restaurantes trendy, 
estreias semanais de teatro e cinema, novos 
lançamentos, viagens para aqui e para 
acolá, por exemplo) que nos assaltam a 
cada momento e que parecem tudo, mas 
que não valem nada. É não contrariando 
esse perpétuo movimento que perdemos 
a capacidade de contemplar a essência do 
mundo, da vida, de Deus ou de cada um de 
nós. Cada um pode escolher de harmonia 
com a sua fé.  

Não é por acaso que que na lista de 
pecados modernos foram incluídos a pressa 
e a híper-conectividade. Mas já antes da 
iniciativa de Bento XVI, vários autores tinham 
tentado reinterpretar a preguiça e devolver a 
dignidade à ausência de actividade, com ou 
sem pendor religioso. Por mim, ninguém o fez 
melhor do que o nosso Pessoa, ao escrever 
“só de sentir o vento passar já valeu a pena 
ter nascido”. 

Aos olhos que chegaram até aqui na leitura 
do texto (ou que estão a começar por aqui 
para tentarem perceber se vale a pena lê-lo) 
deixo a pergunta: 

quando foi a última vez que se deram 
tempo para ouvir o vento passar? 

Pequeníssima bibliografia:  
A sociedade do cansaço, Byung – Chul Han, Relógio 
d’Água, 2010
A nuvem do não-saber, Anónimo, Sistema Solar, 
Documenta, 2018
Apologia do Ócio, Robert Louis Stevenson, Antígona, 
2016
E se parássemos de sobreviver? Pequeno livro para 
pensar e agir contra a ditadura do tempo, André Barata, 

Sistema Solar, Documenta 2018
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REGINA 
CONDESSA

Advogada

QUANDO NASCE É PARA TODOS

A DIGNIDADE 

Uma vez, na fila de um supermercado (já 
contei esta história), uma senhora disse 
à minha Mãe (que precisa de apoio para 
a marcha, deslocando-se em cadeira de 
rodas, como a maioria de vós sabe): “vocês 
os deficientes têm a mania que têm todos 
os direitos. A senhora ainda por cima vai 
sentadinha na cadeira de rodas, porque 
raio acha que vai passar à minha frente?”. 
Entre outras pérolas. Escusado será dizer 
que respirei três (mil!) vezes, passámos à 
frente sob esta chuva de provocações, até 
ao momento em avisei a Sra da caixa que 
não prescindia da prioridade. Sem noção, 

a senhora continuou a vociferar. Estava 
com a filha (da minha idade), e um gaiato 
de 10 anos, todos apoiantes da “team 
malcriada”. No caso, três gerações de uma 
família típica de quem não tem noção do 
real significado da incapacidade de andar 
autonomamente. Três gerações sem o 
mínimo de civismo. Tempo perdido...

Numa outra ocasião, no chiquééérrimo 
Amoreiras, uma senhora que tinha muitas 
compras decidiu utilizar o quarto de banho 
adaptado para pessoas com mobilidade 
condicionada porque dava mais jeito 
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de ser mesmo a última ratio. E este é um 
princípio de que não prescindo. 
Portanto, sobre o preenchimento do tipo, 
no que concerne ao ataque à dignidade, 
ao bem jurídico honra, talvez tenhamos 
de repensar o que queremos enquanto 
sociedade, para onde queremos ir. Porque 
o princípio da igualdade exige o tratamento 
igual de situações iguais e tratamento 
desigual em situações desiguais, na medida 
da diferença. Este princípio sobrepõe-se 
à suposta liberdade de expressão, direito 
megalómano tantas vezes mal utilizado ou 
mesmo travestido, na essência, mais não 
sendo do que falta de educação. 
Mas a tutela penal não visa corrigir a falta de 
educação.

Por isso, entre Regina _pessoa que 
olha com olhos conhecedores para as 
dificuldades inerentes à deficiência física e a 
Regina_Advogada, por vezes, há dúvidas. 
Esteve muito bem o MP. Mas não sei se 
as instâncias decisórias andaram tão mal 
assim... 

(são mais espaçosos, mas o objectivo não 
é propriamente levar compras, antes os 
auxiliares de marcha, como uma cadeira de 
rodas manual ou eléctrica). Depois de eu ter 
dito que a minha Mãe queria utilizar o quarto 
de banho, ouvi um “devias era lamber o 
chão”. 
Ando pouco a pé porque já me habituei 
a escolher as entradas com elevador, os 
lugares mais próximos e acessíveis. No 
meu carro, no banco de trás, está sempre 
a cadeira de rodas, que tiro e coloco em 5 
segundos - uau. Se me disserem que sou 
gorda porque ando pouco, e são ambas 
verdades incontestáveis, acrescento que 
também gosto de comer e que, como sei 
que vou morrer nova, gosto de aproveitar o 
sabor da Vida. E o sabor da boa comida. E 
tais palavras não interferem, a meu ver, com 
qualquer bem jurídico meu. Se, de outra 
sorte, dirigirem tais palavras a uma pessoa 
que é incapaz de andar, por motivo de 
doença ou acidente, a intenção é diferente: 
não é só ser desagradável. E o resultado é 
diferente. E o desvalor da acção é diferente.

Contudo, como Penalista sempre em 
formação, devo dizer que a tutela penal tem 
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QUEBRAR O SILÊNCIOQUEBRAR O SILÊNCIO
ANTES DE COMEÇAR A LER ESTE TEXTO, 
GOSTAVA DE SUGERIR UMA PEQUENA 
REFLEXÃO: 

SE O SEU FILHO, IRMÃO, AMIGO, MARIDO, 
PAI OU COLEGA LHE DISSESSE QUE 
FOI ABUSADO SEXUALMENTE, COMO 
REAGIRIA? SABERIA O QUE LHE DIZER? 

Existe um grande estigma quando falamos 
de vitimação masculina, especialmente 
quando se fala de violência sexual, mas a 
realidade é que 

1 EM CADA 6 HOMENS É VÍTIMA DE 
ALGUMA FORMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
ANTES DOS 18 ANOS. 

Apesar disto, constatamos que existe um 
desconhecimento por parte do público em 
geral sobre esta realidade, o que promove 
a reprodução de mitos e crenças erradas 
acerca desta forma de violência, bem como 
a manutenção do silêncio a que estes 

homens estão enclausurados.
A Quebrar o Silêncio surgiu em janeiro de 
2017 e é a primeira associação portuguesa 
de apoio especializado para homens 
vítimas / sobreviventes de violência 
sexual. Os nossos serviços de apoio são 
gratuitos e confidenciais, e centram-se no 
Acompanhamento Psicológico, Grupos de 
Ajuda Mútua e Apoio Entre Pares. Além 
deste apoio, a nossa atividade passa pela 
informação e sensibilização em escolas 
do ensino secundário e do superior 
(especialmente em cursos de psicologia, 
educação, saúde, etc.), e formação de 
profissionais. 
É uma viagem que está no início, mas que 
conta já com 2 anos de trabalho pioneiro 
em Portugal. Se no primeiro ano 49 
homens procuraram o apoio da Quebrar o 
Silêncio, a verdade é que esse número foi 
ultrapassado nos primeiros seis meses do 
segundo ano de atividade da associação. 
Esta é uma realidade que não pode 
continuar a ser ignorada e invisibilizada. 
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ÂNGELO
FERNANDES

Ângelo Fernandes é o fundador da Quebrar o Silêncio – a primeira 
associação portuguesa de apoio especializado para homens vítimas 

/ sobreviventes de violência sexual. Trabalha no sentido promover 
masculinidades cuidadoras e não-violentas, e de informar e sensibilizar 

sobre violência sexual, nomeadamente contra homens e rapazes, como 
forma de contribuir para a sua prevenção.

QUEBRAR O SILÊNCIOQUEBRAR O SILÊNCIO
QUEBRAR O SILÊNCIO APÓS ANOS E ANOS 
DE SILÊNCIO

A maioria dos homens vítimas / 
sobreviventes que procura o nosso apoio 
especializado, procura apoio pela primeira 
vez. São homens que foram silenciados 
durante anos e décadas, sem sentir que 
podiam falar das suas experiências e que 
agora estão a fazê-lo pela primeira vez, 
porque, segundo os próprios nos relatam, 
encontraram na Quebrar o Silêncio um 
espaço seguro para o fazer.
Um homem que tenha sido vítima de 
violência sexual na infância demora, em 
média, 26 anos até procurar apoio. Na nossa 
associação lidamos com casos de homens 
que só após 40, 50 e 60 anos em silêncio 
conseguiram finalmente procurar apoio e 
começar o seu processo.

 Imagine passar uma vida inteira silenciado 
e a sofrer as consequências de uma 
experiência traumática de violência sexual, 

completamente sozinho e isolado.
 Imagine passar toda a sua infância, 
adolescência, primeiras relações, 
universidade e casamento em silêncio; ter 
filhos e netos, sempre sem poder partilhar 
este segredo, nem mesmo com as pessoas 
mais próximas. É esta a nossa realidade.
Se no início do texto avançava que 1 em cada 
6 homens é vítima de violência sexual antes 
dos 18 anos, importa também referir que 
apenas 16% desses homens considera que foi 
vítima de violência sexual e que a denúncia 
destes casos ronda os 4%. Estes dados, que 
são alarmantes, ajudam-nos a compreender 
que os números figurados nos RASI sobre 
os rapazes sexualmente abusados são, 
provavelmente, apenas a ponta do icebergue. 

Na maioria dos casos de violência sexual 
contra homens e rapazes o abusador é 
homem e o abuso ocorre na família (incesto), 
ou o abusador conhecia o sobrevivente. 
Esta informação vai contra à crença de que 
os autores destes crimes são desconhecidos 
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das vítimas, que estes crimes ocorrem na 
rua, num beco escuro, e que são pontuais. 
Sabemos, sim, que na maioria dos casos 
o abuso acontece na infância ou pré-
adolescência, e é continuado durante anos, 
sendo que há diversos homens sobreviventes 
que referem que foram vítimas de vários 
casos de violência sexual ao longo da vida.

