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 Diz uma das crónicas que há que repensar as normas, as regras, a formatação do perfeito e do 

imperfeito, questionar as afirmações, as frases adquiridas, as gravatas, as escolhas e a ausência de poder 

escolher, questionar tudo, a tecnologia, a notificação, a regra da fundamentação, os discursos políticos, 

as teses tendenciosas e redondas, os silêncios os deveres e as reservas, o espaço de conforto.

 E este mês, deixámos o espaço de conforto e atrevemo-nos a uma coluna nova onde os convidados 

falarão dos seus projetos das suas carreiras, dos seus sonhos e das suas experiências de vida.

 “Boca de cena” é um palco de gente viva e estreia-se com um convidado que nasceu para o que 

é, magistrado judicial, com a sensibilidade em alerta constante.

 Fala-nos ele do magistrado de cabeça de ganga ( exatamente leram bem), da pressa com que 

deixamos a alma para trás na correria alucinante da Vida. Num texto delicioso passamos com ele pela 

escola de excelência que é o CEJ onde se formam tantos juízes e tantos procuradores. Deixa-nos uma 

receita ( penso que praticamente infalível), para ser um bom juiz de família. Num texto leve e doce anseia 

pelo julgador atento que saiba escutar e sentir ainda que tenha de o fazer em bicos dos pés a tempo de 

apanhar a alma das coisas.

 Num outro texto, uma magistrada questiona as adopções e fala-nos da delicadeza dos sentimentos 

que nelas se envolvem porque não há um direito subjetivo a adoptar e porque o adoptado tem direito a 

não querer sê-lo.

 Num texto para pensarmos e quebrarmos os formatos e revermos a regras, uma jornalista fala-

nos do porquê dos cartoons e do porque não se choca com os mesmos. E confronta-nos com verdades 

que não queremos encarar.

 Nas crónicas habituais, apela-se aos factos e à verdade dos mesmos, à necessidade de evitar que 

se especule e se fuja à obrigatoriedade de fundamentar todas as decisões e afirmações.

 Fala-se da doença e da carreira da forma como sem se querer se é punido por estar doente. O 

direito a estar doente ... será Constitucional?

 Fala-se da distancia desnecessária e do distanciamento absolutamente necessário nas funções 

que são as de ser Juiz.

 E temos um poema de Amor porque Fevereiro é o mês do Amor. O Amor que fica em todos os 

caminhos e em todos os espaços e eternizará os apaixonados e as suas simplicidades complexas.

 Temos ainda os nossos espaços de reflexão e lazer com o cantinho do João e as flores e o mar. 

Também desta vez o Cantinho do João quebrou as regras e as flores na Abissínia contaram histórias de 

(des)amor e, o mar falou de abraços bons que ficam na memória.

 O nosso conto habitual está a chegar ao fim mas não sabemos como vai acabar.

 Mais uma vez sentimos que é preciso pôr em causa, argumentar, fazer diferente para construir, 

questionar tudo para fazer melhor e para vos convidar a lerem-nos.

 Questionar até esta forma de vos fazer um texto e de “dar uma bofetada” no vosso gosto.

Venham daí e digam,... de Vossa Justiça.

Adelina Barradas de Oliveira
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

Eu tinha escrito outro texto... Era um texto 
de indignação, mal amado, que falava de 
crónicas mal escritas, politicamente corretas,  
de Dantas, mas depois pensei que os meus 
leitores, se é que os tenho, não quereriam 
ler algo tão aborrecido e descontente, tão 
egocêntrico e umbilical. E o outro texto 
morreu.... morreu na praia como as baleias...

(Sempre me perguntei porque morrem as 
baleias, e porque morrem em grupos. As baleias 
são assim aquele tipo de seres que podiam ser 
míticos, que podiam viver eternamente, que 
deviam fazê-lo para não atraiçoarem o meu 
imaginário. Mas não, quando morrem vão ter à 
praia... desaguam e ficam ali, no seu tamanho 
descomunal perfeitamente indefesas, exibidas 
aos olhos dos outros seres e à ignorância dos 
homens. Podiam estar a dormir mas as baleias 

não se deitam para dormir. Adormecem de uma 
forma suspensa e flutuante  e, diz quem sabe, 
sonham.)

Decidi então escrever outro texto mas, os 
assuntos, quando é necessário escrever não 
abundam e torna-se difícil ter qualidade que 
crie empatia com quem lê.

Podiam ter dado um mote. Era tudo mais 
fácil com um mote mas agora já não tenho 
tempo para  pedir um.

 Passo a mão pelo rosto e pelo teclado e 
penso com os olhos perdidos.... O que eu 
gostava mesmo era de partir para Nova 
Iorque. À hora que escrevo isto, dizem que 
cai neve em Nova Iorque... há Sol no Meu 
País, não deixo Lisboa, mas ...partia para Nova 
Iorque e pelo Mundo e seria muito feliz. Viajar 

De Orpheu o 3 (o número que não houve)

“Larga a cidade e foge! Larga tudo e vai para o campo e larga o campo também, larga tudo! 
– Põe-te a nascer outra vez!”

 Canção do ódio de Almada Negreiros 617-660 
http://portodeabrigo.do.sapo.pt/almada1.html
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

é libertador e dá uma visão do Mundo que nos 
solta dos textos mal amados e indispostos 
com cronistas em bicos de pés (de pés de 
Dantas), de vénias à espera de promoções e 
galões e reconhecimentos.

Viajar é contracenar com o Mundo, com os 
que nos acham ridículos e pavões, formatados 
e obedientes a normas, regras, decretos 
e patrões. E nesse olhar descobrimo-nos 
a nós e às nossas verdades enormes que 
não valem nada. Circunscrevem-se as ditas 
ao nosso pequeno círculo de vivências que 
quanto mais curto maiores nos torna as 
“verdades”.

Nisto que faço tenho para solucionar muitas 
guerras pequenas  que não calcorrearam o 
Mundo e não tiveram tempo de se aperceber 
da pequenez colectiva e individual... . 

(“Há tanta coisa por fazer, Meu Deus! / e 
esta gente distraída em guerras!” – Canção do 
Ódio  262-306)

 Nem eu, nem eu dei conta ainda da 
pequenez colectiva e individual. 

Podemos escrever poemas, desejar que 
o Mundo se altere, que a Guerra termine, ir 
ao cinema e ficar a pensar nas mensagens 
dos argumentos cinematográficos, nos vírus 
que invadem primeiro as telas e só depois 

Orfeu nos Infernos, c.1904 - Guilherme de Santa Rita “Perspectiva de um quarto ao acordar”
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os homens, no porquê desta sequência... 
Podemos até fazer parte de uma rede social 
e desejar ser perfeito, “fazer o bem” ou 
revoluções  através de desejos de dia feliz 
com sol e café... e permanecer sentados a 
assistir às feiras de vaidades e ao acreditar 
que aquilo sim  é viver e basta.

Há a canseira dos dias, há os dias que não 
cansam e afinal são iguais a todos os outros.  
Há a repetição sucessiva de semanas, a 
decisão constante de continuar esperando 
pela maravilha que é ter um dia diferente 
dos outros. As horas deslizam puxadas por 
um movimento de rotação sobre um eixo 
que somos nós próprios,... acordamos e já 
é noite. Não adiantam os textos eloquentes 
que julgam mudar o Mundo, creio mesmo 
que não haverá tempo para o mudar nas 
curtas 24 horas diárias sempre iguais....

Resta aos que chegam, mudar os 
movimentos terrestres e talvez ainda falte 
aos que caminham para a reta de partida, 
fazer percursos contra ao vertiginosos 
movimentos terrestres. Afinal estes, os mais 
antigos, antecipam os acontecimentos, 
sabem da Vida o que ela lhes ensinou ou teve 
tempo de ensinar, e sabem que esse tempo é 
proporcional ao  tempo  que levaram abrindo 
os olhos para o Mundo que parece mover-se 
em ciclos.

Em ciclos,.... tudo o que é mau tem ciclos. 
As crises são cíclicas, o “el ninho” é cíclico,  
as guerras continuam a ser cíclicas... as 
crises económicas são cíclicas. Será uma 
demonstração de que o Bem é permanente 
nós é que queremos cortar a rotina e criamos 
os ciclos?

Vamos lá então viver o movimento de 
translação, deixar a quem de direito juízos 
e análises e viver As Horas. Não como no 
livro de Michael Cunningham, mas deixando 
marca, quebrando hábitos, porque, apesar 
dos movimentos ecológicos Mundiais, o 
planeta Terra há de ficar com os seus registos, 
e alguém os há de encontrar e espantar-se 
com eles... e perceber que a passagem de 
uma espécie dominante por cá, foi como 

um tango. Sabem como é um tango, como 
se dança? Pois é,... passos para trás e para a 
frente intercalando com passos para o lado, 
gestos dramáticos e muita, muita energia e 
paixão  acompanhada de gestos trágicos. 

A Vida é uma Magnólia onde ainda há 
muitos clubes de poetas .... e os poetas não 
têm ciclos, mas escrevem textos mal amados, 
escrevem textos amargos e aduncos, textos 
disfarçados de poesia que são posts de 
revolução.  

Há que repensar as normas, as regras, 
a formatação do perfeito e do imperfeito, 
questionar as afirmações, as frases 
adquiridas,  as gravatas, as escolhas e  a 
ausência de poder escolher, questionar 
tudo, a tecnologia, a notificação, a regra da 
fundamentação, os discursos políticos, as 
teses tendenciosas e redondas, os silêncios 
os deveres e as reservas, o espaço de 
conforto.

 Questionar até esta forma de vos fazer 
um texto e de “dar uma bofetada” no vosso 
gosto.

“Não há mais pôr-do-sol
Em Sunset Boulevard

Cai neve em Nova Iorque...
 Faz-me falta Lisboa  pra me sentir feliz”

https://www.youtube.com/watch?v=BVK-
8EDNJkQ

Ano de 2016, mês de Janeiro, no dia 24 
de tantos outros dias de um  ano bissexto

Adelina Barradas de Oliveira
Juíza Desembargadora
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O OUTRO LADO DO REFLEXO

  De uma vez por todas, é imperativo que 
se dê por assente que a base de qualquer 
decisão judicial, o ingrediente sem o qual 
não existe aplicação do Direito, é constituída 
por acontecimentos da vida real, quer de 
índole pessoal ou psicológica, tais como 
sentimentos pensamentos e intenções, 
quer de natureza exterior à pessoa humana 
mas que nela se reflectem por produzirem 
ou poderem produzir alterações na vivência 
em sociedade e na posição relativa de todos 
e cada um de nós.

Não se proclama vinculativamente a solução 
de um determinado conflito do ponto 
de vista do Direito sem que lhe subjaza 
uma situação real, um concreto dissídio 
relacional, potencial ou em curso, carecido 
de resolução.

Portanto, o primeiro e decisivo passo para 

que o Estado exerça o seu poder soberano de 
dizer o Direito, é o de levar ao conhecimento 
dos Tribunais a verificação de uma situação 
da vida, um acontecimento historicamente 
ocorrido ou de possível ocorrência, um 
conflito actual, em curso ou em risco de 
deflagrar e de colocar em risco a paz social, 
entendida como o normal fluir das relações 
humanas e sua saudável interacção.

É partir daí que toda a actividade processual 
se desenrolará e é sobre a versão dos 
acontecimentos apurada como verificada 
nos termos próprios das leis de processo 
e de acordo com as regras substantivas 
definidas para o efeito, que incidirá o 
pronunciamento jurídico a proferir na 
decisão final, a sentença.

