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Estamos no mês de Abril, em plena Primavera (embora o tempo não o 
confirme). É tempo de renovação, de renascimento. Mudámos a imagem 
da revista, renovámos o site, fizemos mudanças, algumas colunas termi-
naram, outras começam.
 
Falamos de liberdade, como não podia deixar de ser, também falamos 
das situações que permanecem nos dias que correm onde essa liberdade 
não existe. Paramos para reflectir sobre quando temos de fugir para pro-
teger essa liberdade e a própria vida e como impedir que nos levem de 
volta a um país que já não é nosso. Mas, também, quando os nossos, para          
melhorar a vida, trocam o nosso país por outro e que dificuldades sentem 
aí.

Pensa-se em homens que pegaram em armas para conquistar a liberdade, 
no juiz que pode coarctar esta liberdade, da dificuldade em falar da liber-
dade, ou em ser livre quando se é mãe… e deixar os filhos crescer.

E deixa-se uma nota sobre amizade e perfeição, ou a desnecessidade   
desta última para atingir a primeira.

Por fim e porque estando atentos e para acompanhar as mais recentes    
alterações legislativas, damos voz aos animais, porque não são coisas e 
têm muito para contar. E continuamos a saga, prestes a terminar, da Caro-
lina e do Pedro. E será que acaba bem?
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

ERA ABRIL

Livre não sou, que nem a própria vida
Mo consente.

Mas a minha aguerrida
Teimosia

É quebrar dia a dia
Um grilhão da corrente.

Livre não sou, mas quero a liberdade.
Trago-a dentro de mim como um destino. (...)

Miguel Torga, in ‘Cântico do Homem’

- Não tens cara nem para o capacete. 
Levanta lá o queixo que está largo! Ainda 
escorrega e parte-te o nariz.

 Não tinha nem corpo para a farda, não fora 
a coragem de estar ali e nem à tropa tinha 
ido.  Um cigarro, alguém tinha um cigarro?  
Se o Pai soubesse aviava-lhe uma galheta. 
Tinha de aguentar a arma no ombro e estava 
carregada que ele sabia. Não era o peso da 
arma, era o peso do medo de ter de a usar a 
uma ordem do seu comandante.

 Ainda se lembra hoje, era o benjamim do 
pelotão, o miúdo da cintura fina que tivera 
de fazer mais furos no cinto para aguentar 
as calças do camuflado.

 Lembra-se do rio logo em frente  e do perfil 
da fragata silenciosa e lembra-se da parede 
encostada às costas, fria e grande como o 
medo, mesmo ali, na Praça do Comércio.

Não sabe ainda muito bem porque foi ali 
parar naquele dia, numa lealdade cega 
aquele homem que admirava a seguir ao 
pai e depois do avô.

 Mas lembra-se  da pobreza da família, dos 
irmãos que não estudavam mais porque 
tinham de trabalhar e dos primos que íam 
para fora e voltavam nunca mais.

Lembra-se dos que tinham ido à guerra, lá 
fora e  de que alguns tinham voltado com 
histórias de arrepiar que contavam por 
entre pesadelos. Queixava-se a tia, quase 
se queixara a mãe se não fora a idade do 
pai. Que sim, ele era o benjamim do pelotão 
e da casa.

- Aguenta-te Justino! Queres ver que temos 
menina aqui?!

- Sim meu capitão. Eu aguento-me pois 
claro.

 E pensou que quem escapava à fome 
escapava a tudo. O maior medo era morrer 
e ficar vivo algum tempo para assistir, ou 
acordar no meio da coisa. Diziam-lhe que lá 
fora no Ultramar aquilo  era mesmo a sério. 
Ou morriam ou matavam e nem sabiam 
porque o faziam.

 Foi então que ouviu os aviões. Súbitos e 
rasantes.

  -Se a força aérea não alinha morremos 
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todos aqui!
 -Cala-te Justino. És tão magro que passas 
pelo intervalo das rajadas!

 Ainda se lembrou das palavras do capitão 
antes de saírem para a rua:
- Quem for voluntário sai e forma. Quem não 
quiser sair fica aqui.

E os 240 ali mesmo formaram de imediato 
ao lado dele.

 Justino sabia ao que ía. Ía em busca da 
Liberdade,  em busca de ver as mãos da 
mãe menos maltratadas, e as do pai menos 
cansadas de tanta labuta, de tanta falta de 
tempo para ser feliz.

Justino queria ser livre Poder falar sem ter 
medo de ser ouvido, saber que o amigo do 
lado o era mesmo e não apenas uma teia 
para os fazer falar a todos e ganhar algum 

dinheiro com isso.

 Justino não queria ser mobilizado. Justino 
queria ser livre. Fora isso que lhe tinham 
prometido. Era para isso que formara ao lado 
do seu capitão.

Ele sabia que  não sabia nada, que não o 
deixavam ver mais além , que lhe traçavam 
as linhas que devia ler e lhe fechavam os 
livros que o pai não lhe podia comprar.

 Justino não queria fronteiras, nem medos, 
nem desigualdades. Justino estava farto de 
acreditar,  queria realizar.
.....
 Justino sorriu dos seus 68 anos....
 Era Abril.