Quando estes homens chegam à Quebrar 
o Silêncio, já passaram anos e até décadas 
(entre 20 a 30 anos) após o abuso, e a grande 
maioria é a primeira vez que procura apoio. 
Estes homens sobreviventes encontram-se 
em estado de rutura e muitas vezes, durante 
a sua vida, tiveram de desenvolver estratégias 
desadequadas para lidar com o impacto que 
o abuso teve na sua vida. Quando procuram a 
nossa associação, estão em diferentes fases 
de preparação. Há homens que procuram 
a validação do que lhes aconteceu, outros 
estão em crise e precisam, além dessa 
validação, de uma estabilização emocional e 
de estratégias para gerir as consequências da 
violência a que foram sujeitos. 

A verdade é que uma experiência traumática 
de violência sexual pode ter consequências 
devastadoras na vida de um homem 
sobrevivente. E apesar de cada caso ser um 
caso único, é comum que o sobrevivente 
experiencie baixa-autoestima, níveis altos 
de ansiedade, pensamentos suicidas, 
fortes sentimentos de vergonha, auto-
culpabilização pelo abuso, estado constante 
de hipervigilância, consumo abusivo de álcool 
e drogas, PPTS (Perturbação Pós-Traumática 

QUEBRAR O SILÊNCIO
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de Stress), entre várias outras consequências. 
No entanto, é preciso reforçar que toda esta 
realidade, todo este sofrimento, é muitas 
vezes imperceptível para as outras pessoas 
e não é reconhecido como podendo ser 
consequência de um trauma de violência 
sexual.

E porque procurar apoio não é fácil, sabemos 
que existe um conjunto de factores que 
são obstáculos a esse apoio. Os próprios 
sobreviventes indicam que os valores 
tradicionais da masculinidade (que reforçam 
ideias estereotipadas como os homens não 
podem chorar ou que têm de ser fortes 
e saber proteger-se), os sentimentos de 
vergonha e auto-culpabilização, os mitos e 
crenças relacionadas com a violência sexual 
(como por exemplo,  a ideia errada de que 
um homem não pode nunca ser vítima de 
violência sexual) e a não identificação com 
o termo vítima, são alguns dos principais 
motivos pelos quais não procuram apoio.

Na nossa perspectiva, para podermos 
melhorar o contexto social e criar uma maior 
receptividade a esta realidade, é preciso 
informar e sensibilizar sobre violência 
sexualizada. É fundamental criar um debate 
sobre estas questões, para que a literacia e o 
vocabulário específicos sejam cada vez mais 
conhecidos e partilhados. 
Como ferramenta que contribui para a 
prevenção, temos de apostar numa educação 
para a sexualidade que vá para lá da biologia 
e da reprodução, e que se foque também na 

questão dos afetos, da assertividade, do 
respeito pelo outro, do corpo. 

A desconstrução dos valores tradicionais, 
nomeadamente da masculinidade, parece 
inevitável, para que cada vez mais seja 
permitido aos homens falarem dos seus 
problemas e que possam procurar apoio 
sem que isso seja visto como algo “menos 
masculino”. Ainda no seguimento da 
literacia e do vocabulário, é fundamental 
que cada vez mais se compreenda que a 
violência sexual não é sexo, é crime. 

É preciso reforçar esta noção de que não 
se trata de relações nem de atos sexuais, 
mas sim de crime. E por último, é preciso 
apostar na formação de profissionais que, 
através da sua prática, possam ter contacto 
com sobreviventes. 
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A RESIGNAÇÃO
A CORAGEM

E A PACIÊNCIA

E O MAR 
LOGO ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

Talvez Constança estivesse 

enganada sobre a natureza dócil 

do marido. A verdade é que 

Jesustino ia apurando dotes de 

mandador. Ao escutar, repetidas 

vezes, o alegre gargalhar na 

cozinha, ele despachou a 

segunda interdição: que livro 

nenhum circulasse pela casa.

Afinal, o alfaiate revelava aptidões 

desconhecidas para o exercício 

da macheza (…)

Mia Couto, O outro pé da sereia, 

2006, Caminho
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Se nos últimos tempos, as estatísticas 

positivas desta jurisdição têm sido motivo 

de anúncios orgulhosos, é óbvio que a 

resposta venha a tornar-se mais lenta. As 

empresas e os cidadãos mais abonados 

e esclarecidos sempre terão a solução 

da arbitragem. Terá sido essa a intenção 

? Com que consequências, veremos. Por 

agora não se ouvem vozes contra. Estão 

conformadas ou acham natural que um 

Tribunal se veja assim enfraquecido na 

sua função de julgar os casos de maior 

valor económico que muitas vezes são de 

milhões.  

*

E porque é que falamos ? Porque é que 

gritamos ? Porque é que nos tornamos 

violentos nas palavras ou nos atos ?  

É porque estamos juntos e, por isso, 

sentimo-nos mais fortes ? É porque 

o sentimento de injustiça ainda gera 

indignação aqui e em qualquer país do 

mundo ? Porque a justiça legal, sendo 

uma espécie de justiça, não é a melhor 

de todas, como nos diz António Manuel 

Hespanha ? 

*

E porque é que, algumas vezes, 

mantemos o silêncio, numa postura 

paciente, mas porventura, muito mais 

sábia ?  

Assim:

(…) Não passaram dois dias e Constança 

voltou a instigar a filha:

- Vá ao sótão e encha este cesto de 

livros!”

Mia Couto (na mesma página do excerto 

anterior)

A RESIGNAÇÃO
A CORAGEM

E A PACIÊNCIA

P  orque é que aceitamos? Porque 

 é que não dizemos ? É porque 

não pensamos? É porque mais ninguém 

critica e nos perdemos na espiral do 

silêncio ? É porque se acha que nada 

mas nada pode contrariar o curso dos 

acontecimentos ?

No passado dia 24 de janeiro, o Conselho 

de Ministros emitiu um comunicado, 

anunciando que foi aprovado o 

decreto-lei que altera o mapa judiciário, 

reforçando a especialização dos tribunais 

judiciais (…) Relativamente à adequação 

dos quadros de juízes e magistrados do 

Ministério Público, o decreto-lei estabelece 

o respetivo reforço [destaque nosso] tendo 

em conta a criação de novos juízos e do 

desdobramento dos já existentes.

O texto aprovado não foi tornado público. 

Apesar disso circula um quadro  nas 

redes sociais e as instituições com 

responsabilidades têm-no por certo. Esse 

quadro, além do reforço em algumas 

áreas, prevê a extinção por todo o país, 

de cerca 20 Juízes, na área cível (como 

se anunciou na edição 26, de junho 

de 2018, com um procedimento que 

pode vir a ser semelhante ao que nos 

referimos na edição 19, de abril de 2017, 

mas mais extenso geograficamente), 

significando isto uma diminuição da 

resposta do Estado aos conflitos que não 

são insolvências, de família e menores, 

trabalho ou crime. 

Aproximando as alterações apenas aos 

Juízos Centrais Cíveis (os que julgam só 

as causas cíveis com valor superior a € 

50 000), teremos menos 10% dos Juízes 

daqueles que tínhamos há um ano atrás. 
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CLARISSA 
SAMPAIO SILVA

C E M  A N O S 
D E  S O L I D Ã O

Clarissa Sampaio Silva. Advogada da União ( Brasil). Concluiu Doutorado 
em Direito perante a Universidade de Lisboa ( 2007). 

Professora da Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

“Nada deve encontrar seu sentido sem que 

tenha completado cem anos”. Com esse 

alerta o cigano Melquíades, possível narrador 

da saga descrita por Gabriel García Marquez, 

profetiza os destinos da pequena Macondo 

e de seus moradores, com suas vidas tão 

peculiares quanto recorrentes.

 A solidão, num primeiro plano, é da própria 

Macondo, fundada por José Arcadio 

Buendía e sua esposa, Úrsula e que, na 

origem, consistia numa “aldeia de vinte 

casas de barro construídas na beira de 

um rio de águas diáfanas”, posteriormente 

todas “pintadas de azul para celebrar a 

independência nacional”, por ordem do 

corregedor. Erigida a município, com o fim 

da guerra na qual despontou, heroicamente, 

o coronel Aureliano Buendía, a cidade 

experimenta os ares do progresso, com a 

chegada da estrada de ferro, da companhia 

bananeira americana, do automóvel; 

sobrevive a um dilúvio que dura quatro 

anos, onze meses e dois dias, vindo, 

por fim a ser “arrastada pelo vento e 

desterrada da memória dos homens.” Da 

prosperidade à decadência, Macondo 

parece não ter engendrado um processo 

criativo que pudesse incorporar, numa 

perspectiva de desenvolvimento e 

transformação, o que lhe veio como 

novo. O isolacionismo da “ cidade dos 

espelhos” acaba por condená-la ao 

desaparecimento.

A história dos Buendía, família central da 

cidade, igualmente carrega inúmeros 

elementos de autorreferência, como 

a repetição dos nomes ao longo das 

gerações, com seus quatro “Josés 

Arcádios” e o Arcádio da terceira geração, 

e seus dezoito “Aurelianos” (incluindo os 
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dezessete, filhos de distintas donzelas 

levadas ao leito do nobre guerreiro), 

Aureliano Segundo, Aureliano Babilonia, 

o último. Já dentre as mulheres há 

Amaranta (segunda geração) e Amaranta 

Úrsula (quinta geração). Os nomes, 

por sua vez, aparecem refletidos nas 

personalidades, pois enquanto os 

Aurelianos eram retraídos e lúcidos, 

os José Arcadio são descritos como 

“impulsivos e empreendedores, muito 

embora marcados por um signo trágico.” 

A intensidade das relações familiares 

encontra-se emblematicamente 

presente, por exemplo, na morte 

simultânea dos gêmeos José Arcadio 

Segundo e Aureliano Segundo, trocados 

em seus esquifes; no compartilhar, entre 

eles, dos amores de Petra Cortes, tal 

como ocorrera quanto a José Arcadio e 

Coronel Aureliano com Pilar Ternera;  bem 

como no romance entre Amaranta Úrsula 

e seu sobrinho, Aureliano Babilonia.