Sem prejuízo da assunção de que qualquer 
actividade humana, nomeadamente aquela 

SÃO OS FACTOS, SENHORES, SÃO OS FACTOS!
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O OUTRO LADO DO REFLEXO que vive da comunicação, transmissão e 
valoração da realidade, contém um inevitável 
pendor subjectivo, a verdade é que não 
pode haver em qualquer pronunciamento 
judicial, entre a factualidade, que lhe subjaz 
e fundamenta, e a solução que proclama, um 
desfasamento de tal ordem que impossível 
seja discernir a ligação entre a situação 
concreta da vida e a resposta do Estado à 
forma como deve ser definida.

E muito menos dever-se-á aceitar como 
própria, devida e, portanto, legal, uma 
solução que não tenha por base a específica 
realidade que é levada a julgamento, mas 
antes, refugiando-se na amplitude de 
conceitos vagos e indeterminados que 
se multiplicam  na Lei com o objectivo 
de conferir a  flexibilidade  necessária 
à regulação da diversidade da vida em 
sociedade, a implementação de um 
entendimento da realidade, uma imposição 
que não encontra qualquer respaldo na 
concreta situação em apreciação, numa 
conformação muito mais próxima da 
actividade legislativa do que da judiciária.

Os factos, os acontecimentos, a sucessão 
dos eventos efectivamente ocorrida, com a 
sua própria e única configuração, são a pedra 
toque da solução jurisdicional, o ângulo a 
partir do qual todas as cambiantes jurídicas 
têm de ser equacionadas, aquilatadas e 
avaliadas, a “âncora” da sentença à vida real, 
o seu fundamento último de legitimação: a 
resolução jurídica de uma situação que se 
verificou, verifica ou poderá a vir ocorrer.

Não são suspeições, não são indícios, não 
são palpites, não são interpretações com 
pouco ou nenhum apego à realidade, não 
são opiniões individuais sobre o que deve 
ou tem de ser, do que foi ou virá a ser, não 
são dúvidas que sustentam a aplicação do 
Direito. 

E não pode, de modo nenhum e sob pena de 
uma inadmissível de subversão de todos os 
princípios enunciados como estruturantes 

do sistema de justiça, partir-se da solução de 
Direito mais conveniente aos interesses do 
seu aplicador ou da comunidade, tal como 
percepcionados por este, para se determinar 
quais os factos daquela concreta situação 
que são ou não relevantes, priorizando-os 
de acordo com uma solução pré-definida 
que andará sempre e por definição muito 
longe da almejada Justiça.

Paula Ferreira Pinto
Juíza de Direito



12

DONDE VÊM E PARA ONDE VÃO AS 
CRIANÇAS “ADOPTÁVEIS” 

MARIA PERQUILHAS

Juíza de Direito

Com frequência ouvimos e lemos nos 
media que existem inúmeras pessoas 
inscritas para adotar, que esperam há anos 
por uma criança, que não chega, quando as 
instituições de acolhimento se encontram 
repletas de “miúdos”… 

Nem todas as crianças são adotáveis. 
Mesmo que estejam institucionalizadas. 
Esta é uma realidade que temos que aceitar 
e sem a consciência da qual não podemos 
verdadeiramente definir projetos de vida 
exequíveis.

Apenas são adotáveis crianças com 
menos de 15 anos se tiver sido decretada, 
pelo tribunal, a sua confiança (a instituição, 
família de acolhimento  pessoa selecionada) 
com vista a futura adoção, ou tiverem sido 
confiados administrativamente ao adotante.

Pode ainda ser adotado o jovem menor de 
18 anos, desde que não esteja emancipado, 
quando desde idade não superior a 15 anos 
tenha sido confiado aos adotantes ou a 
algum deles ou se for filho do cônjuge/unido 
de facto.

Não há um direito subjetivo a adotar, nem 
por parte de quem a tal se candidata nem por 
parte da criança, mesmo que o projeto de vida 
desta corresponda à adoção. Muitos fatores 
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regulam a admissibilidade da candidatura 
tal como muitos fatores determinam a 
concretização (ou não) do projeto de adoção 
de uma criança.

Da parte dos candidatos, não basta uma 
mera vontade de adotar uma criança, tal 
como não serve uma vontade de fazer 
caridade. O fator essencial para que o 
candidato seja considerado enquanto tal é a 
vontade real, séria e esclarecida de ser pai/
mãe. Só esta vontade é relevante. Quer em 
termos jurídicos, quer afetivos quer sociais. 
É preciso querer ser pai/mãe pela via da 
adoção.

Por sua vez e no que respeita à criança 
para que o projeto de adoção se concretize 
é necessário que esta esteja preparada para 
ser adotada e que o queira ser.

É um erro pensar que todas as crianças 
o que querem é “ter uns pais novos”. As 
crianças querem, muitas vezes sem saber, 
e precisam de quem as ame. E este amor 
de que precisam corresponde àquele amor 
que atribuímos aos pais – amor incondicional 
aconteça o que acontecer. Mas ele não 
é exclusivo nem apenas é suscetível de 
ser sentido e transmitido por quem adota 
legalmente. Importante é a adoção que se 

faz no coração. É necessário que os pais 
correspondam às necessidades dos filhos e 
que os filhos adotem os candidatos a pais.

Deparamo-nos por vezes com situações 
de recusa em ser adotado por jovens com 
12/13 anos com projeto de vida de adoção, 
com declaração de adoptabilidade, com 
candidato que os ama e os quer como filho. 
São situações mais frequentes do que se 
possa pensar. Pode/deve o juiz decretar 
ainda assim a adoção?

Entendemos que não. O querer ter uma 
família e o gostar de alguém como pai e 
mãe é intrinsecamente diferente de querer 
substituir uma figura parental que já se teve 
e conhece. Mesmo quando o que se teve 
foi e permanece negativo. Especialmente, 
acrescentamos, quando o que se teve foi 
negativo. Se a representação da figura 
parental é negativa por quê, para quê ter 
outra? Não bastará assim? Ser amado sem 
rótulo jurídico?

Não deverá este jovem ser respeitado na 
sua intrínseca vontade de amar sem título de 
pertença parental?
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CARTUNES/”CARTOONS”: A VERDADE ADMITE O CHOQUE 
MAS NÃO EXCLUI UMA “ÉTICA DE CUIDADO”

É verdade. Não fiquei chocada pela 
imagem do menino sírio, Alan Kurdi,  no  
polémico e  recente cartune do magazine 
satírico francês, Charlie Hebdo. Ela chocou-
me profundamente, sim, quando, em 
Setembro de 2015,  a vimos, criança morta 
de barriga para baixo, como um boneco 
de borracha deixado para trás,  um detrito  
expelido pelas ondas do mar  numa praia 
turca. Foi o trágico desfecho de uma 
dramática travessia com os seus pais em 
fuga em direcção à Grécia. Desde então 
muitos outros meninos se seguiram no 
êxodo imparável que fez aportar à Europa,  
mais de  um milhão de outras pessoas, 
em consequência da guerra. Alan tornou-
se o símbolo deste sacrificio humano e, 
aparentemente, sensibilizou o mundo para 
um novo olhar sobre os refugiados.  

 Não foi a primeira vez que o CharlieHebdo, 
usou, a imagem do pequeno Alan para, 
através do desenho, sacudir os leitores, 
sujeitando-se às mais violentas críticas e 
acusações.

       
Desta vez,  intitulado ”Migrants - que 

serait devenu le petit Aylan s’sil avait grandi”,  
o  cartune em causa, publicado na segunda 
semana de Janeiro, caricatura  dois homens  
que, de  semblante animalesco e desvairado,  
correm atrás de duas  mulheres em fuga. 
Está encimado por um circulo com a mesma 
imagem da foto de Alan Kurdi e insere aquela 
frase questionando o seu futuro se não 

OTÍLIA LEITÃO

Jornalista
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tivesse morrido, para concluir noutra  de 
que,  certamente  seria “um apalpa rabos” na 
Alemanha.

     Num primeiro olhar interpretei-o  como 
uma crítica ao divulgado pelos media sobre 
o alegado ataque sexual de migrantes,  
homens com aparência de originários do 
norte de África ou de  árabes, a mulheres em 
Colónia e outras cidades alemãs durante as 
festas de passagem de ano.  

   
   Condenado pela chanceler alemã Angela 

Merkek e outras autoridades europeias, o 
episódio grotesco e pouco claro,  escamoteia  
algo medonho  para influenciar  politicas que 
levem a Europa, novamente, a extremismos 
xenófobos, de má memória.   

A aprovação em 26 de Janeiro, pela 
Dinamarca, de uma nova lei do asilo,  ao 
determinar o confisco de bens aos refugiados 
- apreensão de dinheiro acima das 10.000 
coroas dinamarquesas (1.340 euros) e de 
bens pessoais acima da mesma quantia, 
excetuando, “bens de valor sentimental” 
como alianças e “de natureza prática” 
como telemóveis ou relógios -  é exemplo 
do  retrocesso de uma Europa paladina das 
liberdades e garantias.

 
Assim, e  porque desconfio do que 

aconteceu na Alemanha quanto àquele 
incidente, considerei o “cartoon” divertido e 
bem conseguido enquanto transmissor de 
mensagem que inclui a critica à forma como 
alguns tabloides tem tratado o tema dos 
refugiados. Foi como se o mesmo  gritasse 
em si mesmo: “Olha o que te esperava Alan... 
uma sociedade xenófoba, estereotipada, 
onde irias sofrer muito...serias também 
considerado como estes”. 

     
   Numa observação mais acutilante, e na 

sequência dos protestos nas redes sociais, 
incluindo o da rainha da Jordânia,  lembrei-
me  dos pais do menino e do reduto da 
dignidade humana de que tanto fala o 
filósofo e professor Hermenegildo Borges.  
Recordei o ensinamento de Armando 
Leandro, um magistrado que tem dedicado 
a sua vida à causa da proteção das crianças 

e jovens em risco, quando , numa entrevista 
ao Observatório da Deontologia, me disse: “ 
quando se fala das crianças e mesmo que 
o jornalista não infrinja qualquer regra, é 
sempre exigível uma ética de cuidado”.       

  
Se caminhamos para uma ética global, 

que deixe os “paroquialismos” porque 
já escrevemos global devido às novas 
tecnologias,  teremos de ser críticos 
multidisciplinares e pluriculturais. Srephem 
J.A. Wrad, professor da University of 
Wisconsin-Madison, USA, há muito dedicado 
à temática, alerta para a necessidade de 
uma ética jornalística que contemple uma 
maior interação com os diferentes públicos 
e diversas culturas. Todos sabemos como 
o mundo mudou nesta era digital onde 
os acontecimentos são de todos e para 
todos,  mudanças que exigem códigos 
deontológicos actualizados com as novas 
realidades. (artº14 CD) “

  O cartunista, difere do Jornalista. Este 
é obrigado a um código rígido e sujeito a 
responsabilidades de rigor factual,  verdade, 
honestidade, com um conjunto de deveres 
(artº14) pela infração dos quais pode ser 
sancionado. O autor do cartune, é  um artista 
que utiliza a informação mediatizada. O seu 
trabalho é vivo, faz rir.  Distorce e exagera a 
realidade, critica-a socorrendo-se da sátira e 
do humor. É irreverente,  por vezes, junta  a 
imagem com um jogo de palavras que expõe 
ao ridículo pessoas e situações.  O cartune 
responsabiliza apenas o seu autor, porque se 
trata da sua opinião.
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O cartune que a rainha da Jordânia, Rania 
Al Abdullah,  divulgou  nas suas contas de 
Facebook e do Twitter,  em  protesto contra 
o desenho do magazine francês e da autoria 
do cartunista jordano Osama Hajjaj,   mostra 
o pequeno “Aylan” a crescer:.  primeiro a 
brincar, depois a ir para escola e já em adulto 
como médico. Rania escreveu que “Alan 
poderia ter sido um médico, um professor, 
um pai amoroso”.