Macondo e os “Buendía” 

encontram-se na sua vocação para 

o provincianismo, o qual explica os 

fenômenos de realismo fantástico 

presentes na narrativa, como a 

morte de José Arcadio Buendia, em 

que um filete de sangue da bala 

que o atingiu percorre a cidade 

até a casa de sua mãe,; a chuva 

de flores, descida dos céus em 

seu enterro, que fizeram as ruas 

ficarem delas cobertas; a ascensão 

de corpo e alma, de Remédios, a 

Bela; a explosão de fecundidade 

dos animais de Aureliano Segundo, 

provocada pela paixão entre ele e Petra 

Cortes, “loucamente enamorados depois 

de tantos anos”.

No mais, como em todos os sítios, há em 

Macondo aquelas, pessoas que carregam 

um “orgulho fora de lugar”; as que são “ 

impermeáveis aos afetos”; há políticos, 

liberais e conservadores que apenas se 

diferenciam pela hora que vão à missa. 

Lá, também elaboram-se planos com 

tanto ódio que poderiam tê-lo sido por 

amor. Trata-se da humanidade comum 

a todas as gentes, e que apenas a 

passagem do tempo pode revelar a  cada 

um.

Episódios, lembranças, pessoas, glórias 

e derrotas são tão próprias que nos 

remetem a lugar dos nossos afetos. E o 

rio que corre por Macondo,“só não é mais 

belo do que o rio que corre pela minha 

aldeia”.
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BRUNO 
BOM FERREIRA

JUSTIÇA EM CRISEJUSTIÇA EM CRISE

Juiz de Direito 
Mestre em Direito 

Desde há muito que se vulgarizou a ideia 

de que a justiça está em crise, que há uma 

justiça para ricos e uma justiça para pobres, 

que é lenta e, assim, inútil o recurso aos 

tribunais.

Não cremos, contudo, que este “lugar-

comum” – Justiça em crise – possa continuar 

a trilhar caminho. Como refere o Senhor 

Conselheiro HENRIQUES GASPAR, a 

“confiança é a ‘instituição invisível’ essencial 

no sistema de justiça. O estabelecimento e 

a conservação das condições que permitam 

construir uma relação de confiança dos 

cidadãos com as instituições, que sejam 

reconhecidas como garantes dos seus 

direitos, constitui um marcador do nível da 

vivência democrática e o sinal de uma 

democracia consolidada”(�).

O bloqueio e/ou fluidez no funcionamento 

do sistema de justiça tem em grande 

medida a ver com questões de 

organização interna e pouco a ver com 

problemas de legitimação política ou 

democrática. Nos países democráticos há 

muito que estão solucionadas as questões 

relacionadas com a legitimação dos 

poderes do Estado, de que o poder judicial 

não é excepção. Daí que, actualmente, 

ninguém aborde o judiciário a partir de 

questões como estas, mas, na verdade, 

tendo por base a estrutura organizacional 

vigente, e sua eficiência. A representação 

social dos tribunais passa (de modo 

“REALIDADE OU LUGAR-COMUM”

1 
2 
3
4

  HENRIQUES GASPAR, entrevista in Justiça & Democracia, Dezembro de 2018, pág. 18.

  Para maiores desenvolvimentos, vide https://rm.coe.int/rapport-avec-couv-18-09-2018-en/16808def9c (acesso em 03.01.2019).

  Vide https://www.pop.pt/pt/grafico/a-politica/confianca-na-justica/pt/?colors=pt-0 (acesso em 03.01.2019). 

 Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto (com a declaração de rectificação n.º 42/2013, de 24 de Outubro), alterada pelas Leis n.ºs 40-A/2016, de 22 
de Dezembro e 94/2017, de 23 de Agosto, Lei Orgânica n.º 4/2017, de 25 de Agosto, Lei n.º 23/2018, de 5 de Junho e, finalmente, pelo Dec.-Lei n.º 
110/2018, de 10 de Dezembro.
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redutor) essencialmente pela rapidez ou 

lentidão com que os conflitos judiciais são 

julgados…

O relatório sobre os Sistemas Judiciários 

Europeus, da Comissão Europeia para a 

Eficiência da Justiça (CEPEJ, que analisa e 

compara dados relativos ao funcionamento 

da justiça nos 47 Estados-membros do 

Conselho da Europa)(�), estrutura inserida 

no Conselho da Europa, e que contém 

dados relativos a 2016, apresenta resultados 

que colocam Portugal numa posição muito 

confortável face aos demais países da 

União Europeia que são, também, objecto 

do referido estudo. 

Dados recentes da Pordata assinalam, 

ainda, que a confiança dos cidadãos na 

justiça subiu de 28% em 2010 para 47% em 

Março de 2018(�), o que traduz uma sensível 

melhoria da imagem social dos juízes.

Consideramos que a positiva radiografia 

emerge do investimento na reorganização 

judiciária, da qual a especialização constitui 

a sua matriz, operada com a entrada em 

vigor da Lei da Organização do Sistema 

Judiciário (LOSJ)(�), passando a cultura 

organizacional dos tribunais a estar assente 

num modelo gestionário. O modelo visa 

assegurar algumas premissas, tais como a 

adequada produtividade, tempestividade, 

eficácia dos resultados produzidos, 

ambientes serenos e civilizados para os 

utentes, etc.

A justiça tem, em traços latos, uma 

missão importante e geral: a de permitir 

que as liberdades sejam efectivas, que a 

democracia funcione, que se estabeleça a 

segurança essencial, e que o mercado não 

se transforme numa selva. Com efeito, os 

cidadãos necessitam dela e a ela recorrem 

(por vezes, como último reduto). A justiça 

repousa não só na racionalidade do sistema 

e no formalismo do quadro legal, mas, 

também, em algo mais difuso e menos 

objectivo – a confiança.

Contudo, apesar dos tempos que vivemos 

(e vivem os juízes…), não podemos esquecer 

que os juízes têm e terão sempre o papel 

determinante no sucesso ou insucesso de 

qualquer tipo de reforma nesta área (à face 

da Constituição só os juízes são titulares dos 

órgãos de soberania que são os tribunais), 

e que a estes se deve, também (como às 

demais profissões forenses), o seu (aparente, 

considerando os indicadores conhecidos) 

sucesso. Claro que o sistema de justiça 

pode ser sempre questionado na busca do 

modelo ideal, mas, ao fazê-lo, não podemos 

perder o norte, mormente colocando em 

causa princípios que constituem as suas 

fundações, sob pena da própria estrutura 

orgânica vir a padecer do efeito “dominó”, ao 

qual a justiça é uma das áreas mais sensíveis 

e expostas, porém, bem vistas as coisas, nos 

“freios e contrapesos” do sistema e aquando 

da implementação/execução da reforma, 

não podemos deixar de reconhecer que o 

órgão de governo – Conselho Superior da 

Magistratura (CSM) – teve, também aí, um 

papel determinante na boa implementação 

administrativa desta.

JUSTIÇA EM CRISEJUSTIÇA EM CRISE

Fotografia: Aguiar Pereira
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         ertamente que todos nós já nos
         envolvemos em discussões salutares 
sobre quais são as “coisas boas” de Portugal. 
Estas discussões são sobretudo mais acesas 
à mesa pois chamamos sempre para nós, 
invariavelmente, as virtudes da gastronomia 
portuguesa, dos vinhos, saltando depois 
para as praias, paisagens e acabando 
sempre a simpatia “da nossa gente”, deste 
Portugal.
Dentro desta premissa gostaria de salientar 
algumas “coisas boas” de Portugal que 
não incidem sobre o pastel de nata, sobre 
o vinho, ou sobre o peixe grelhado (sem 
prejuízo de gostar muito de pasteis de 
belém, um bom vinho do Douro ou um 
peixinho à beira mar).
Assim, em primeiro lugar, não sei se já 
repararam como é bom ouvir rádio em 
Portugal.

Temos estações de rádio muito 
diversificadas, com diversos estilos e 
abordagens e, ainda por cima são muitas. 
Viajar de carro em Portugal nunca é chato 
pois temos sempre diversas estações de 
rádio de carácter informativo as quais, no 
meu entender, são bastante isentas. Temos 
também estações de rádio com uma imensa 

C diversidade 
musical. 
Passando a 
publicidade 
é bom ouvir 
a Antena 1, a 
Antena 2, a 
Antena 3, a 
Radar, a Smooth 
Fm, a Marginal, 
entre outras.

Sou assim a crer, 
por experiência 
própria, que 
ouvir rádio 
em Portugal 
é bem melhor do que fazê-lo em muitos 
outros países e, para quem tenha dúvidas, 
recomendo uma viagem de carro em 
Espanha. Vão notar a diferença.

Livrarias.
Temos boas livrarias com uma diversidade 
invejável. Dentro das mesmas há sempre 
exemplares em inglês, francês, espanhol, 
entre outras. Temos antiguidades como 
na livraria Sá Costa em Lisboa, e uma 
arquitectura fascinante como na Lello 

O CANTINHO 
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito
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no Porto. As mesmas têm clássicos, banda 
desenhada, romances e livros técnicos tudo 
numa envolvência que só os anos sabem dar. 
Ir a uma livraria em Portugal não é como ir a 
um centro comercial (muito embora também 
as haja). É como ir a uma igreja. Daquelas, das 
antigas, onde nos sentimos acolhidos. Onde 
nos sentimos bem.

Por fim, museus vazios.