  Parece-me uma história bonita em banda 
desenhada. O desenho não choca, não ri,  
não sacode as mentalidades. O seu eco 
deve-se essencialmente por ser originário 
de um post da rainha, nas redes sociais e 
pela sua multiplicação global.  Naturalmente 
que uma rainha, uma mulher muito bonita 
de origem palestina, reclamada pelos 
designers de moda para os  inspirar nas 
suas criações e conhecida pelas causas 
sociais e humanas pelas quais se envolve é 
suscetível de uma maior empatia, até pelo 
poder institucional que lhe advém,  do que 
qualquer cidadão comum, incluindo os 
próprios pais do menino sírio.

Malkom Evans,   trabalhava como cartunista  
no Neo Zeland Herald  há sete anos,  quando 
foi despedido pelo seu editor por se recusar 
a alterar um desenho  respeitante ao conflito 

israelo-palestinino. Justificou  que  por cada 
pedaço cortado é uma fraude aos leitores. 
“A arte do cartunista é tentar, tanto quanto 
puder sugerir, um ponto de vista, provocar 
um debate: É como se dissesse: “hey what 
about? What do you thing of this? This is 
reasonable” e exemplica que é preciso 
questionar o que se passa no Zimbabué, o 
que  o presidente Robert Mugabe tem feito; 
é preciso um olhar sobre o que se passa a 
Palestina...”.

  Neste sentido recordo a polémica que 
gerou um desenho   do cartunista António, 
no Jornal Expresso, em 5 de Dezembro 
de 1992 e repetido em 2009: A caricatura 
do Papa polaco, Karol Voitylla, com um 
preservativo no nariz, numa implícita crítica 
a declarações por ele produzidas sobre a 
contracepção , durante um seu périplo  em 
África.

 A rever, também o interessante  
documentário  “Cartunistas - infantaria da 
Democracia “  apresentado em Lisboa, o 
ano passado, inspirado na condenação  do 
dinamarquês Kurt Westergaard, autor de 
uma caricatura  de Maomé e por causa 
disso o seu jornal sofreu violentas ameaças. 
Neste filme vê-se o  francês Plantu,  do Le 
Monde, que criou na ONU a Associação 
de Cartunistas pela Paz, a tunisiana Nadia 

Stéphanie Valloatto, o autor do documentário dos doze cartonistas de 12 páises do mundo e 
que em portugal foi exibido no Cinema Ideal, junto ao largo Camões em Fevereiro de 2015
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Khiari, o burquinense Damien Glez, o norte-
americano Jeff Dazinger, o palestino Baha 
Boukhari, o russo Mikhail Zlatkovsky, a 
venezuelana Rayma Suprani e o cubano-
mexicano Angel Boligan. Todos falam sobre 
o seu trabalho de resistência contra poderes 
persecutórios. Ao longo do documentário 
podemos ver, como, em certos paises onde 
o défice democrático é muito acentuado, 
os “cartoons” ( muitas vezes em paredes 
e muros), desempenham um papel de 
denúncia das prepotências de dirigentes  
sobre os povos.

O cartune do Charlie Hebdo provocou a 
repulsa de familiares do pequeno Alan Kurdi 
e originou  nas redes sociais acusações de 
repugnância, racismo  islamofobia e de mau 
gosto ,  vindos de muitas partes do mundo.

   
 Porque o autor do polémico “cartoon”   terá 

sido  o  editor Laurent Sourrisseau, ou “Riss” 
-  que estava na Redação em Janeiro do ano 
passado, quando do ataque terrorista que 
matou onze colegas-  poderemos também 
reflectir: E se “Riss” neste seu trabalho  
teve a intenção de atingir os muçulmanos, 
através da foto do pequeno Alan, numa 
especie de vingança, ferido,  pela bárbara 
morte  dos seus  colegas ano passado? 
Ou ainda,  eivado de ódio pelos ataques 
extremistas de Novembro último, em Paris, 
que vitimaram 130 pessoas e provocaram 
ferimentos em mais 300. 

E se assim fosse, será que o autor não 
teria a liberdade e o direito de opinar e nós 
não teríamos interesse em  conhecermos 
o seu pensamento?Não é este o mundo 
da transparência para que caminhamos? 
Ou afinal não queremos a tranparência 
facilitada pelas redes sociais e que se está 
a transformar no panótico de que nos fala 
Bentham no século XVIII.

O Tribunal dos Direitos humanos :  “A 
critica é necessária à Democracia?”

A discussão sobre que regras devem seguir 
os cartunistas é um assunto pouco discutido. 
Numa Investigação de Isabel Damasio (2014) 
sobre o Cartune e o Editorial no Espaço do 
Jornal, verifica-se que alguns se aproxima 
das regras editoriais ou têm as suas. Em as “ 
As Caricaturas da Primeira República, Lisboa, 
Tinta da China” de Osvaldo Sousa (2010) é 
referido  como características desejáveis da 
caricatura “ser fraterna porque o verdadeiro 
humorismo não se ri dos outros, mas com os 
outros. Deve ser suficientemente inteligente 
para que a acidez da crítica não ofenda o 
indivíduo. Deve ter a capacidade de deixar a 
vítima rir-se de si própria, aceitando a crítica 
com respeito “.

A Jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos,  que privilegia a 
liberdade de expressão, tem optado por um 
entendimento alargado, na interpretação 
do artigo 10º da Convenção (CEDH) que 
não só aplicavel à informação ou ideias 
consideradas inofensivas, indiferentes  
ou que agradem,  mas também àquelas 
que choquem, ofendam ou perturbam. O 
tribunal  estabelece um equilibrio quando 
está em causa o interesse público. “Such 
are the demands of pluralism, tolerance and 
broadmindedness without which there is no 
“democratic society”, lê-se numa das suas 
decisões.

Num relance sobre várias processos, 
queixas de atentados à liberdade de 
expressão, bem como alegados crimes de 
injúria ou difamação através da publicação 
de cartoons, verifica-se que o Tribunal 
Europeu tem sido moderado: sugere  a 
reserva da dignidade humana,  cuidado 
na linguagem do texto que acompanha o 
desenho, questiona o prejuizo que causou 
aos outros, e equaciona: a crítica é necessária 
à Democracia? (Article 10 protects not only 
the substance of the ideas and information 
expressed but also the form in which they 
are conveyed (see De Haes and Gijsels v. 
Belgium, 24 February 1997, § 48, Reports 
1997 I).
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Entre vários casos de absolvição por se 
ter valorizado o interesse público, destaco 
a título de exemplo, a condenação de 
um cartunista, no caso Leroy v França 
(2008), (http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-88657 ) a propósito de um desenho 
sobre os ataques do “11 de Setembro” às 
torres gémeas norte-americanas, em 2001 
– O cartunista do Ekaitza, magazine político, 
desenhou as torres a cair num poço de pó 
com uma legenda que replicava um excerto 
publicitário “NOUS EN AVIONS TOUS RÊVÉ 
... LE HAMAS L’A FAIT”. 

O artista que foi condenado pelas instâncias 
francesas por cumplicidade na apologia ao 
terrorismo, disse que apenas queria critiar 
“o imperalismo norte-americano”. Tribunal 
Europeu que ele atentou contra a dignidade 
das vítimas. Notou que a caricatura tomou 
uma amplitude particular naquelas 
circunstancias  que não se pode ignorar. O 
desenho, publicado dois dias depois dos 
atentados, sem precaução de linguagem 
e numa dimensão temporal  que devia  
contar para acrescer à responsabilidade do 
cartunista. “A publicação  provoca reações  
que podem atiçar a violencia e demonstrar 
impacto  sobre a ordem publica na região”, 
confirmou. 

 
Não somos Charlie, mas gostamos da sua 

irreverência. 

O magazine francês, semanal, também 
alvo de vários processos, tornou-se célebre 
pelo seu estilo provocatório desde o seu 
inicio em 1970.  Polítcos e outras  figuras 
públicas, religiosas simbolos de todos os 
credos têm sido o alvo das suas canetas 
que nos últimos anos têm incidido sobre  
caricaturas da violencia dos extremistas 
muçulmanos.

Em Janeiro deste ano,  um dia antes do 
aniversario do ataque terrostista em Janeiro 
de 2015,  o Charlie Hebdo  fez uma edição  
especial  de  milhão de cópias  e com outro 
cartoon igualmente polémico, a um “Deus” 
que não protege.

Numa conversa à televisão norte-
americana CNN ,  aquando do aniversário 
do ataque ao magazine, o autor, “Riss” 
explicou:   “Para nós é a ideia de que Deus 
terá assassinado os nossos amigos o ano 
passado”. Então “queremos alargar a visão 
das coisas. A fé não é sempre pacífica. 
Talvez devêssemos aprender a viver com 
menos Deus”.

Na sequência dos ataques de Paris, 
em Novembro de 2015, pelo ISIS (Estado 
Islâmico) ,  o magazine  publicou alguns 
artigos desafiantes sobre o modus  da 
sociedade francesa comparativamente 
com a dos alegados atacantes : “Eles  
conseguiram as armas ...nós temos o 
Champanhe”, desenhando um homem  a 
beber,  enquanto jorrava champanhe pelos 
buracos das  balas.

Em  2012, o jornalista do Charlie Hebdo, 
Laurent Leger, declarou que o magazine 
não pretendia provocar ódio ou violência:   “ 
O objetivo é fazer rir,” explicou à imprensa e  
prosseguiu: “Em França, sempre tivemos o 
direito de escrever e desenhar e se alguém 
não se sentir bem com isso, podem criticar-
nos e nós podemos defender-nos. Isto é 
democracia” explicou enfatizando: “nós não 
atiramos bombas – discutimos, debatemos, 
mas não agimos violentamente, Temos de 
resistir a pressões do extremismo”.

Em 2011 os  escritórios  do Charlie 
Hebdo foram destruídos por uma bomba 
de gasolina depois de ter publicado uma 
caricatura do Profeta  Mohammed  e desde 
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aí esteve sob a mira da segurança francesa. 
Antes, em 2006, o magazine publicou uma 
série que apareceu no jornal dinamarquês, 
Jyllands-Posten em 2005.

A nivel dos principais órgãos de 
comunicação social , prossegue uma grande 
polémica sobre o dever ou a omissão, na 
divulgação deste género de cartunes. 

O incómodo de serem rotulados pela 
autocensura  o medo de represálias dividem  
os posicionamentos. Os media na Europa, 
incluindo em Portugal e nomeadamente 
o jornal Público, têm sido mais ousados, 
enquanto os norte-americanos mais 
contidos.

 Por exemplo  o New York Times, um jornal 
de referência, prefere descrever este género 
de  cartoons mas não   publicar imagens.

A propósito da divulgação de tais imagens 
o responsável pela CNNwordwide, afirmou: 
“Jornalisticamente, todos os meus instintos 
me dizem que as queremos (fotografias 
dos cartoons) e que as devemos usar (…), 
mas, como gestores, proteger e cuidar da 
segurança dos nossos funcionários em todo 
o mundo é agora mais importante”.