Parece um paradoxo mas não é fácil visitar 

um museu em Paris ou Londres assim 
como na Itália. Em Portugal os museus são 
interessantes sendo excelentes locais não só 
para se visitar mas também para o fazer em 
sossego (por vezes um sossego avassalador).
Apenas a título de exemplo, o Museu 
Soares dos Reis no Porto o qual, e apesar 
de excelente, estava tão vazio que consegui 
ouvir os meus próprios passos, o Palácio 
da Ajuda em Lisboa no qual senti que os 
seus vigilantes olhavam para mim como o 
primeiro ser humano sobre o qual punham 
a vista desde D. Carlos, o Cemitério Judaico 
em Faro e o Colégio dos Jesuítas no Funchal, 
sítios memoráveis onde os respectivos guias 
me conduziram dentro dos mesmos, apenas 
comigo, confidenciando-me que não estavam 
habituados a ter portugueses (no meu caso, 
apenas um português) a visitar os seus locais.
Seja como for, muitos outros exemplo existem 
como os que referi sobre os quais, quiçá 
fosse importante, listar de quando em quando 
apenas para que pudéssemos concluir que, 
afinal, em Portugal existem coisas tão boas 
que não são apenas de comer. 
     
Façam o exercício.
Não se vão arrepender.

S O B R E  A S 
C O I S A S 
B O A S  D E 
P O R T U G A L
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

PUNIR A 
OPINIÃO

PUNIR A 
OPINIÃO
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Fui ver e encontrei:
Opinião : Na Filosofia de Parmênides, 
opinião (doxa, (do grego δδδδ, doxa, « opinião », 
« conjectura ») é a ideia confusa acerca da 
realidade e que se opõe ao conhecimento 
tido como verdadeiro.

Se abrirmos os jornais encontramos artigos 
de Opinião.
Esta revista diz que não se responsabiliza 
por nenhum dos artigos nela publicados 
porque, todos  são artigos de Opinião.

A opinião é então algo que é livre e anda 
muito associada, à liberdade de expressão.
A opinião é minha, pode não ser a tua, e 
sendo livremente dada, embora possa 
pertencer a épocas e modas não pode ser 
punida, pelo menos disciplinarmente, por 
isso.
 Até posso nem concordar com a opinião de 
alguém, mas, esse alguém continua a ter 
direito à sua opinião e nenhum de nós pode 
ser punido por existir essa divergência.

Fala-se de artigos de opinião, de opinião 
pública e de opinião ultrapassada, fora de 
moda, impulsiva, catastrófica.
Nenhuma delas pode ser punida a não 
ser que dê forma a factos que atinjam a 
dignidade ou a honra de alguém e aí pode 
ser objeto de um processo crime, mas não 
objeto de processo disciplinar.

E de repente lembro-me de notícias
 A Notícia o que é? É algo estruturado 
Tem um Título, um Lead, uma espécie de 
clímax da notícia em   resumo,  e um Corpo. 

Provavelmente aqui chegados temos de ir 
à noção de Notícia que constituída por tudo 
isto estruturalmente, deve satisfazer e servir 
Direitos Fundamentais como o Direito de 

informar, a ser informado e à informação 
e, deve ser  uma narrativa curta, clara, 
impessoal e que pretende relatar um facto 
real e de interesse geral.
 
Não é uma reportagem, não é uma 
entrevista, não é um artigo de opinião.
Limita-se a dizer, a contar a descrever, sem 
influenciar, de forma independente.
 
Quando um jornalista me dizia há dias que 
não concebia que se desse publicidade às 
tendências políticas, porque um jornalista 
(dizia ele), tem de ser independente, 
eu pensava que, na verdade, quem se 
relaciona de perto com a defesa de 
Direitos Fundamentais tem de ser, deve 
ser, independente e não pode dar voz às 
suas tendências.
 
Independente implica isenta, sem 
opinião, sem adjetivação, assim como 
uma sentença. Escorreita, que conta o 
que aconteceu, descreve porque está 
convencida de que aconteceu assim, 
aplica o direito aos factos e decide.

É essa simplicidade que se procura 
sempre na comunicação. O resto, fica 
ou para a Filosofia ou para a discussão 
cultural e política, nunca para a decisão 
ou para a notícia. O resto é feito de 
ideias acerca da realidade e opõe-se ao 
conhecimento verdadeiro.

ENGRAÇADO COMO NOTÍCIAS E 
SENTENÇAS NÃO SÃO ARTIGOS DE 
OPINIÃO.
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O  T Ú N E LO  T Ú N E L

MARIA
SÃO PEDRO

Foi um acordar violento.

Sonhava vagamente que estava a comer 
rissóis de banana e a beber algo cor de rosa 
que se enrolava na boca como algodão e 
que começava também a comichar-me o 
nariz.

Comecei a mexer-me e a tentar acabar com 
aquela aflição mas havia um peso em cima 
do meu peito que não desaparecia.
A consciência começou a entrar devagar 
mas de repente algo o mais concreto 
possível entrou mesmo pelo nariz e lá 
acordei.

O meu gato Zé Maria estava entretido a 
meter-me os bigodes em tudo quanto 
conseguia pois queria a porta do quarto 
aberta a qualquer preço. Sentei-me, zonza e 
lá fiz a vontade ao bicho, aproveitando para 
acordar o resto da família.
Tínhamos uma viagem pela frente e o 

despertador como sempre não tocara.
Depois de um pequeno almoço, olho 
aberto, olho fechado, lá nos empacotámos 
na station e partimos para uma pequena 
viagem que culminaria num almoço com 
amigos que prometia ser bem divertido.
Ouvíamos. as noticias, que para variar, eram 
só tragédias.

Este mundo, na boca da imprensa, não tinha 
lugar para pequenas alegrias ou felicidade.
Suspirei irritada, isto logo de manhã era caso 
para uma depressão profunda com duração 
de meses.

Que nervos !!!

Alertei o meu marido para acender as luzes 
por causa do túnel que se aproximava.
Este era curto em relação ao outro que tinha 
um comprimento bem irritante.
Eu não gostava de túneis.
A minha claustrofobia começava logo a dar 

 Do Livro LUA DE LOBOS 
 Maria de S. Pedro

EDITORA  Fonte da Palavra, julho de 2009
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O  T Ú N E L sinal.
Decididamente não tinha genes de 
toupeira, era isto e o medo de voar, pelo 
que também genes de ave, não tinha, por 
certo.

O rádio deixou de emitir mas quando 
saímos, lá começou com mais uma noticia 
óptima para ficar mais incomodada do que 
já estava.
Procurei outro posto e descobri música, 
por sinal, bem agradável...o meu “Stormy 
weather”.

Deixei-me arrastar para recordações, anos 
50 ...mmmm ...que bem que me estava a 
sentir...festas de garagem... saias rodadas... 
meninos românticos que nos convidavam 
delicadamente para dançar...
De repente lembrei-me, havia um que 
não era nada delicado mas que dizia 
essa barbaridade com tanto charme, que 
rebentávamos todas a rir:

- A menina “tanga” ou já tem gajo?
Um sentimento de tristeza invadiu-me 
incontrolável. Ele já não estava entre nós, 
vitima da doença mais terrível do século.
Consolei-me estupidamente, imaginando-o 
lá, noutra dimensão, furando toda a etiqueta 

e desafiando tudo quanto eram regras, 
soltando as suas gargalhadas imparáveis.
- Já tenho as luzes acesas! – o vozeirão do 
meu marido fez-me pular.
Decididamente eu hoje estava muito 
nervosa, o raio do gato oferecera-me um 
acordar tão simpático quanto barulhento.
Entrámos no segundo túnel e respirei fundo, 
eram só uns minutos e saíamos logo.
A estrada estava vazia à nossa frente e os 
meus olhos não conseguiam deixar de 
aguardar, ansiosos, pela luz ao fundo do dito.
O tempo parecia nunca mais passar e ao 
meu lado, ouvi:
- Isto hoje está comprido .

Um arzinho gelado tocou-me, fazendo 
exclamar:

- Não brinques, sabes que detesto túneis, 
especialmente este. Nunca mais acaba, o 
estafermo!
Ficámos em silêncio, esperando ser apenas 
uma sensação errada.
– Parece que temos um problema, já 
ultrapassámos há muito a saída do túnel...
mas não saímos.
Enfiei-me pelo banco, sentindo as mãos a 
geladas e húmidas.
- Estás parvo ?!
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- Verdade...já fizemos dois quilómetros a 
mais...
A voz dele era opaca e baixa.
À nossa frente uma estrada deserta.
Olhei para trás e não havia qualquer carro.
- Acelera, por amor de Deus !

A minha voz já soava estridente e algo 
histérica.

Os miúdos que dormiam lá atrás, acordaram 
assarapantados e o mais velho perguntou:
- Há algum azar?
- Não ! Nada!
- Mas eu ouvi a Mãe gritar .. .– insistiu.
- Não foi nada – respondi, tentando controlar-
me.

Baixei a pala e pelo espelhinho espreitei para 
trás.
Estranhamente, nenhum carro nos seguia e o 
vazio da estrada era no mínimo arrepiante.
Senti uma aceleração brusca e agarrei-me ao 
assento.

A cara do meu marido estava fechada e 
os olhos franzidos de concentração pois o 
ponteiro começara a subir no velocímetro, de 
modo assustador.

Não víamos fim àquele pesadelo.
Tinham passado mais dez quilómetros.
Uma travagem inesperada atirou os miúdos 
uns contra os outros.
- Pai!!! Estás maluco?!
Nem a má educação explicita do meu filho 
mais novo, o fez repreende-lo...
Eu começara a ficar gelada, a minha 

claustrofobia subia em ondas, deixando-me à 
beira de um ataque de pânico.
Tinha de me controlar, pelas crianças e por 
mim.

Que crianças???...três matulões, um com 
dezasseis, outro com catorze e outro 
com onze...que me davam cabo do juízo, 
especialmente o do meio, sempre com ideias 
completamente avariadas...
E quando resolveu deixar de comer carne?
Levava as refeições todas a acusar-nos de nos 
alimentarmos de cadáveres em putrefacção... 
enquanto não nos deixava completamente 
agoniados, não descansava!
Senti o carro abrandar a velocidade, acabando 
por parar.

Ficámos em silencio.
Um silencio pesado, opaco, asfixiante.
Todas as decisões eram certas e erradas.