 Um colunista do Finantial Tmes assim se 
expressou: “Para ser o Charlie é preciso 
estar pronto para desafiar ameaças de 
morte e ataques bombistas verdadeiros”,  
e acrescentou:  “O resto de nós que, como 
eu, se senta em segurança num escritório na 
Europa ocidental – ou aqueles que noutras 
profissões nunca ponderaram correr o tipo 
de risco que aqueles jornalistas franceses 
corriam diariamente – não somos Charlie. 
Estamos apenas contentes que alguém 
tenha tido a coragem de o ser.”
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PARA TI, À MANEIRA DE SOFIA 

JOÃO PIRES DA ROSA

Juiz Conselheiro

Já foram nossas estas pedras meu Amor
porque as pisámos tantas  tantas vezes
já foi nosso este céu e foi nossa esta luz
que agora os teus olhos me devolvem
transparentes
e que por isso são nossos de novo luminosamente
e assim será sempre
elas aqui estarão as mesmas pedras
 gastas talvez mas vivas 
abertas aos olhos de quem ama
o azul limpo da manhã
ou o doirado quente do entardecer
fica aqui dito para que conste que elas
estas ruas e vielas são nossas
e são nossas as árvores e as rosas
porque elas foram as companheiras silenciosas
do sonho e do amor
porque elas viram o brilho dos teus olhos
e neles nasceu a lua o sol e a brisa
quando alguém vier quando nós não viermos
elas estarão lá
recolhendo a calorosa intimidade 
de novos amores de novo eternos
e assim chegará a imortalidade
 de quem ama
porque os novos amantes 
lembrarão sempre quem amou
a mesma luz o mesmo dia o mesmo instante. 
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E SENDO JUIZ? 

 
Estamos numa edição bonita. Tem 

de ser bonita, porque estamos no mês 
dos namorados e do Carnaval. Temos 
de falar de coisas agradáveis, de pensar 
coisas agradáveis e amorosas e…

 
Vou destoar. Apetece-me falar de uma 

coisa desagradável. Aliás, vou falar de 
uma coisa desagradável. Da doença.

 
Nunca pensamos muito na doença, no 

que custa estar doente e ter de trabalhar, 
enquanto nos sentimos saudáveis. Não 
pensamos que pode ser uma opção difícil 
entre “meter baixa” ou trabalhar com a 
dificuldade acrescida de se estar doente. E 
se a doença não for visível (como uma ferida 
aberta e com um curativo chamativo), o mais 
certo é ser olhada com desconfiança. E há 
dezenas de doenças que debilitam, muito e 
profundamente, que são pouco conhecidas e 

ainda menos compreendidas, que motivam 
comentários sarcásticos dos colegas e 
“superiores”: “ele/ela não quer trabalhar”, 
“está a engonhar”, “não está para se maçar”.

 
Sou ainda muito jovem, gozo de saúde e 

ainda assim há dias que o acto de me levantar 
da cama e enfrentar um dia de trabalho é 
duro, porque estou cansada, porque tive uma 
daquelas gripes breves mas debilitantes, 
porque não dormi bem, ou o suficiente (as 
sentenças até à 1 da manhã, privilégios!).

 
Como será saber-se que não se vai ter um 

dia bom para trabalhar, que a diferença será 
entre estar muito cansada, ou tão cansada que 
dizer uma frase completa é um esforço quase 
incomportável? Que subir umas escadas 
com 5 degraus equivale a uma escalada 
à Serra da Estrela em dia de neve intensa?

 
A   tentação será dizer-se: se se sente 

PENSAMENTOS DISPERSOS
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tão mal, que ponha baixa. Pois, essa será 
uma opção. Legítima, diremos. Mas  a  
baixa que se prolonga no tempo, além 
da influência remuneratória negativa, 
tem ainda uma outra consequência que, 
confesso, até há pouco desconhecia: 
faz perder antiguidade na carreira.

 
Uma pessoa que está doente, com 

doença que até pode fazer perigar a sua 
existência, tem de ponderar se arrisca 
trabalhar ou se se conforma com a perda 
de remuneração e antiguidade. As suas 
outras obrigações permanecerão ali: pagar 
a casa que comprou levianamente, porque 
não pensou que iria ficar doente, o carro, 
se se deu ao luxo de ter um, os filhos, que 
precisam de ser educados e alimentados… 
E a doença, que tudo vem complicar.

 
Leio a Constituição da República 

Portuguesa. Penso nas conquistas de Abril, 
que está quase aí. Sou filha da emigração 
que grassou em Portugal antes de Abril, 
tendo regressado ao país, atentos os bons 
ventos que a democracia fazia prever. Penso 
no princípio da protecção na doença, porque 
nenhum de nós poderá dizer que não vai por aí. 

Olho pessoas de quem gosto, a quem 
respeito profundamente, que reconheço 
uma vontade de trabalhar e seriedade no 
seu trabalho, a quem saiu a “fava”, mais uma 
vez. Que terão de enfrentar mais uma luta 
e a quem o Estado e a lei dizem que, não 
tendo estado a trabalhar efectivamente, 
será retirada antiguidade. Como se o 
tivesse escolhido, como se pudesse, em 
alternativa dizer: “não, obrigada, não me dá 
jeito estar doente agora, talvez para o ano”.

 
Não tenho uma conclusão bonita para este 

texto. Na verdade, nem sei bem o que queria 
dizer com o mesmo. Talvez apenas “pensar” 
em voz alta, se esta norma faz sentido. Se 
não é tempo de dizer que a doença não é 
uma opção e não deve ser tratada como tal.

 Cidalina Freitas
Juíza de Direito
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A (DES)PROPÓSITO

… DE DISTÂNCIA.

A  distância  na  Justiça pode ser 
abordada por várias perspectivas: 
desde o encerramento de tribunais e 
sua centralização nos grandes polos 
populacionais até ao autoritarismo com 
que muitos identificam a administração da 
Justiça pelos Juízes, passando pelo espaço 
existente entre a decisão e a verdade (que 
está, de acordo com o senso comum, na 
boca do povo).

Trago-vos algo de muito velho, uma 
pergunta quase existencial que me surgiu 
quando li o seguinte título de notícia:

“Reforma do mapa judiciário “distanciou 
a justiça dos cidadãos” (a notícia pode ser 
lida em http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/
reforma-mapa-judiciario/reforma-do-
mapa-judiciario-distanciou-a-justica-dos-
cidadaos)

E a pergunta é: terá sido a reforma a 
distanciar a justiça dos cidadãos? Não existia 
já um enorme espaço vazio, tendo a reforma 
tornado físico/visível um sentimento 

generalizado?
Nunca tinha pensado nisto até ter lido – 

para me preparar para a saga que teve como 
fim a função que exerço - a obra de Antoine 
Garapon “Bem Julgar – Ensaio sobre o Ritual 
Judiciário”.

É que parecendo tudo encenado, cada 
elemento tem uma simbologia e exerce 
uma determinada função com vista a um 
fim uno: exercício de um poder soberano 
em nome do povo que, como tal, tem que 
ser percebido e acatado.

Porque é que o Juiz tem que estar num 
local mais elevado? Qual a razão que leva a 
que a bandeira de Portugal esteja presente 
na sala de audiências? Porque utilizamos 
becas? Porque é que o Juiz se encontra 
tão distante de quem está a ser julgado ou 
ouvido? Porque se impõe que todos quanto 
se encontrem numa sala de audiências se 
levantem à entrada do Juiz?

O cumprimento destes rituais criava, sim, a 
sensação de distância, de inalcançabilidade, 
de poder soberano e indiscutível. E se 
sindicado era com fundamento e sem 
leviandade.
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Hoje? É na praça pública que se julga; os 
julgamentos são peças de teatro a que se 
assiste e não podendo a decisão agradar a 
gregos e troianos, os troianos e os gregos 
arrogam-se na titularidade de cultura jurídica 
de longe superior à de quem estudou e se 
dedicou numa percentagem elevadíssima 
ao exercício da função. E as finalidades do 
exercício do poder soberano desvanecem-
se, como o vapor de água após um leve 
sopro.

E a que se deveu esta mudança? Passaram 
as “gentes” a sentir-se de tal forma livres que 
toda a expressão lhe é permitida? Passaram 
as decisões proferidas a ser de tal forma 
irrazoáveis perante a prova produzida que 
a crença no alcance do justo pela função 
jurisdicional ficou irremediavelmente 
abalada? Passaram os operadores 
judiciários a comportar-se de uma forma 
tão ignóbil que não é possível dissociar o 
comportamento da decisão proferida?

Creio ter sido essencialmente a conjugação 
de três factores – entre os quais não se 
encontra a reforma judiciária – a promover o 
distanciamento entre a justiça e as pessoas.

Em primeiro lugar, o sentimento de 
impunidade. A pouco e pouco foi-se 
abrindo a porta à crítica sem feed-back do 
necessário esclarecimento. E a partir daí 
tudo passou a ser permitido porque do outro 
lado – leia-se, do poder judicial – nada era 
dito: o dever de reserva não permite que os 
Juízes falem sobre processos em curso; não 
é adequado banalizar a intervenção pública 
do esclarecimento, que apenas deve ocorrer 
quando a situação se justifica; o discurso 
jurídico está tão enraizado nos juízes que 
qualquer tentativa de esclarecimento 
para fora do meio acabaria por produzir 
piores resultados e inexiste disponibilidade 
financeira para criação de gabinete de 
imprensa a assessorar os tribunais para 
esse efeito.

E que bem que sabe criticar aqueles 
que podem exercer algum poder sobre os 
outros, reduzi-los ao comum dos mortais 
para os tornar iguais a toda a gente. No 

entanto, iguais já somos: o que muda é a 
função.

Em segundo lugar: o facilitismo.

A falta de meios necessários para dar 
resposta célere às pretensões dos utentes 
da justiça (espaço, funcionários, Juízes) não 
é um fenómeno novo. Quem nunca ouviu 
falar de julgamentos a serem realizados 
em gabinetes perante a constatação de 
diligências sobrepostas e a falta de sala 
de audiências disponível, porque ocupada 
com outras diligências? E de gabinetes de 
magistrados instalados em contentores? E a 
transformação de assoalhadas em salas de 
audiências, fora do edifício do tribunal, para 
as quais os magistrados se deslocam pela 
via pública e entram pelo lado do público, 
obrigando os Srs. Advogados – que já se 
encontravam instalados uma vez que de 
acordo com o ritual o tribunal é o último a 
entrar na sala de audiências – a levantar-se 
para que o(s) magistrado(s) ocupem o seu 
lugar? Esta é pessoal…

Em “pequenas” decisões com a finalidade 
de acelerar o processo judicial a força 
do espaço acabou por ser reduzida, a 
intensidade do ritual passou a ser uma 
“palhaçada”. Mas não seriam esta força e 
intensidade a incutir o sentimento de justiça, 
a necessidade de interiorização das regras 
impostas pela decisão? Passou a ver-se 
um igual a dizer algo com mais força que a 
palavra do seu destinatário. E se é igual não 
manda em “mim”… (mais uma vez, somos 
iguais: diferente é a…?)

Referi três razões não foi? 
Mas não me recordo da terceira… 

Certamente que alguma notícia me dará a 
oportunidade de divagar sobre ela.

E com esta questão vos deixo: terá, então, 
sido a proximidade que nos distanciou?

 Milene Bolas Prudente
Juíza de Direito
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BOCA DE CENA

1. Sempre quis ser JUIZ.
 Cada um é para o que nasce, dizem, 

pois então.
E, POR ISSO, tendo a raciocinar sobre a 

essência de ser JUIZ.
Apesar da especialização temática que 

tende a ser uma realidade no nosso mundo 
jurídico, a essência do Magistrado, labore 
em que Tribunal seja, tem sempre de ser a 
mesma.

Temos de nos reger pelo supremo princípio 
da plenitude da nossa consciência, não 
sendo os sinais exteriores de respeito, as 
cinzentas ou azuis gravatas, que legitimam a 
nossa acção (e se eles também interessam 
é porque existem exemplos de compostura 
pedagógica a seguir pois o povo em nome 
de quem exercemos a nossa missão isso 
espera de nós), mas aqueles que nos fazem 
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BOCA DE CENA
convencer de que não é o magistrado de 
calças de ganga que temos de evitar mas o 
magistrado de cabeça de ganga...

Fala-se em falta de meios para bem 
exercer a Magistratura – é um alibi que 
não nos pode desresponsabilizar. Pior que 
a falta de meios, é a falta de fins, é não ter 
o fim certo na hora certa quando se opta 
por uma profissão que nos irá, em princípio, 
acompanhar ao longo de toda a nossa vida 
activa.

Por esse motivo, na minha primeira aula 
como docente no CEJ, lia sempre aos 
auditores uma história passada com o Padre 
Anchieta, no Brasil, e que nos faz parar e 
reflectir sobre a pressa com que vivemos 
e a ligeireza com que fazemos opções na 
vida, sem atentar no lado essencial da vida, 
aquela que brota de dentro de nós e que 
nos faz supremos habitantes deste planeta 
de fogo em era apocalíptica.

Assim rezava a historieta:
«O referido sacerdote tinha pressa 

de chegar a uma aldeia e, assim, pediu 
aos carregadores índios para andarem 
depressa. Ao terceiro dia pararam e o padre 
perguntou-lhes porque é que não andavam, 
sabendo como ele precisava de chegar à 
aldeia. Eles responderam: “É que temos 
andado depressa de mais e a nossa alma 
ficou para trás. Temos de ficar aqui à espera 
que ela chegue e entre outra vez no nosso 
corpo para podermos continuar”.

Com este pressuposto, avanço para 
a idealização do que devia ser o bom e 
optimizante ensino da arte e ofício da 
judicatura e da magistratura do MP, assente 
que ninguém nasce ensinado e que urge 
passar por uma Escola de excelência, 
como é e sempre foi o CEJ, para treinar 
competências, recepcionar conceitos, 
praticar a mundividência do Direito vivido 
a postas largas pelas ruas e casarios da 
cidade.

Também um JUIZ é um Homem e, por 
isso, nada do que é humano lhe é estranho 
– apenas um ser normal a exercer uma 
profissão invulgar!

Acredito que neste CEJ os futuros 

magistrados deste país desfrutam de 
uma visão do Direito muito mais flexível 
e integrada da que tem sido normal nos 
cursos jurídicos. 

Defendo um ensino que cultive a auto-
aprendizagem do auditor, dotando-o 
de uma visão pluralista da sociedade e 
preocupando-se com uma abordagem 
multidimensional do sistema jurídico e 
multidisciplinar no que se refere às outras 
áreas de conhecimento, tudo com o 
objectivo de formar juristas capazes de 
pensar séria, global e criticamente o Direito. 

Como diria alguém , «de um modelo 
de formação discente que, enfim, trate 
de impedir um perfil de aluno proclive ao 
automatismo, ao isolamento teórico, a uma 
ortodoxa rigidez interpretativa e, até mesmo, 
a um desvairado e irracional subjetivismo, 
origem de profissionais deficientes e, em 
determinadas ocasiões, carentes de um 
mínimo sentido de ponderada razoabilidade 
acerca dos princípios e valores que ao 
Direito importam».

Entendo que a formação das carreiras 
jurídicas deve ser uma questão de Estado, 
o que pressupõe uma actividade contínua 
e permanente e a construção de pontes 
eficazes entre as várias carreiras - pretende-
se que nas carreiras jurídicas se saiba 
fazer, se saiba aprender a estar, se criem 
competências e se optimizem serviços, 
de forma a que tenhamos Magistrados, 
Advogados, Solicitadores e Funcionários 
Judiciais tecnicamente competentes, 
culturalmente esclarecidos e socialmente 
empenhados.

2. Naveguei durante muitos anos na Área 
de formação de magistrados no Direito da 
Família e das Crianças. 

Confesso a minha paixão por este ramo.
Por ela voguei pelo CEJ de outrora, 

ensinando centenas de auditores a arte e 
ofício de bem cuidar, juridicamente, de uma 
criança e de uma família.

Sempre preferi jurisdições com rostos, 
com gente dentro (e daí não desprezar as 
potencialidades das águas da Jurisdição 



28

Retira-se do forno com cuidado e 
esperança.

Aviso Muito Importante: 
Avisa-se desde já que nem sempre a 

receita resulta. Ela não é infalível. 
É essencial ter-se presente que é 

humano errar, falhar, arrepender. 
Infelizmente, nem todas as histórias 

podem acabar com um seguro “e foram 
felizes para sempre” 

Existem “alguns sucessos, mas também 
muitas dificuldades e limitações: ninguém 
pode desejar tratar tudo” . 

As dúvidas e incertezas da justeza das 
decisões fazem da actual Justiça da 
Família e das Crianças uma casa mais 
humana, aproximando-a dos que chegam, 
também inseguros, aos tribunais. 

3. Um ex-auditor escreveu-me isto:
 A vida, todos o sabemos, é uma simples 

viagem: há os que se julgam o centro do 
Mundo e que não se dão conta, sequer, de 
que apenas embarcaram numa viagem. 
Há outros que não têm vida para fazer mais 
do que, simplesmente, passar. Há depois 
os génios e lutadores de vida inteira de 
quem Bertold Brecht dizia serem, afinal, 
os imprescindíveis. Há, finalmente, os que, 
não tendo coragem e o desprendimento 
destes últimos, aceitam as regras do jogo, 
empenhando-se, porém, em contribuir 
para melhorar os pedaços de vida com 
que se vão cruzando pelo caminho.

 Andam pelos tribunais todas estas 
qualidades de gente.

Há um punhado de génios e lutadores, 
seguramente enganados no caminho, 
que, mais tarde ou mais cedo, rumarão a 
outras paragens;

Há também os que se julgam senhores 
do mundo, julgando poder dispor da sua 
vida e da dos outros.

Há os que não têm tempo (ou vontade) 
para fazer mais do que passar sem serem 
vistos.

E há os outros – os que vieram por genuína 
vocação. Estes, ou aprenderam a cercar e 
a fechar, e cercaram-se e fecharam-se, 

Penal, onde naveguei em águas da 2ª 
instância).

Mas o meu coração tomba para os afectos.
Eu diria que, para se ser um bom Magistrado 

na Área de Família e Crianças, a receita poderá 
ser razoavelmente esta que me chegou 
durante o meu CEJ: 

Ingredientes:
 500 gramas de conhecimentos jurídicos
 500 gramas de bom senso
 350 gramas de capacidade de ouvir
 300 gramas de ponderação
 Uma pitada de distanciamento em 

relação às situações
 Disponibilidade q.b.
Indicações prévias:
Todos os ingredientes são insubstituíveis. 
Não podem ser usados quaisquer outros 

parecidos, mas de qualidade inferior. 
Devem, além do mais, ser usados com 

muito cuidado, conforme o destinatário em 
concreto da receita. Por isso, todas as receitas 
são únicas e irrepetíveis (o interesse superior 
da cada criança).

Modo de preparação
Colocam-se numa taça os 500 gramas de 

conhecimentos jurídicos. É o ingrediente base, 
sem ele nada se faz. 

De seguida juntam-se 500 gramas de bom 
senso e mistura-se muito bem, até ficar uma 
massa única.

Juntam-se, de forma lenta e paciente, 350 
gramas de capacidade para ouvir.

Adiciona-se uma pitada de distanciamento 
em relação à situação e mexe-se bem.

Deixa-se repousar e levedar o resultado 
durante o tempo necessário. 

Ponderação q.b..
Sem certezas, mas com convicções bem 

fundamentadas, vai ao forno cheio de 
esperança. 

Deve-se espreitar de vez em quando, para 
ter a certeza que a temperatura é a indicada 
(revisão das medidas). 

Alterando-a, se estiver a queimar. 
Não há tempo certo para a cozedura. 

Depende das circunstâncias. Do saber do 
cozinheiro. Da seriedade e do cuidado que se 
pôs em cada um dos pormenores.
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até que se vão embora deixando apenas 
um mundo mais estreito; ou, aprendendo 
os obstáculos, aprenderam também a arte 
de os superar, e quando, no final, se vão 
embora, vão tranquilos por terem deixado 
alguns pequenos mundos, um bocadinho 
que seja, melhor!»

Este o meu desejo – que os magistrados 
desta Área urgentemente se abram 
aos outros, abandonem preconceitos e 
mentes quadradas e pensem que afinal, 
por vezes, como diria o mais conhecido 
dos principezinhos, “não há dúvida que as 
pessoas grandes são mesmo muitíssimo 
esquisitas”, competindo-nos, a nós, 
aplicadores destas leis, e na sábia palavra 
de Pablo Neruda, “enterrar a tristeza e os 
seus ossos roedores debaixo da Primavera 
de uma macieira”, não se tolerando seja o 
que for que roube aos meninos os sonhos 
que só eles sabem ter!

Porque acredito que o futuro não será feito 
através das descobertas da Ciência mas 
depende essencialmente da descoberta 
dos mecanismos dos afectos, tal como 
recentemente sentenciou António Alçada 
Batista.

Com o respeito pela humana vida e pelos 
direitos fundamentais de cada homem e de 
cada criança, quase-homem, invocados na 
convicção, na voz, na pena, na intenção, na 
vocação e na prática de cada um de nós, 
obreiro da esperança.

Ainda a tempo de apanhar a alma das 
coisas...

Ainda a tempo de constatar a diferença 
entre uma mãe que teve 16 filhos e outra 
que, afinal, teve um filho 16 vezes…

O mundo das crianças que pedem uma 
chance de existência no futuro, que nos 
pedem um manto mágico de protecção, 
próprio dos super-heróis, não é especial. É 
outro mundo. Entre os dois existem apenas 
algumas secretas passagens, inacessíveis a 
quem já não tem palmo e meio de altura.

A infância é um mundo que gostávamos 
de ter, que não podemos ter. É um mundo 
deixado para trás, um mundo que nos 
deixou para trás.

Resignemo-nos.
Já não somos o Calvin. Já não temos o tigre 

Hobbes. Tornámo-nos o pai e a mãe, somos 
os alienígenas. Desconcertados, esquecidos. 
Incompreendidos, incompreensíveis.

Acreditem que o mundo estranho não é o 
deles, é o nosso! 

“Vocês dizem:
é cansativo estar com crianças.
E não há dúvida que têm razão.
Depois acrescentam:
Porque temos de nos pôr ao nível delas, 
Porque temos de nos baixar, inclinar,
Curvar, tornar pequenos.
Mas aí vocês estão enganados.
O que mais cansa não é isso,
O que mais cansa é sermos obrigados a 

elevarmo-nos
Até à altura dos seus sentimentos.
A esticarmo-nos, a alongarmo-nos,
A ficar nos bicos dos pés.
Para não as magoar.”
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O CANTINHO DO JOÃO

Quando os homens se esquecem de 
que não passam de animais começam a 
comportar-se como bestas.