- Que fazemos? Continuamos? Estamos 
quase sem gasolina...
- Entrámos na Quinta Dimensão ...cool!!!
Isto estalou como uma chicotada.
O meu filho do meio, era sempre quem 
desatinava os irmãos e agora podia gabar-se 
de o ter feito também connosco.

- Não sejas estúpido – gritou o mais velho.
- Cala-te!- berrou o outro
Efectivamente, este meu filho era especialista 
em saídas completamente surrealistas.
- Não passámos por nenhum nevoeiro?- 
insistiu, já de olhinhos azuis a brilhar de 
excitação – eu vi um filme assim... ia uma 
família num carro, entravam no nevoeiro e 
pás! Apareciam do outro lado do planeta!!! Isto 

O TÚNEL
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era passado na América e eles apareceram no 
Japão! Ganda viagem... e baratinha!!!
E numa pausa teatral, sabendo exactamente 
como me pôr louca, continuou, triunfante:

- Onde será que vamos sair??? Pai, o que fica 
por baixo de nós? Índia? Dubai? Nepal? China?
- CALA-TEEEEEEEEEEE!!!!- berrámos todos ao 
mesmo tempo.
- Credo ... já não se pode falar, nem sequer 
pensar alto ... Que família tão sensível que 
eu tenho... vou dormir... quando chegarmos à 
Tailândia, acordem-me.

Deu-me vontade de lhe dar um safanão 
valente, mas o meu estado de pânico já 
estava a entorpecer-me.
O mais velho encarregou-se disso:

- Cala-te, senão levas uma ”sapa”...
Ficámos dentro do carro, em silencio, sem 
saber, de todo, o que fazer. Prosseguir... 
como?

Estávamos quase sem gasolina.
Voltar para trás, como? Arriscados a apanhar 
com alguém em sentido inverso...e o 
problema da gasolina persistia.

Dando continuação aos meus pensamentos, o 
meu marido sussurrou:
- Teremos que ir a pé quando a gasolina 
acabar... 
 

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

..........
 
- O miúdo é giro ...
- É.
- Quando os vamos “soltar”?
- Deixa ver mais um pouco. O comportamento 
humano sob pressão é bem interessante... 
senão fossem tão cruéis, acho que dariam uns 
Lobos fabulosos... como nós...
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VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

 pontualidade é a primeira obrigação 
 de quem frequenta espectáculos 
públicos. Como na vida profissional ou 
social, a falta de pontualidade incomoda 
os outros e demonstra grande falta de 
respeito pelo próximo. Não é com certeza um 
comportamento como deve ser seja qual for a 
etiqueta que nos serve.

No Inverno, quando chove, chegue cedo, 
chegue ainda mais cedo. Não se esqueça que 
não entra numa sala de espectáculo com o 
chapéu de chuva, embora possa entrar com o 
seu casaco. Mas é sempre mais cómodo livrar-
se dos agasalhos com tempo. 

A ópera, o ballet e os concertos obrigam 
sempre os espectadores a serem pontuais. 
Quem não chega a horas, não se senta. E ficar 
incomodamente de pé a ouvir uma bonita ária 
de Mozart, a assistir à Carmen ou ao Quebra 
Nozes não é certamente recomendável para 
um apreciador. 

As salas de teatro e de cinema - não se 
percebe muito bem porquê - permitem que 
os espectadores se sentem depois da peça 

ou do filme começarem. Incomodam as 
pessoas que se levantam para os deixar sentar, 
perturbam os outros que estão atrás, e obrigam-
nos a perder a visibilidade, às vezes em cenas ou 
diálogos fundamentais para a compreensão da 
história.
Há, pois, no caso dos espectáculos, algumas 
regras de ouro, que devia ser proibido infringir. 
Quem não cumpre, sai de cena – e não corta a 
etiqueta
Por isso vale a pena lembrar  o que não deve fazer 
nunca, tanto como o que deve fazer sempre:
- Nunca chegue atrasado
- Tire o chapéu - se houver chapéu na sua cabeça
- Não adormeça e, se adormecer, não ressone 
nunca
- Não cochiche, não converse, não comente; 
deixe para o chá, para o jantar ou para a ceia, para 
início de uma animada conversa ou de uma acesa 
polémica 
- Não desembrulhe - seja o que for, que se oiça
- Não use perfumes fortes
- Se tiver que comer pipocas ou «mascar» pastilha 
elástica não se esqueça de não fazer barulho
E
- No teatro, na ópera e num concerto, aplauda no 
fim de uma área; se tem dúvidas, olhe à volta e 

A

Margarida de Mello Moser

Comunicação e Protocolo DEVERES 

DE UM 

ESPECTADOR
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espere pelos outros para 
aplaudir

- O silêncio é fundamental; se não é 
capaz, alugue um vídeo e veja 

espectáculos em casa
- Se está com tosse ou constipado, 

evite ir; mas se não resistir ou se é 
muito sensível ao ar condicionado e às 

diferenças de temperatura, previna-se: 
leve umas pastilhas para a tosse e um 

grande lenço de assoar mas não use nada 
que tenha que desembrulhar

- Namore, quanto baste, desde que não 
incomode; (quem não se lembra de um tempo 

em que o cinema servia de pretexto para pedir 
namoro, depois daquele atrevimento consentido 

de dar a mão!)
- Aplauda de pé, quando achar que é  merecido 
- é o melhor presente para um fim de noite do 
artista

Há outros espectáculos que propositadamente 
não incluí neste «rol»:
O fado vai ficar para uma conversa só. Afinal, 
quer se goste ou não - e eu gosto - merece 
um tratamento especial. E aí é preciso mesmo 

silêncio – porque se vai cantar o fado. Se não 
consegue calar-se, não insista, oiça o fado em 
casa – e pode fazer barulho à vontade que não 
incomoda ninguém.

O jazz tem características muito próprias. Funciona 
como um clube, em ambiente de «capela» e tem 
os seus fanáticos. Exige-se apenas que goste. Se 
não é adepto, tente aprender a gostar, arrisque, 
provavelmente vai surpreender-se.

Os espectáculos de rock são um pouco como 
cada um quer: uns gritam, outros pulam, cada 
um está na sua. Tudo faz parte da encenação. 
Quanto mais movimento melhor. Mas tenha em 
atenção que quando há multidões, é preciso 

fugir da confusão. E não se esqueça do isqueiro... 
por muito que a moda tenha passado para os 
telemóveis, o efeito visual da chama não tem 
comparação.

Citação:
«...As primeiras cenas da peça foram perdidas. 
Muitos retardatários, e a maioria por snobismo, 
só entraram na sala depois do espectáculo ter 
começado. Por isso se ouvia constantemente 
o barulho dos assentos das cadeiras na plateia, 
os passos pesados andando pelos corredores, 
o ruído pela abertura dos camarotes e muitos 
outros incidentes desagradáveis....» 

Baronesa X 
Máxima:
«Os meus deveres são os direitos dos outros» 
Francisco de Medeiros 

GLOSSÁRIO:

PIPOCAS - devia ser proibido mascar pipocas 
em qualquer sala de espectáculo. As excepções 
deviam obrigar a fazer acompanhar o produto de 
livro de instruções para não desesperar os outros 
espectadores

ATRASOS – deviam ser penalizados de alguma 
maneira que «doesse», nalguns casos sugeria até 
cadastro de mau espectador, já que quem paga 
e chega a horas não devia estar sujeito a estes 
incómodos

NAMORAR - pratique, mas não perturbe. Viva 
a sensação de estar no século passado e, quem 
sabe, vai ser espectador muito mais vezes para 
namorar no cinema, no teatro, enfim …

MOLIÉRE - depois das pancadas, cale-se

DEVERES 

DE UM 

ESPECTADOR
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FICA UMA RECEITA AOS LEITORES:

Receita brownies de chocolate e avelãs:

- 180g de farinha com fermento
- 150g de açúcar
- 3 colheres de sopa de cacau em pó
- 230ml leite vegetal 
- 5 colheres de sopa de óleo vegetal
- 180g chocolate negro 
- Pitada de sal
- 100g avelãs (opcional)

ANA PATRÍCIA
TEIXEIRA

Preparação:

Começar por derreter o chocolate negro 
em banho maria. Enquanto isso, junte numa 
taça a farinha com o açúcar e o cacau.

Numa taça à parte, misture os líquidos. O 
óleo juntamente com o leite vegetal. 
Envolver os ingredientes secos com os 
líquidos.

Quando o chocolate estiver totalmente 
derretido, adicionar à mistura com a pitada 
de sal. Se gostar, adicione avelãs cortadas 
aos pedaços ou qualquer outro fruto seco à 
escolha. 

Levar ao forno por 20/25 minutos numa 
forma antiaderente. Confira com um palito 
até vir que a massa já está seca. 

BOCA DE CENA

Ana Patrícia Teixeira, 22 anos. Licenciada em comunicação 
social e pasteleira por paixão. Criou a Tentação Verde 

para divulgar o veganismo e os seus doces, e hoje é uma 
pastelaria online de sucesso. 

ENTREVISTADORA: 
CARLA COELHO
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O QUE É O VEGANISMO E COMO SURGIU 
NA TUA VIDA?

Para mim, o veganismo é um estilo de vida, 
com base no respeito e compaixão pelos 
animais e pelo planeta.  Nunca adorei carne, 
sempre gostei das alternativas à carne, 
como a soja e o tofu. Aos poucos comecei 
a interrogar-me se valeria mesmo a pena 
continuar a consumir carne, e procurei mais 
informação sobre o tema. Encontrei um 
documentário chamado “Cowspiracy” e foi 
desde aí que decidi terminar com a carne. 

COMO FIZESTE A TRANSIÇÃO PARA 
O VEGANISMO? SÓ DE UMA VEZ OU 
GRADUALMENTE? 

Foi uma mudança muito gradual. Comecei 
por excluir apenas a carne, continuava 
a consumir peixe e derivados. Um ano 
depois, com o aumento da informação 
disponibilizada nos meios digitais à cerca 
do assunto, decidi mudar para o veganismo. 
Nunca me senti tão bem.