É que, a única justificação que encontro 
para certos comportamentos humanos é a 
sua natureza animal e a qual não se distingue 
dos restantes símios, senão vejamos:

O grupo de macacos no qual nós nos 
incluímos (o chamado macaco europeu) 
naturalmente olha com desconfiança 
para os restantes grupos de macacos (os 
chamados macacos africanos, do macaco 
do médio oriente ou macaco asiáticos, 
entre outros) com medo que estes últimos 
lhes roubem as bananas ou pior ainda, as 
macacas. E isso justifica, na nossa postura 
gorilácea, que se culpe o estranho, aquele 
que vem de fora, como o culpado pelas 
condutas mais aberrantes e com as quais 

todos nós nos repugnamos. É o caso dos 
alegados abusos ocorridos na cidade de 
Colónia. É um caso de polícia e merece 
ser tratado com seriedade e firmeza 
não se confundindo com a situação dos 
refugiados.  Mas, para todo o xenófobo que 
adora encontrar legitimidade moral para 
fazer de conta que é um “cruzado” do tempo 
da idade média, ou para fazer de conta 
que vivemos num “choque civilizacional” 
no qual ou agarramos em armas e pomos 
esta gente toda na ordem (de preferência 
na rua) ou somos transformados em 
escravos pelo estado islâmico e as nossas 
mulheres e crianças carregadas para um 
harém, convém relembrar que o macaco 
português, sem prejuízo de ser europeu, 
é muitas das vezes desprezado pelo seu 
congénere macaco alemão, inglês, francês 
ou suíço o qual, na primeira oportunidade 
poderá tratá-lo como se fosse lixo sempre 

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito
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O CANTINHO DO JOÃO com o argumento de que não partilha dos 
seus valores nem tem uma matriz cultural 
comum.

Portanto, para todos aqueles que têm 
uma formação católica lembrem-se bem 
do que diz o actual Papa sobre tolerância e, 
para todos os que têm uma posição social 
e profissional de relevo (por mérito ou por 
legado) lembrem-se das responsabilidades 
que daí decorrem antes de divulgar nas redes 
sociais ódio, veneno e ignorância. Pode ser 
que um dia vos calhe o mesmo destino e aí 
sim, será o fim da macacada.
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FLORES NA ABISSÍNIA

    Se o céu fosse em tons de cinzento e 
creme poderia dizer-se com propriedade 
que a Maria João e o Luís eram “a match 
made in heaven”. Como não é, aquela é uma 
expressão que não lhes assentava nem por 
nada e que ninguém se lembraria de lhes 
aplicar mesmo nos dias mais solarengos. 
E, no entanto, enquanto viam Winnie a 
procurar a mais leve partícula de felicidade 
no quotidiano que a soterrava em plena 
representação teatral de Os dias felizes, 
pareciam um casal quase modelar, tão 
próximo nas curiosidades e nas paixões.

 Tinham-se conhecido à porta do cinema, 
apresentados por um amigo existencialista 
que não acreditava no amor. Estava em 
exibição um ciclo de cinema russo pós-
estruturalista e a Maria João ficou encantada 
com a crítica demolidora do Luís. “Vês”, 
dizia-lhe o amigo existencialista, “este tipo 
é assim. Não faz concessões.” Casaram 
anos depois e passaram a lua-de-mel 
visitando as cidades alemãs reconstruídas 

depois dos bombardeamentos dos Aliados 
na II Guerra Mundial. Quando voltaram a 
Lisboa instalaram-se num apartamento 
com paredes forradas com livros, serigrafias 
portuguesas e reproduções de pinturas 
clássicas. 

E assim foi correndo a vida para este 
casal. Nada em excesso, era o lema do Luís 
desde os 21 anos, divisa que a novel esposa 
fez sua, sem rebuço. Sem muito riso, mas 
também com poucas lágrimas, assim era 
a vida conjugal. As águas só se agitavam 
quando coincidiam na vontade folhear o 
mesmo livro na mesma ocasião. E a única 
discussão realmente grave nos vários anos 
de casamento prendeu-se com um capricho 
do Luís que queria substituir a assinatura da 
Magazine Littétaire pela da New York Book 
Review. Impensável e inaceitável, como 
determinou Maria João. Sem apelo nem 
agravo. 

 
Chegou então mais um aniversário de 

CARLA COELHO

Juíza de Direito
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FLORES NA ABISSÍNIA casamento. Decidiram ir ver Os Dias Felizes 
de Becket em cena no CCB. Uma escolha 
perigosa mesmo para o mais auspicioso 
dos casamentos. A peça ia a meio quando 
Maria João percebeu que andava a fazer 
de Winnie há vários anos. “Se não estás em 
coma levanta um dedo Willie; não sonharia 
incomodar-te para que levantasses os 
cinco dedos da mão”. Já Luís sentiu-se 
estranhamente próximo de Willie, aquele 
pobre tipo a quem nem era permitido 
estar quieto sem dar satisfações à mulher. 
Nenhum dos dois se sentiu muito contente 
com as conclusões a que chegou. Voltaram 
para casa em silêncio. Dois meses depois 
estavam divorciados, com a biblioteca, as 
serigrafias e as reproduções de pinturas 
clássicas meticulosamente divididas. 

  Durante algum tempo a rapidez dos 
acontecimentos deixou Luís siderado. 
Interrogou-se se não teria sido melhor 
oferecer a Maria João um colar em vez dos 
bilhetes para aquela peça tão tortuosa, 
elemento detonador da destruição da 
vida tal como a vinha vivendo. Mas algum 
tempo depois apaixonou-se pelo carteiro 
do bairro, um homem gentil que cultivava 
margaridas e frísias e que tinha um 
interesse muito limitado por letras mortas. 
Percebeu então que tinha sido tudo pelo 
melhor, a bem da conquista de mais dias 
felizes.
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E O MAR LOGO ALÍ

Ainda há tempo para abraçar novos 
desafios?

 Ou chegados a fevereiro, concluímos já que 
o dia 1 de janeiro é o pior dos dias para decidir 
mudar alguma coisa ? Quantas intenções 
foram cumpridas ? Quantas já foram para 
o balde do esquecimento ? Quantas estão 
ali no limbo a ver se sim ou não ? E porque 
temos de quantificar ?

Já tinha passado o carnaval, o dia dos 
namorados e Ester, sem namorado, a refletir 
sobre qual o sentido de ela própria se 
colocar, a si, mais esse fardo, o de fazer em 
pensamento uma folha infinita de excel com 
o que fez, o que fará (no curto. médio e longo 
prazo) e o impossível, os créditos incobráveis 
dessa contabilidade.

Já não se sonha com a cabeça toda, nem 
com uma folha de papel em branco que 
sempre dava para escrever, desenhar, pintar, 
para dobrar, recortar, rasgar …

Como é possível espartilhar a capacidade de 
sonhar e colocá-la num ecrã de computador 
para que nada escape ? 

Depois ainda há o excel real, esse com os 
números reais a que a organização onde 
trabalha a reduz mas que são muito úteis, 
diz o chefe: para saber se produziu mais 
relatórios, para a comparar com o seu colega 
de trabalho ali ao lado mas também com 
todos os outros que fazem o mesmo pelo 
país. A ponto de a desesperar: toda ela muda 
nesse confronto, a voz sai em monossílabos, a 
cara fechada e o corpo tenso, um sentimento 
muito desconfortável. Quis sair de si e clicou 
em “encerrar”. Entrou na rua.

Um verdadeiro sol de inverno, daquele que 
não vem todos os dias, quentinho, quentinho. 
Fechou os olhos.

Lembrou-se de quando já não era criança 
e do seu avô e de como a via sempre como 

ANA GOMES

Juíza de Direito

ABRAÇAR
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E O MAR LOGO ALÍ
alguém especial e isso orgulhava-a. Nada 
era complicado nem havia escala para 
medir a intensidade do abraço …

“Tinha o ar de um caçador de tesouros 
e, de todo o modo, os seus olhos 

reluziam de uma riqueza profunda. 
Percebíamos isso no seu abraço. Eu dizia: 

dentro do abraço do avô. Porque ele se 
tornava uma casa inteira e acolhia-nos. “

Valter Hugo Mãe, “As mais belas coisas 
do mundo”, do livro “Contos de cães e 

maus lobos”, 2015, Porto Editora
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PAUSA PARA CAFÉ

FRANCISCA MACEDO

Escritora

VII Capítulo - Fantasmas

De manhã o Pedro acordou com um 
sorriso nos lábios. A Carolina aninhara-se 
contra si, encaixando perfeitamente no 
seu ombro. Por mais que parecesse idiota, 
sentia-se mais preso e seguro com aquela 
mulher com quem, até há pouco tempo, 
não tinha nenhum contacto, do que com 
a Helena, com quem namorara cerca de 
3 anos. A Carolina fazia-o sentir-se seguro, 
relaxado, apreciado. Beijou-lhe o ombro 
suavemente, acariciando-a até que abriu 
os olhos sonolenta.

- Isto é tortura. Eu preciso de dormir, tu 
esgotas-me. Não disseste que precisavas 
de ir com calma?

- Isso era só um engodo para te atrair. 
– Riu-se com ar malandro e beijou-a de 
novo. – Eu pretendo aproveitar ao máximo 
a minha renovada juventude.

- Que medo.

Os beijos tomaram o lugar das palavras e 
ficaram na cama até depois das 10H, altura 

em que o Pedro decidiu que tinham de ir às 
compras para o jantar.

Durante o mês de Janeiro instalou-se uma 
rotina confortável entre o Pedro e a Carolina. 
Viam-se quase todos os dias, ora na casa de um 
ora na casa do outro, conforme combinavam 
no telefonema da hora de almoço, jantavam, 
conversavam ou trabalhavam nos processos 
que tinham em mãos e depois dormiam juntos. 
De manhã, muito cedo, um deles levantava-se 
e ia para a sua casa, tomar duche para seguir 
para o trabalho.

Num dos sábados, a Carolina levantou-se 
apressada da cama do Pedro olhando para o 
relógio com ar aflito.

- Deita-te lá, ainda é cedo. Eu faço algo leve 
para o nosso almoço, daqui a pouco, prometo.

- Não pode ser, Pedro. Hoje combinei com a 
minha irmã que a ia ajudar a comprar o enxoval 
do bebé. E já me baldei a semana passada, 
porque começaste a beijar-me e eu até me 
esqueci do meu nome, quanto mais que tinha 
combinado com ela.

- Qual a importância de um nome, já dizia 
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PAUSA PARA CAFÉ Shakespeare. 
- Não comeces. Hoje tenho mesmo de ir. 

Mas podes jantar na minha casa, se quiseres. 
- Combinado. Vou ver se acabo aquela 

contestação e depois ligo-te para ver se já 
estás em casa.

- Combinado. – Deu-lhe um beijo rápido e 
esquivou-se dos seus braços, antes que se 
voltasse a esquecer do compromisso com 
a irmã.

Foi a casa, mudou de roupa e encontrou-
se com a irmã no centro comercial, como 
tinham combinado.

- Teresa, estás mesmo radiante.
- Tu também, Carolina. – A Teresa olhou-a 

com estranheza. Não que não gostasse 
de ver a irmã animada, mas parecia-lhe… 
feliz. E ela, ainda antes do Natal, estava um 
pouquinho triste e deprimida.

- Sabes uma coisa, Carolina. Tu também 
pareces grávida. Estás com um cabelo 
óptimo e a tua pele parece brilhar.

- Não sejas parva, Teresa. É um novo creme 
que estou a usar, que é uma maravilha. 
Tenho aqui o nome. Foi a Andreia que me 
indicou. 