HÁ QUEM PENSA QUE SER VEGAN É 
ADOPTAR UM ESTILO DE VIDA CARO. É 
ASSIM? 

Depende. Pode ser um estilo de vida mais 
caro como mais barato, irá depender das 
opções que a pessoa fizer. Infelizmente 
alguns substitutos vegetais são mais caros 
que os tradicionais, no entanto não são 
essenciais na dieta do dia a dia de cada um. 
De um modo geral, o veganismo não é de 
todo um estilo de vida mais caro. 

É NECESSÁRIO TOMAR ALGUM TIPO DE 
SUPLEMENTE? E SE SIM, PORQUÊ? 

Numa dieta vegan, sim, é necessário a 
suplementação de vitamina B12. Isto porque 
não existem fontes suficientes dessa 
vitamina em produtos vegetais. Apesar do 
corpo humano ter armazenamento dessa 
mesma vitamina por 4 anos, passado algum 
tempo convém ser acompanhado por um 
especialista de saúde para conferir os níveis 
de B12. 

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS VANTAGENS E 
DESVANTAGENS DESTE ESTILO DE VIDA?
 
A primeira é sem dúvida os benefícios que 
tem para a nossa saúde, para os animais 
e para o planeta. Está comprovado que 
a alimentação de base vegetal ajuda a 
diminuir a incidência de cancro, problemas 
cardíacos e diabetes tipo 2. Relativamente às 
desvantagens nunca encontrei nenhumas, 
no entanto, algumas pessoas podem ter 
alguma dificuldade em começar a planear 
as suas próprias refeições principalmente na 
fase inicial. São produtos novos que é preciso 
aprender a confecionar, descobrir novas 
receitas… É um processo de descobrimento.

TENS SAUDADES DE ALGUM PRATO 
OU COMIDA DO TEMPO EM QUE NÃO 
ERAS VEGAN? SE SIM, ENCONTRASTE 
SUBSTITUTO?

Não tenho saudades de nenhumas. Existe 
sempre maneira de recriar os meus pratos 
preferidos para a versão vegan, qualquer 
um que seja, desde queijo vegan, fiambre, 
alheira, e até mesmo ovos e camarão vegetal. 
Felizmente há cada vez mais opções no 
mercado. 

EM QUE MOMENTO SURGIU A IDEIA DE 
COMEÇARES A FAZER DOCES VEGAN? É 
DIFÍCIL ENCONTRAR OS INGREDIENTES? 

Surgiu pelas saudades de comer um doce 
de vez enquanto. Na altura em que me tornei 
vegan ainda não existiam tantas opções no 
mercado como há hoje em dia, e portanto, 
decidi procurar algumas receitas muito 
básicas na internet. Inicialmente era apenas 
para consumo familiar, e o feedback era 
sempre tão bom que fiquei com vontade de 
fazer mais. Desde então, comecei a evoluir 
bastante nesse sentido no período de um 
ano, e foi então que comecei a fazer disso a 
minha profissão. 

AS PESSOAS FICAM SURPREENDIDAS COM 
OS SABORES DOS TEUS DOCES? 

Sem dúvida, aliás, isso é um dos maiores 
elogios. Os vegans adoram, e os “não vegans” 
ficam rendidos e adoram dizer a célebre frase; 
“nem parece que é vegan!”. 
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A utora de diversos géneros literários, 
            Cristina Carvalho tem dedicado ao 
romance biográfico um carinho especial. 
Sem nunca se repetir, recria-se a cada 
personagem que retrata, estabelecendo 
com os biografados (sempre pessoas do 
seu fascínio) uma relação intensa, direta 
e de inegável paixão, “um morar nessa 
vontade” do outro que tão bem sabe 
“desenhar por palavras”. Ao leitor, resta 
perder-se no encanto destas linhas que 
tantas vezes se interrompem para dar azo 
a um diálogo ou ao registo leve, típico das 
reportagens. Interpelada em registo direto 
pela biografada, a autora revisita, nos dias de 
hoje, uma força que o passado não extinguiu. 
Um fio de luz que fez soltar a magia dos elfos 
e das fadas que habitam no lago da quinta 
ou na impenetrável floresta, e que a autora, 
emocionada, ainda encontra ressoando nas 
paredes de Mårbacka. Desses lugares de 

encanto, sobressai o sótão, não enquanto 
lugar esconso, mas como local pouco visitado 
pelos adultos, onde as criaturas fantásticas 
permanecem sem incómodos; de dia, as que 
pertencem à luz e de noite, as que pertencem 
às trevas. “Há passos, há correrias, há um 
certo remexer”, são os sobressaltos que se 
desprendem deste livro e não podia deixar 
de ser assim quando a biografada é Selma 
Lagerlöf, figura maior da literatura, primeira 
mulher a ganhar o Nobel, a primeira a ser 
aceite na academia do seu país e ativista dos 
direitos da mulher. Tantas vezes acusada de 
uma escrita simples, numa ficção fantástica 
que se confrontava com o realismo em vigor 
na literatura da época, e encarada como uma 
escritora provinciana, a escrever sobre as suas 
raízes nada urbanas, aspirando ao sublime. 
“Nem eu era inofensiva nem os meus livros 
eram historietas”, reclama Selma Lagerlöf 
na voz de Cristina Carvalho. No seu tempo, 

DE CRISTINA CARVALHO

ANTÓNIO GANHÃO
Critico Literário

SOBRE...

A SAGA DE SELMA LAGERLÖF 
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DE CRISTINA CARVALHO

não foi consensual, num mundo de escritores 
predominantemente masculinos, teria de 
lutar para ser reconhecida, apesar do sucesso 
dos seus livros junto do público. A sua vida 
afetiva é abordada com sensibilidade e igual 
frontalidade. Uma carta permite à autora 
navegar nessas águas com desassombro e 
sem nunca ferir o recato com que, à época, 
Selma Lagerlöf viveu a sua relação a três e no 
feminino.

Afastando-se de uma estrutura linear 
ou cronológica, a autora opta por uma 
organização quase temática e não se estranha 
que termine o livro com uma visita guiada à 
casa de Mårbacka. As suas divisões são um 
roteiro de vivências, de momentos felizes, 
onde tudo começou e se resumiu. O lado 
iniciático e sacrificial, onde Selma encontrou 
muito mais do que abrigo e calor. Tal como 
agora, na escrita de Cristina Carvalho, 
encontra um registo capaz de roubar à 
emoção o essencial.

ANTÓNIO GANHÃO

SOBRE...

“TUDO É ONÍRICO, FANTASMAGÓRICO E MISTERIOSO, 
LOBOS E URSOS, HOMENS E MULHERES. A FESTA DA 

VIDA, A SURPRESA DA MORTE.”

Cristina Carvalho,2018, Relógio D’Água.

A SAGA DE SELMA LAGERLOF
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

AO SERVIÇO DA 
REPÚBLICA
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H        ouve uma Lua de lobo, escreveu-se 
        sobre lobos nesta revista.
 Há que dar lugar aos lobos. Ao menos eles 
vivem para o grupo e em grupo. 
Ninguém abandona a matilha.

 Se eu fosse poeta escrevia uma poesia 
sobre a Lua e os lobos e sobre mim que 
estou sempre ao serviço da República ainda 
que o Presidente não me telefone ou nem 
faça uma selfie comigo.

E sabem dos binómios? Pois não é que me 
quiseram alistar? Nem pensem! 
E  fico-me por aqui por onde me estão a ver 
a pensar que o aquecimento global é tão 
gélido como o Sr. Trump.

 Eu sou um bocadinho como os Lobos, não 

ando a mando e sei bem o que fazer muito 
antes de vocês saberem que vai acontecer. 
Mas melhor, para vossa informação, farejo o 
meu dono a 1 Km  e escuto-lhe os passos 
através de paredes e de alturas elevadas.

Queria ver um Lobo a fazer isto.
 Esquecia-me de vos dizer que acabaram os 
animais de circo. Finalmente!

E que saiu um diploma legal sobre os testes 
em animais. Não se esqueçam de ler.
Agora vou que a República está complicada 
e faz muito frio cá fora .

Querem um conselho? Arranjem uma tia e 
Inventem a Poesia.

OS LOBOS E EU       OS LOBOS E EU       

ENTRE O OLHAR SUSPEITOSO DA TIA
E O OLHAR CONFIANTE DO CÃO

O MENINO INVENTAVA A POESIA...
MARIO QUINTANA
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EXTRA

   PÉQUI MPULO, 

POETA DE PÉS DESCALÇOS
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YO EMIGRANTE

I -  Quem decidiu pegar na 
mala partiu? Quem nas asas da 
modernização voou? Quem vendeu o 
seu prestígio por um simples bilhete? 
Quem entrou no avião com coração 
fumegante? Eu, imigrante! 

II  - Quem resolveu pegar na 
mala e partiu a procura de uma 
vã riqueza enquanto abandona o 
seu legado? Quem deixou a noiva, 
quem abandonou o emprego...? Eu, 
imigrante! 

III  - Quem chorou no aeroporto na ora 
do adeus; quem foi o estúpido que 
preferiu respirar o pó do cimento em 
vez do cheiro da penicilina? Quem 
tudo largou para no ocidente ir casas 
de banho? Eu, imigrante! 

IV -  Quem o ignorante estudante que 
jurou trocar estudos por um salário de 
ferro; Quem guardou diploma na gaveta 
para ir lavar loiças; Quem preferiu 
passar dias no mar só para pisar 
ocidente? Eu, imigrante! 

V - Quem atou o ferro, edificou as 
florestas ocidentais cidades? Quem 
com seus braços endireitou os 
passeios quem curou e operou nos 
hospitais ocidentais? Quem fez surgir 
uma nova etnia? Eu, imigrante! 