Durante o resto da manhã, acompanhou 
a irmã a várias lojas comprando várias 
roupinhas para a sobrinha. Uma bonequinha 
para a família. Como seria bom se ela 
também estivesse grávida. Mas as 
possibilidades eram bem remotas. Bom, 
não tão remotas como há um mês atrás, 
quando não tinha ninguém, mas ainda assim 
improvável. Era certo que não tinham usado 
protecção duas vezes naquele mês. Mas 
durante um ano tentara engravidar com o 
Paulo e nada. Seria necessária uma pontaria 
excelente para num mês, em duas ocasiões 
de … relaxe, ter acertado. Mas como dizia a 
mãe, por diversas vezes e com aquele ar 
sabedor com que a brindava, bastava uma 
única vez. Mais nada. E bom, se a prática 
levava à perfeição, por esta altura já estava 
na excelência, pois prática era o que não lhe 
faltava no último mês. Corou ao lembrar-se 
da noite anterior. O abandono com que se 

entregava ao Pedro continuava a espantá-
la. Parecia não haver tabus ou limites entre 
ambos. Sentia-se livre para fazer tudo com 
ele e aceitar que lhe fizesse tudo. De repente 
o seu olhar nublou-se, tudo seria perfeito, 
mas não haveria bebés, pois, pelos vistos, o 
seu corpo não aceitava tal milagre. Abanou 
a cabeça, para afastar aquelas ideias e sorriu 
para a irmã. 

- Acho que este vestido cor de rosa é lindo. 
Levamos?

- Acho melhor pararmos, senão tenho 
de comprar uma casa nova, só para caber 
a roupa que já comprei para a menina. E a 
mãe anda louca, já comprou imensa coisa. 
Vens jantar lá a casa hoje e mostro-te.

- Hoje não dá. Tenho uma coisa combinada.
- Com o passarinho azul que te faz brilhar 

os olhos dessa maneira?
- Teresa, não quero falar disto ainda. É 

muito cedo. Mas sim, tem a ver com a pessoa 
que me faz sentir desta maneira.

- Eu conheço? Ou é alguém lá de Almada?
- Tu conheces de vista, mas não te vou 

dizer agora quem é. Dá-me um tempo para 
me habituar à ideia.

- Certo. Mas sabes que estou aqui, para 
falar, desabafar, qualquer coisa.

- Obrigada Maninha.

Já em casa, a Carolina fez o teste de 
gravidez que comprara. O resultado 
negativo entristeceu-a. Não queria estar 
grávida, ainda não conhecia bem o Pedro, 
estavam a começar, mas… Deitou o teste no 
lixo e foi para a cozinha organizar o jantar. 
Algo leve, não lhe apetecia grande coisa, 
depois da desilusão. Pois, tinha de usar a 
palavra, apesar de não querer estar grávida, 
o facto de não estar, tinha-a desiludido.

O Pedro dedicou-se a trabalhar toda a 
tarde. A meio da tarde consultou o cartaz do 
cinema para desafiar a Carolina. Havia um 
filme bom no Colombo. Iriam lá, era perto. 
E depois iam para casa dela, aninhar-se até 
domingo, a hora de almoço.

A campainha despertou-o das fantasias 
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que já povoavam a sua cabeça. Foi à porta, 
descalço e com o jornal ainda na mão.

- Olá Pedro.
- Helena! Pensei que te tinha dito que não 

te queria voltar a ver.
- Vim cá, porque depois deste tempo, 

pensei que estarias mais calmo e que 
poderíamos conversar, resolver as coisas.

- Helena, as coisas ficaram resolvidas 
naquele dia que falamos. Eu não gosto de 
ser traído, aliás, desconfio de que ninguém 
gosta. Tu fizeste-o, durante não sei quanto 
tempo e eu não aceitei isso. Não há mais 
nada a falar.

- Eu estou arrependida. A sério que estou. 
Acabei tudo com o Carlos. Quero voltar 
para ti.

- Pois, mas eu não quero voltar para ti, 
Helena. Aliás, estou a sair com outra pessoa, 
por isso, a questão nem se coloca.

- Já estás a sair com outra pessoa? Tu 
também andavas com alguém enquanto 
andavas comigo? – A Helena não conseguiu 
disfarçar a raiva na voz.

- Nem comeces a querer vitimizar-te que 
não existem factos que o justifiquem. Eu 
não andei com alguém nas tuas costas. 
Esta pessoa começou a andar comigo 
depois de acabarmos.

- No dia a seguir? Que sentido de 
oportunidade! – disse ela ironicamente.

- Para teu governo, Helena, eu já me 
sentia atraído por ela antes de te deixar, 
mas nunca lhe tinha tocado, até saber 
que me traías com o Carlos. E mais, nem 
lhe teria tocado, se achasse que a nossa 
relação valia a pena. Por isso não me 
venhas com moralismos e com conversas 
acusatórias, quando foste a primeira a virar 
o barco. E como te disse e repito, não estou 
interessado em voltar a falar contigo. Com 
licença.

E sem lhe deixar responder o Pedro 
fechou a porta na cara da Helena. Dirigiu-
se ao quarto e começou a vestir-se. Depois 
daquele pequeno confronto, precisava de 
estar com a Carolina, para se sentir melhor, 
para a sentir real nos seus braços.

Saiu de casa sem reparar que a Helena o 
seguia.

Já no prédio da Carolina tocou a campainha 
e quando ouviu a voz dela, sentiu-se de novo 
em paz. Ela abriu-lhe a porta, ele entrou 
e assim que entrou em casa, abraçou-a e 
beijou-a como se não a visse em semanas.

- Tens alguma coisa ao lume, Carolina?
- Não. Tenho tudo organizado para o jantar, 

mas ainda não pus ao lume.
- Perfeito. Quero fazer algo antes de jantar. 

– E levou-a para o quarto.

Naquele dia, o Pedro esmerou-se nas 
carícias. Deu pequenos beijos leves, 
como penas, em todo o seu corpo. Ela 
arqueava-se e pedia entre gemidos que se 
apressasse, que acabasse com aquilo, pois 
não aguentava mais. Mas ele continuou com 
a sessão erótica, levando-a uma e outra vez 
perto do culminar da paixão, para recomeçar 
com a lentidão e a provocação, deixando-a 
completamente de rastos. Por fim, também 
ele estava à beira da loucura e penetrou-a 
com um gemido de satisfação. O orgasmo 
de ambos explodiu de forma feroz e estavam 
arquejantes e exaustos, mas com um sorriso 
nos lábios.

- Se continuamos a este ritmo, quem vai 
precisar de vitaminas sou eu.

O Pedro riu-se.
- Amanhã passo na farmácia e compro-te 

uma caixa.
- Engraçadinho, Pedro. 
Ainda rindo, o Pedro dirigiu-se à casa de 

banho. O seu olhar foi atraído pelo caixote do 
lixo, aparecia um pouco de uma caixa que lhe 
pareceu familiar. Abriu o caixote e viu a caixa 
do teste de gravidez. Lembrou-se quando 
a Helena desconfiou que estava grávida e 
entrou em pânico, culpando-o de não ter 
tomado todas as precauções. Também não 
as tomara com a Carolina. Tinham acabado 
de fazer amor sem qualquer precaução. 
Pegou no stick e o resultado negativo 
desiludiu-o. Por momentos…. Seria tão bom. 
Um filho. Nunca tinha pensado muito a sério 
no assunto, mas de repente, parecia que 



39

fazia todo o sentido. Torceu intimamente para 
que nesse dia tivesse engravidado a Carolina. 
Parecia maquiavélico desejar isso, sem que 
tivesse falado do assunto com ela, mas… seria 
tão bom. Ter um filho com ela. Vê-lo crescer, 
pô-lo a dormir…

- Pedro, estás bem? Estás há algum tempo 
na casa de banho.

- Sim, já vou sair. – Enfiou o pacote no fundo 
do caixote do lixo, para que ela não visse que 
andara a mexer no caixote. 

- Estava perdido em pensamentos. Vamos 
cozinhar. – Disse quando saiu da casa de 
banho.

Naquele dia, nem saíram de casa para o 
cinema, indo apenas na sessão do domingo à 
tarde. Estavam tão descontraídos e relaxados, 
que nem repararam que eram observados ao 
longe por alguém.

Na segunda feira, o Pedro levantou-se cedo, 
e dirigiu-se à sua casa para mudar de roupa 
e ir para o escritório. Acabara a contestação, 
enquanto a Carolina fazia uma sentença, 
discutindo de vez em quando os aspectos 
jurídicos do tema.

A rotina instalada prolongou-se pelo mês de 
Fevereiro, sem que nenhum dos dois fizesse 
qualquer observação para mudar a rotina. 
Encontravam-se todos os dias para jantar 
e dormir juntos, brincando o Pedro que, na 
prática, aquilo não era diferente de viverem 
juntos. A Carolina não respondia à brincadeira, 
sorria e desviava a conversa para um tema 
jurídico, de forma a evitar qualquer definição 
da situação.

No gabinete, a Carolina despachava os 
processos, enquanto cantarolava a música 
que passava no rádio. Nem se tinha dado 
conta da passagem das horas, até que ouviu 
bater à porta:

- Entre.

A  Andreia entrou no gabinete, vinha 
elegante, com um vestido preto justo, por cima 

de uma blusa branca de manga comprida. 
O cabelo bem penteado e a maquilhagem 
discreta realçavam a elegância, sem dar o 
aspecto de uma pessoa excessivamente 
preocupada com a imagem. A Carolina 
pensou que gostava de transmitir aquela 
imagem discreta, elegante, segura, mas ao 
invés, as suas roupas eram mais informais 
e… 

- Oi, Andreia. O que fazes aqui? 
Combinámos algo e eu esqueci?

- Como sempre Carolina. Hoje, vamos 
almoçar ao Entroncamento, com os 
procuradores que estavam lá quando 
trabalhamos lá as duas. Esquecestes?

- Sim, parece que sim. Trouxeste carro? É 
que vim de comboio.

- Sim, vim de carro, como é óbvio. Vamos 
lá, fecha o computador e conta-me tudo 
sobre esse homem que te tem feito baldar 
aos nossos compromissos.

- Oh, tenho mesmo de contar?
- Tudinho, cara amiga, tudo mesmo.

A Carolina desligou o computador e foi 
com a amiga. No caminho entre Almada e o 
Entroncamento, contou-lhe da sua relação 
com o Pedro. De como o tinha encontrado 
em Londres, de como este tinha acabado 
a relação com a Helena, dos encontros 
quase diários:

- Consigo estar com ele a conversar de 
tudo, livros, filmes, trabalho e… sem aquela 
sensação de que não me compreende. O 
Paulo não entendia metade das coisas e 
dava tanto trabalho explicar que eu desistia. 
Com o Pedro é tudo tão….

A Andreia sorriu.
- Estou feliz por ti amiga. Muito feliz. Mas 

tem cuidado.
- Eu tenho. Obrigada por me ouvires. No 

outro dia, a Teresa tentou tirar nabos da 
púcara, mas não consigo falar com ela ou 
com a minha mãe. Já começa a imaginar o 
casamento… e eu não sei se vai dar nisso, 
percebes o que quero dizer?

- Sim. Tenho o mesmo problema com a 
minha mãe. Não lhe falo das pessoas com 
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quem saio, senão é o filme do costume: 
então quais são as intenções do rapaz? E se 
lhe disser que apenas estamos interessados 
em sexo escaldante, sou capaz de a chocar.

Riram-se as duas.

- Por falar na tua irmã, quando nasce a 
bebé?