VI  - Quem levou um tiro sem ter 
cometido nada; quem trabalhou dia e 
noite sem ver a face do salário; quem 
sujou as mãos onde ninguém queria 
sujar; quem foi o Filho de Deus mais 
explorado e humilhado? Eu, imigrante! 

   PÉQUI MPULO, 

POETA DE PÉS DESCALÇOS
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ANTÓNIO
LOPES
PROFESSOR
ENGENHEIRO QUIMICO

ÚLTIMA HORA

Tivemos um inicio de ano cheio de 
atividades.

-Mário Centeno, ministro das 
Finanças e presidente do Eurogrupo, 
foi considerado “Ministro das 
Finanças do Ano na Europa”, pela 
revista inglesa “The Banker” do 
Financial Times; por via disso, o 
Sr. ministro não tem parado a dar 
entrevistas... até foi convidado para ir 
ao “Governo Sombra”...

-finalmente foi feita a leitura do 
acórdão do processo “Vistos Gold” 
- o Juiz arrasou a investigação do 
Ministério Público e basicamente 
passou-se de uma mega-acusação 
(21 arguidos pronunciados por 47 
crimes) para uma mega-absolvição 
(4 condenados: 2 a pena suspensa 

e 2 a multa) num mega-julgamento 
(73 sessões com 216 testemunhas dos 
arguidos e 208 do Ministério Público);

-Trump mantém o braço de ferro com os 
Democratas, agora “liderados” por Nancy 
Pelosi como presidente da Câmara dos 
Representantes; para parecer que não 
“deu o braço a torcer” suspendeu a sua 
“birra” de shutdown, deu o discurso 
do “State of the Union” durante o qual 
tentou a sua veia poética com “para 
haver paz e legislação não pode haver 
guerra e investigação!!!” e agora vai 
declarar o estado de “Emergência 
Nacional” para poder construir o muro “à 
vontade”... entretanto saiu do “Acordo de 
Não Proliferação de Armas Nucleares”, 
um dos grandes avanços para a Paz 
Mundial dado depois da Guerra Fria e 
diz que prefere ir reunir-se com o “Little 
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Rocket Man” do oriente... mudam-se os 
ventos; 

-Bolsonaro falou em Deus na tomada 
de posse meia dúzia de vezes, disse 
que “o cidadão tem 
direito à legítima 
defesa” e, portanto, 
há que o dotar dos 
meios, se é que 
me entendem; 
disse ainda que 
governará 
por decreto 
(imitando 
Trump com 
o recurso às 
ordens executivas) 
e que “Politicamente 
correcto nunca mais”;

-o governo de 
Bolsonaro compõem-
se de 22 homens 
brancos e 2 mulheres 
- uma excelente 
representação 
proporcional - ;) e  a 
ministra da “Mulher, 
Família e Direitos 
Humanos”, Damares 
Alves, também advogada 
e pastora evangélica, saiu-se com 
este épico “Atenção! Atenção! É uma 
nova era no Brasil: menino veste azul e 
menina veste rosa!”. Esta foi a mesma 
senhora que afirma ter visto “Jesus 
se aproximando do pé de goiaba”, ao 
qual tinha trepado, quando “ia comer o 
veneno” para se suicidar; 

- o Benfica, depois de muita “água 
debaixo da ponte”, ficou sem 
treinador; O Rui Vitória foi competir 
outra vez com o Jorge Jesus, desta 
vez para as arábias e o presidente 

Luís Filipe Vieira foi 
convidado para o 
novo programa da 
Cristina Ferreira... 
como o Mourinho 

disse que não vinha 
para Portugal, 
ficou lá o Bruno 
como “primeira 
opção” ... o 
que é certo é 
que o homem 
tem imprimido 
uma “dinâmica 
de golo” ... 
só contra 
o Nacional 
foram 10-0; 
e as papoilas 
voltaram a 
saltitar;

- no “faits 
divers”, Judite 
de Sousa tirou 
uma foto com 
“a mãe, a irmã 
e a senhora 

cá de casa” (sic); e Maria Elisa foi a 
convidada do podcast Verdade e 
Consequência, onde disse que “até 
casava com Marcelo Rebelo de Sousa, 
mas não ia para a cama com ele”;

- Marcelo, desgostoso, este ano nem 
tomou banho no mar no início do ano 
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e foi diretamente à tomada de posse 
de Bolsonaro, depois, para curtir as 
mágoas, foi ao novo programa da 
Cristina Ferreira, que no primeiro 
dia falou com 2 presidentes - o da 
República e o do Benfica;

- como o Goucha ficou chateado por a 
Cristina o ter abandonado, entrevistou, 
perdão, levou ao seu programa de 
entretenimento, o líder da organização 
de extrema-direita Nova Ordem 
Social, criminoso e condenado por 
tal (mais que uma vez), com o mote 
“Precisamos de um novo Salazar?”; 
Goucha ainda acrescentou que “o 
politicamente correcto é perigoso”... há 
aqui um padrão!

- ficámos a saber mais detalhes do 
dossier “Caixa Geral de Depósitos” 
e das negociatas completamente 
estúpidas feitas pelos seus gestores 
durante um largo período de tempo 
(e de vários quadrantes partidários, 
que onde toca a milhões ...”o dinheiro 
não tem cor” diz o povo com razão) - 
mais de metade dos milhões perdidos 
foram para comprar ações -Cimpor 
e BCP (dinheiro de Banco público 
para comandar Banco Privado), pelo 
“Joe” Berardo-, ou para negócios 
calamitosos tipo Vale de Lobo 
(Armando Vara e filha); já agora ... 
nas obras de arte da Fundação, na 
Quinta da Bacalhoa e no Buda Éden... 
ninguém mexe... e a CGD (via Museu 
Berardo) deu espumante e pastéis 
de nata aos seus visitantes no dia 
de S Valentim ... (mas não faz mal... 
os portugueses já estão habituados 
a pagar estas coisas todas dos 
bancos...); 

-o presidente do Conselho Superior 
da Magistratura (CSM) considerou 
que as expressões proferidas pelo juiz 
desembargador Neto de Moura, nos 
acórdãos que relatou, são “ofensivas, 
desrespeitosas e atentatórias 
dos princípios constitucionais e 
supraconstitucionais da dignidade 
e da igualdade humanas”, contudo, 
sete membros do Conselho não 
encontraram nada condenável no 
chorrilho de indignidades inscritas 
naquele vergonhoso acórdão. Triste! 
e Preocupante!! de maneira que a 
consensualidade do dito órgão ficou 
pela “advertência registada” ...

- quanto à violência ela continua a 
matar -foi o caso de uma dezena de 
mulheres só nas primeiras semanas 
deste ano, tendo como caso mais 
mediático o de Corroios, em que o 
homicida (também da própria filha) se 
suicidou em seguida;

- e quando a violência não mata 
mas “mói” ?! os desacatos do “Bairro 
da Jamaica”, no Seixal, permitiram 
exacerbar e extremar de posições, com 
ataques de todos os lados às horas 
das notícias e na Av. da “Liberdade”, 
em Lisboa, e deixaram feridas tão 
profundas na sociedade que o próprio 
presidente Marcelo foi pagar umas 
bicas e tirar umas selfies ao bairro... 
claro que houve políticos de carreira 
que aproveitaram a onda, desde o 
CDS ao Bloco, passando por Santana; 
que isto de ser político... é preciso é 
“aparecer”; os polícias armaram-se em 
queixinhas e disseram, quais Calimeros, 
“o Sr. presidente não tira selfies 
connosco” :( 

ÚLTIMA HORA
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- e o outro lado da “lei”?! quando 
os reclusos fazem uma festarola 
e a difundem pelo facebook!!! os 
telemóveis são proibidos nas prisões, 
mas, mesmo percebendo que depois 
da difusão da festa ia haver buscas... 
apanharam 79 telemóveis (e seringas 
e balanças e droga, etc. e até luvas de 
boxe) só no estabelecimento prisional 
em causa; na sequência... a diretora do 
estabelecimento prisional de Paços de 
Ferreira demitiu-se! 

- ainda a “lei” - ficámos a saber que, 
quer Cristiano Ronaldo quer José 
Mourinho foram condenados a penas 
de prisão... horror! calamidade! o céu 
desaba! podem perder condecorações 
honoríficas! ......... ah, afinal está tudo 
bem! nem perdem nada e, como 
fugiram ao fisco “o suficiente”, agora 
podem pagar as “penas” nas calmas... 
como qualquer cidadão! 

- por cá ainda ficámos a saber mais 
umas coisas dos “arguidos de Pedrógão 
Grande”, das numerosas mortes 
por gripe, da greve “cirúrgica” dos 
enfermeiros, e da requisição civil, e da 
contra-requisição (providência cautelar) 
e ainda não sabemos quantos mais 
vão morrer “disso”... e os desacatos, 
perdão, os sindicatos dos professores 
já prometem greve às avaliações 
finais (junho) se não lhes derem o que 
pedem! ... nunca vi tanta gente queixar-
se e tanto movimento sindical quando 
a troika andava por cá... mas sou só eu a 
falar alto!

- lá por fora, o Brexit não há maneira 
de se decidir se fica ou vai... e 29 de 
março é já ao virar da esquina! tanto 

que Donald Tusk, invocando Dante, diz 
que “há um lugar especial no inferno 
para os promotores do “Brexit”; e em 
Paris os coletes já não são manifestação, 
já se tornaram a roupa de sair ao fim de 
semana, como muita gente faz por cá 
com os fatos de treino;

- agora novidade foi o facto de haver 
uma maior “manifestação” contra 
Nicolas Maduro, isto é, o presidente 
da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, 
chamou a si o dever de se autoproclamar 
“presidente interino” e, com isso, está a 
“causar mossa” ao regime; pelo meio, o 
Novo Banco travou uma transferência 
de ativos venezuelanos para o Uruguai 
e Maduro não deixou as “malas 
diplomáticas” portuguesas entrar no 
território (que ele ainda controla); afirmou 
ainda que não compra mais “Magalhães” 
nem presuntos para o Natal a Portugal...

- mesmo a terminar, já há promessas 
eleitorais e lançamento de concursos 
públicos, e obras e afins por todo o lado 
(e a procissão ainda vem tão longe) e, 
para ajudar ao folclore, o CDS avança 
com moção de censura ao Governo! diz 
que está “esgotado”! quem é que não 
fica esgotado com tanta notícia?!
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Hoje, 18 de janeiro de 2019, teve lugar a 
última sessão do julgamento de Murat 
Arslan, ilegalmente acusado e perseguido 
pelas autoridades turcas e preso desde 19 de 
outubro de 2016. 

Na sessão de hoje, o tribunal proferiu a 
decisão, sentenciando Murat Arslan a 10 anos 
de prisão. 

A sentença proferida hoje pelo tribunal 
turco não foi uma surpresa. Todo o 
processo perante os tribunais turcos não 
foi transparente e não cumpriu os critérios 
mínimo de um processo legítimo. 

Murat Arslan enfrenta condições muito 
difíceis de detenção. Está numa cela 
sobrelotada, com outros 16 detidos: 8 
dormem no chão, só 8 têm uma cama e não 
há instalações sanitárias suficientes.
 
As revisões mensais da prisão preventiva 
foram feitas apenas formalmente, e a 
detenção foi prorrogada automaticamente 
sem qualquer audição, de acordo com 

a legislação de emergência em vigor. O 
processo foi classificado como secreto e os 
advogados não tiveram qualquer acesso 
antes do julgamento. Murat Arslan foi punido 
pelas autoridades prisionais, sem direitos de 
visita durante um mês, por ter escrito uma 
carta à sua esposa criticando a situação. 

O juiz que presidia à audiência mudou 
quatro vezes e (com exceção da primeira 
mudança) não foi dada nenhuma explicação 
dos motivos para tais mudanças. Os pedidos 
da defesa para que todas as testemunhas 
fossem novamente inquiridas (de modo 
a que o mesmo juiz ouvisse todas) foram 
rejeitados pelo tribunal. 
 
Durante as sessões, uma testemunha 
foi ouvida por um tribunal diferente, sem 
conhecimento ou presença da defesa de 
Murat Arslan. Mais, a identidade dessa 
testemunha não foi divulgada à defesa e um 
pedido para reinquirir esta testemunha foi 
rejeitado. 
 
Muitas testemunhas testemunharam a 
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favor de Murat. Algumas testemunhas 
que anteriormente o haviam acusado 
não confirmaram as acusações perante o 
tribunal – disseram que não puderam ler o 
seu depoimento quando foram interrogados 
na prisão ou que estavam sob pressão. 
Algumas testemunhas acusaram Murat 
nas sessões de audiência, mas não foram 
capazes de dar quaisquer detalhes. 

No final de todas as sessões, a defesa pediu 
para libertar Murat, mas o tribunal sempre o 
rejeitou, embora nada de concreto tivesse 
ficado provado, e muitas testemunhas não 
confirmaram o que disseram antes. 
 
Durante a audiência, novas acusações 
baseadas em fatos nunca antes 
mencionados foram deduzidas contra Murat 
Arslan. Uma nova acusação foi deduzida 
contra ele por causa da carta que escreveu à 
sua esposa. 
 
Murat Arslan (1974, Ancara, Turquia) foi 
eleito presidente da Direção Executiva 
da YARSAV em 14 de março de 2011. A 

YARSAV, com quase 1800 membros entre 
juízes e procuradores, é a primeira e mais 
representativa associação judicial na Turquia. 
Durante seus mandatos, Murat Arslan teve 
uma intervenção destemida e corajosa 
na sociedade turca, denunciando todos 
os abusos que estavam crescentemente 
a ser feitos pelos poderes executivo e 
legislativo contra os direitos dos cidadãos 
e a independência do Poder Judicial. A sua 
constante intervenção em redes sociais, 
jornais e fóruns institucionais nunca cessou, 
mesmo perante as crescentes ameaças 
que o governo turco estava a dirigir contra 
todos aqueles que desafiavam o poder 
hegemónico do Presidente Erdoğan, que 
ameaçava a sociedade turca. 

Enquanto foi presidente da YARSAV, 
participou nas reuniões de organizações 
internacionais de juízes e procuradores 
(IAJ, MEDEL, EAJ) como representante da 
YARSAV. A sua intervenção na Turquia foi 
feita através de vários canais: conferências, 
seminários, discussões, artigos publicados 
em jornais e revistas (Birgün, Evrensel, 

DECLARAÇÃO DA MEDEL  

PESADA E INJUSTIFICADA CONDENAÇÃO 
DE MURAT ARSLAN, 
VENCEDOR DO PRÉMIO VACLAV HAVEL 
DE DIREITOS HUMANOS
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Cumhuriyet, Hukuk Defterleri), entrevistas a 
diferentes jornais (sempre focadas no Estado 
de Direito e na necessidade de respeitar 
os direitos humanos e a independência 
do Poder Judicial). Murat Arslan também 
participou em organizações da sociedade 
civil: “Movimento Turquia à procura de 
Justiça” e “Resistência na Mina de Ouro 
Artvin”. Teve um papel ativo na observação 
de julgamentos políticos organizados pelo 
poder executivo contra Ilhan Cihaner, Can 
Dündar & Erdem Gül, e contra o membro 
do Conselho Executivo da Ordem dos 
Advogados de Istambul, Deniz Feneri. 
Precisamente por causa de sua intervenção 
como presidente da YARSAV, foi demitido 
em 03 de agosto de 2015 do seu posto de 
Juiz Adjunto no Tribunal Constitucional e foi 
transferido para o Tribunal de Contas (uma 
nomeação que foi noticiada nos jornais 
com o título de “Exilado para o Tribunal de 
contas”). 

Após a tentativa de golpe de Estado de 
julho de 2016, a YARSAV foi dissolvida 
administrativamente – foi o primeiro 
decreto governamental aprovado após a 
declaração de Estado de Emergência, em 
23 de julho de 2016 – e Murat Arslan foi 
demitido, assim como milhares de outros 
Juízes e Procuradores. No entanto, a YARSAV 
continua a ser membro da Magistrats 
Européens pour la Démocratie et les Libertés 
(MEDEL), da Associação Internacional de 
Juízes (IAJ) e da Associação Europeia de 
Juízes (EAJ). 

Foi detido quando cumpria seu terceiro 
mandato como Presidente da YARSAV. 

A Turquia é atualmente a maior prisão de 
Juízes e Procuradores do mundo. 
Em 9 de outubro de 2017, a Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa 
concedeu a Murat Arslan o Prémio Václav 
Havel de Direitos Humanos de 2017. 

O seu encarceramento não o silenciou: uma 
representante da MEDEL pôde fazer ouvir a 
sua voz, e o seu belo e corajoso discurso foi 
lido perante a Assembleia Parlamentar em 
Estrasburgo. Nessa mesma noite, o governo 
Turco criticou “a honra dada a este terrorista”. 
Um mês depois, a Turquia decidiu reduzir a 
sua contribuição financeira para o Conselho 
da Europa.

MEDEL
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Neste dia triste, lembremos mais uma vez as 
palavras de Murat Arslan no seu discurso de 
aceitação do Prémio Vaclav Havel de Direitos 
Humanos: 
Falo-vos a partir de uma prisão num país 
onde o Estado de Direito está suspenso, que 
se afasta dos valores democráticos, onde os 
dissidentes são silenciados, os defensores 
dos direitos humanos, jornalistas, pessoas 
que pedem a paz, as pessoas que gritam 
que as crianças não devem morrer são 
rotulados como terroristas e são presos. (...) O 
preço que estamos a pagar apenas aumenta 
a nossa fé nos dias vindouros, quando o 
Estado de Direito e a Democracia serão 
reconhecidos”. 

Recordemos também as suas palavras de 
esperança, na carta que escreveu à sua 
mulher e pela qual foi punido e está a ser 
novamente perseguido: 

 
 “Todas as noites vou dormir com esperança 
em dias melhores e com paz interior, todas 
as manhãs acordo sorrindo. O sorriso nunca 
saiu do meu rosto. A este propósito, uma 
ideia veio à minha cabeça: a história nunca 
escreveu sobre um ditador que tenha ido para 
a sepultura com um sorriso no rosto, e nunca 
vai.” 

18 de janeiro de 2019 

A MEDEL – MAGISTRATS EUROPÉENS 
POUR LA DEMOCRATIE ET LES 
LIBERTÉS:

 - DENUNCIA TODAS OS ATROPELOS ÀS 
REGRAS PROCESSUAIS PENAIS BÁSICAS 
OCORRIDOS DURANTE O JULGAMENTO DE 
MURAT ARSLAN; 

- DECLARA PUBLICAMENTE QUE ESTE 
NÃO FOI UM JULGAMENTO JUSTO, QUE 
A SENTENÇA PROFERIDA HOJE PELO 
TRIBUNAL TURCO NÃO É LEGÍTIMA E, 
PORTANTO, QUE NÃO RECONHECE ESTA 
CONDENAÇÃO; 

- REAFIRMA A SUA PLENA SOLIDARIEDADE 
COM MURAT ARSLAN E A SUA FAMÍLIA E, 
ATRAVÉS DELE, COM TODOS OS JUÍZES, 
PROCURADORES, ADVOGADOS E TODOS 
OS OUTROS CIDADÃOS TURCOS QUE 
ESTÃO A SER PERSEGUIDOS ILEGALMENTE, 
EXCLUSIVAMENTE POR MOTIVOS 
POLÍTICOS;

 - FAZ UM APELO VEEMENTE A TODAS 
AS AUTORIDADES EUROPEIAS E 
INTERNACIONAIS PARA QUE INSTEM 
O GOVERNO TURCO A CESSAR 
IMEDIATAMENTE A CONTÍNUA VIOLAÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS E A LIBERTAR 
IMEDIATAMENTE MURAT ARSLAN E TODOS 
OS OUTROS PRISIONEIROS POLÍTICOS. 
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