- Está quase. Já tem 38 semanas, por isso 
é a qualquer momento.

Depois do almoço, a Andreia passou em 
Almada, onde a Carolina ficou a trabalhar e 
foi acabar sentenças que tinha para fazer 
em casa, pois não lhe apetecia voltar a 
Sintra, para meio dia de trabalho que podia 
perfeitamente fazer em casa.

A Carolina já se preparava para sair quando 
bateram à porta:

- Entre.
- Boa tarde Carolina.
A Carolina levantou-se instintivamente e 

ficou tensa:
- Boa tarde, Helena. Em que te posso 

ajudar?
- Vou directa ao assunto. Deixa o Pedro 

em paz. 
- Não fazia ideia que a vida do Pedro ainda 

te dissesse respeito Helena, mas se é esse 
o caso, esclarece-me.

- Sabes muito bem que namorava com 
ele.

- Sim, mas a vossa relação não terminou 
logo a seguir ao Natal?

A Helena fez um gesto nervoso com as 
mãos:

- Houve um mal entendido entre nós. 
E o facto de estares lá, prontinha para o 
consolar, não ajuda a que volte para mim.

- Desculpa, mas ao que eu percebi, tu 
terias sido a primeira a dar o pontapé de 
saída da vossa relação. Percebi mal?

A Helena não lhe respondeu:
- Desde o tempo da faculdade que 

estavas caidinha por ele. Eu sempre me 
apercebi. E no jantar, passaste a noite toda a 
chamar a atenção dele. Aposto que andaste 
a rondar para ver quando é que ele caía na 
tua conversa.

A Carolina respirou fundo:
- Vou ter de te pedir que saias do meu 

gabinete, Helena. Não sei qual a ideia que 
tens de mim, nem quero saber, confesso, 
mas o meu local de trabalho é para respeitar. 
Tens algum assunto a falar da tua relação 
com o Pedro, fala com ele. Eu não tenho 
nada a ver contigo e nem quero ouvir o teu 
lado da história. Não me interessa, não me 
diz respeito. Se queres voltar para o Pedro, 
fala com ele, resolve com ele. Agora sai.

- Apenas lembra-te do que eu disse, e 
deixa-o em paz.

A Carolina não lhe respondeu, limitando-
se a indicar-lhe a porta com a mão. Assim 
que a Helena saiu, deixou-se cair na cadeira 
e começou a tremer. Não se sentia tão 
enervada, desde que descobrira que o Paulo 
saía com outra mulher.

Olhou para o relógio. Perdera o autocarro 
e se não se apressasse perderia o comboio. 
Naquele dia não estava em condições de 
ver o Pedro. Tinham combinado encontrar-
se na casa dele, mas não conseguia ir, não 
depois daquele confronto. Ainda no comboio 
enviou-lhe uma mensagem a dizer que não 
podia ir à sua casa, sem explicar mais nada. 
Depois, telefonou à Andreia e pediu-lhe para 
passar lá, antes de ir para casa.

Chegou a casa da amiga pálida e nervosa. 
Contou-lhe a conversa tida com a Helena 
e como isso a tinha feito reviver os seus 
pesadelos da relação com o Paulo. Ficou lá 
mais um pouco, sentindo que o bom senso, 
a lógica e a amizade da Andreia a faziam 
sentir-se melhor. Após a conversa e já um 
pouco menos pálida, foi para casa.

O Pedro ainda estava no escritório quando 
ouviu o beep da mensagem da Carolina. 
Tinha posto um toque diferente para as 
chamadas e mensagens dela, para saber 
no imediato quando o contactava. Leu a 
mensagem, de sobrolho franzido. Uma 
sensação indistinta de que havia algo mais, 
para além da mensagem, tomou conta de 
si. Tentou ligar-lhe, mas ela tinha o telefone 
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desligado. Começou a ficar preocupado. Será 
que se sentira mal? Será que alguém que lhe 
era próximo precisara dela? Deu-se conta 
nesse momento que não conhecia ninguém 
que pudesse contactar para saber o que lhe 
tinha acontecido. Fechou os documentos 
que ainda estavam abertos e o computador. 
Meteu o processo na mala, para o levar para 
casa e decidiu passar na casa dela antes de 
ir para a sua.

Chegou à rua dela e parou a alguma 
distância. Viu-a sair do carro, completamente 
distraída e com ar cansado e deprimido. 
Que diabo se passara. Ia para sair do carro, 
quando viu que alguém se aproximava dela 
e ficou a ver o que acontecia.

- Olá Carolina.
A Carolina voltou-se sobressaltada.
- Paulo? O que fazes aqui?
- Vinha falar contigo.
- O que queres? Hoje não é um bom dia. 
- Quero pedir-te desculpa?
- O quê? Desculpa porquê?
- Por te ter traído, por ter saído de casa, por 

te ter deixado, por tudo.
- Bonito. Estás bem? Discutiste com a 

Patrícia, foi isso?
- Ela não me compreende como tu, Carolina. 

Ela … é diferente.
- As pessoas são todas diferentes, Paulo. 

Aliás, tu foste ter com ela porque ela era 
diferente de mim e querias o que ela 
representava: juventude, irresponsabilidade, 
liberdade e sonho. Foram mais ou menos 
estas as tuas palavras, não foram?

- Sim, foram essas as minhas palavras, mas 
eu estava errado. Olha Carolina – e enquanto 
falava o Paulo pegou-lhe no braço. – 
Podemos falar disto na tua casa? Não temos 
de falar aqui na rua.

A Carolina afastou o braço:
- Não, não te quero dentro da minha casa. E 

quanto a este assunto, está tudo conversado, 
Paulo.

- Olá Carolina. – A Carolina voltou-se mais 
uma vez algo surpresa.

- Pedro, o que fazes aqui? Tinha-te dito que 

não podia ir ter contigo hoje.
- Sim, eu vi a tua mensagem, mas precisava 

de falar contigo.
- Ela hoje não quer falar com ninguém. – 

Dirigiu-se-lhe o Paulo.
O Pedro olhou-o com ar altivo e disse-lhe:
- Não me recordo de me ter dirigido a si 

para perguntar-lhe o que quer que fosse. E a 
Carolina é crescida o suficiente para dizer o 
que quer fazer.

O Pedro percebera, ao aproximar-se, quem 
era aquele homem, o ex-marido dela, e o 
que queria, voltar para ela. Mas isso não iria 
acontecer.

A Carolina deu uma gargalhada nervosa:
- O Pedro tem razão, eu sou uma rapariga 

crescida. Paulo, estamos conversados, volta 
para a tua casa, para a Patrícia que deve estar 
à tua espera.

- Eu estava a falar a sério.
- Eu também, Paulo. Adeus.
O Pedro viu-o ir com alguma raiva. 

Controlou os seus sentimentos e voltou-se 
para a Carolina com um sorriso:

- Queres explicar-me a mensagem, 
Carolina? Porque não foste à minha casa, 
hoje?

A Carolina olhou-o indecisa. Não queria 
falar daquilo, com ele, naquele dia. Mas não 
podia deixar de lhe explicar.

- Queres entrar um bocadinho?
- Claro. – Enquanto falava, o Pedro pegou-

lhe na mala e ajudou-a a fechar as portas do 
carro. – O que queria o teu ex-marido?

- Moer-me o juízo, claro. Histórias dele.
Entraram em casa e a Carolina dirigiu-se à 

sala. O Pedro seguiu-a e pousou a mala dela 
no canto do sofá e aproximando-se dela 
tentou abraçá-la, mas ela afastou-se.

- O que se passa Carolina? Estás estranha.
- A Helena passou hoje, lá no Tribunal!
- A Helena? O que diabo foi fazer ao teu 

Tribunal?
- Disse-me para te deixar em paz, pois 

entre vocês havia apenas um mal entendido, 
que ela contava resolver.

- Não acredito. Ela está louca. E por causa 
disso, não quiseste ir ter comigo hoje?
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- Eu não quero intrometer-me entre vocês. 
Eu já te disse que estive do outro lado e não 
foi bom. Não quero ser a outra.

- Carolina, tu não és a outra. Tu és a minha 
namorada. A Helena está completamente 
doida se pensa que volto para ela, depois do 
que me fez. Mas mesmo que não me tivesse 
feito nada, neste momento o meu coração 
está todo nas tuas mãos e eu não tenciono 
tirá-lo para o dar a ela. Estás a ouvir-me?

A Carolina tinha lágrimas nos olhos. A 
declaração tinha sido muito singela, mas 
tinha-a comovido tanto. Muito baixinho, 
disse-lhe:

- Tive medo que a quisesses de volta. 
Pensei ser forte e deixar-te ir. Mas apesar de 
não estarmos juntos há muito tempo, a ideia 
de te deixar ir, destrói-me por dentro.

- Ainda bem que não quero ir a lado nenhum, 
porque gosto de ver-te inteira. – Deu-lhe um 
beijo na ponta do nariz. – Já jantaste?

- Não. Não tinha muita fome.
- Bom, vamos comer, porque se emagreces 

mais, desapareces.

Ela sorriu, reconfortada pelo seu abraço 
e pelo seu carinho. Ainda receosa do que 
viria, pois estava convicta de que a Helena 
não desistiria e ainda tinha de aturar o Paulo 
e o seu arrependimento, mas estava com 
o Pedro e tudo iria correr bem. Traçou os 
dedos, fazendo uma figa, pelo menos assim 
o esperava.
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NAMORO
Viriato da Cruz

Mandei-lhe uma carta em papel 
perfumado

e com a letra bonita eu disse ela tinha
um sorrir luminoso tão quente e gaiato

como o sol de Novembro brincando de 
artista nas acácias floridas

espalhando diamantes na fímbria do mar
e dando calor ao sumo das mangas.

sua pele macia - era sumaúma...
Sua pele macia, da cor do jambo, 

cheirando a rosas
tão rijo e tão doce - como o maboque...

Seu seios laranjas - laranjas do Loge
seus dentes... - marfim...

Mandei-lhe uma carta
e ela disse que não.

Mandei-lhe um cartão
que o Maninjo tipografou:

“Por ti sofre o meu coração”
Num canto - SIM, noutro canto - NÃO

E ela o canto do NÃO dobrou.
Mandei-lhe um recado pela Zefa do Sete

pedindo rogando de joelhos no chão
pela Senhora do Cabo, pela Santa 

Ifigénia,
me desse a ventura do seu namoro...

E ela disse que não.
Levei à avó Chica, quimbanda de fama

a areia da marca que o seu pé deixou
para que fizesse um feitiço forte e seguro

que nela nascesse um amor como o 

meu...
E o feitiço falhou.

Esperei-a de tarde, à porta da fábrica,
ofertei-lhe um colar e um anel e um 

broche,
paguei-lhe doces na calçada da Missão,
ficamos num banco do largo da Estátua,

afaguei-lhe as mãos...
falei-lhe de amor... e ela disse que não.

Andei barbado, sujo, e descalço,
como um mona-ngamba.

Procuraram por mim
“ - Não viu...(ai, não viu...?) Não viu 

Benjamim?”
E perdido me deram no morro da Samba.

E para me distrair
levaram-me ao baile do sô Januário

mas ela lá estava num canto a rir
contando o meu caso às moças mais 

lindas do Bairro Operário
Tocaram uma rumba dancei com ela
e num passo maluco voamos na sala

qual uma estrela riscando o céu!
E a malta gritou: “Aí Benjamim!”

Olhei-a nos olhos - sorriu para mim
pedi-lhe um beijo - e ela disse que sim.

:
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