 Tinha os filhos licenciados e os netos haviam 
de chegar a tempo. Agora a liberdade era 
outra. Os filhos já não tinham comido o pão 
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que o diabo amassou. Mas que lhe trazia o 
futuro? Um Mundo incrédulo confrontado 
com conflitos internacionais e uma Pátria a 
libertar-se da crise.

 Homens vindos de longe de quem se 
desconfiava, crianças com fome e descalças, 
países em conflito lá para os lados daqueles 
que se diziam corajosos mas cobriam os 
rostos com panos. Medo! Medo como 
aquela parede fria naquela manhã na Praça 
do Comércio.

Justino percebeu que todas as flores que 
tinham florido em Portugal, num Abril à 
beira Tejo, todas as flores que floriram 
nas Primaveras árabes ou ocidentais não 

chegavam ainda para fazer  a Liberdade.

Justino era um homem crente. Justino não 
queria continuar a acreditar... Justino sabia 
que mais que acreditar era preciso realizar.

 Adelina Barradas de Oliveira
Juíza Desembargadora

Escrito em 2016 num Abril  que precisa florir

RÉ EM CAUSA PRÓPRIA
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O QUE É A LIBERDADE?

Não, não falo da liberdade em sentido 
técnico-jurídico. 

Falo da outra, da que está antes dessa, 
daquela para que essa existe ou por que é 
tantas vezes coarctada.

Falo de Liberdade!

Para quem transborda saliva para falar dela, 
a liberdade não passa, em regra, de uma 
convulsão verbal, ajustável ao que dá jeito, 
ora mais para a frente, ora mais para um 
dos lados, normalmente hiperbolizada com 
adjectivação excessiva que a reduz a um 
grotesco nada!

Para quem mastiga palavras para falar dela, 
de forma histérica ou só mesmo balofa, a 
liberdade é qualquer coisa que fica entre o 
que se quer e o que se quer que os demais 
também queiram, apenas porque nós 
queremos.

Mas, verdadeiramente, o que é a Liberdade?
Tentemos por exclusão de partes.

Juiz de Direito na Instância Central Criminal de 

Lisboa

Hermengarda do 
Valle-Frias

Juíza de Direito
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O QUE É A LIBERDADE?

Liberdade não é ter fome e não ter o que 
comer.

Liberdade não é viver na miséria, quer seja 
ela alimentar, política, social ou cultural.

Liberdade não é contribuir para a hipocrisia 
de achar que está sempre tudo bem porque 
dá jeito agora e o futuro nunca se sabe…

Liberdade não é ter uma convicção e, por 
uma contrariedade ou outra, válida ou não, 
abrir mão dos princípios que a sustêm.

Liberdade não é ter acesso às notícias que 
uma qualquer censura deixa aparecer por 
entre as linhas da finitude do tempo tingidas 
com o sangue alheio.

Liberdade não é ficar em casa porque o 
dinheiro não chega para ir ver o sol à rua, à 
rua de outra cidade, a outro País se se quiser.
Liberdade não é andar a olhar por cima 
do ombro, porque o sucesso que se tem 
incomoda quem nos acotovela.

Liberdade não é trabalhar como melhor 
se sabe e ver um estorvo ao lado ganhar 
com isso ante a passividade de quem não 
se interessa ou se interessa apenas em 
rodopiar sobre o seu próprio e imenso ego.
Liberdade não é ter medo de ter um filho 
porque o futuro não promete nada de 
substancialmente bom.

Visto que tudo isto não é Liberdade, e que 
Ela não é também e necessariamente o 
absoluto reverso disto, o que é então a 
Liberdade?

A Liberdade é um estado de alma.
É um estado de corpo.
É um estado individual e colectivo.

A Liberdade é a vontade responsável em 
movimento!

É um não redondo ao que nos fere e um sim 
aberto às gargalhadas do vento, do tempo, 
da economia e da finança, na certeza de que 
o vento estimula as nossas asas, o tempo 
dá-nos sabedoria e a economia e finança 
existem para servir os nossos direitos e não 
para se servirem deles.

É o peito aberto ao futuro que se anseia, 
que se deseja, que se molda e remata pelo 
golpe da enxada que se maneja.

É a segurança de se olhar para o mar e ver o 
mar, ou os peixes, ou o reflexo do sol ou da 
lua, e não uma barcaça de gente sem chão 
que se atira para o mundo que desconhece 
porque apenas quer permanecer viva…

A Liberdade não é a jangada em que se 
morre perante a hipocrisia de quem a 
abalroa, mas a vida a que rumamos mesmo 
quando fazemos dos nossos braços os 
remos e dos nossos sonhos a terra que o 
nosso olhar anseia!

Liberdade é quem dirige os nossos destinos 
pensar em todos e não no seu dilatado 
umbigo.

Liberdade é ser tolerante com a diferença e 
aceitar que o mundo tem muitas cores para 
além das que a nossa vista distingue.

Liberdade é apreciar como nossa a 
felicidade alheia.

É ver o injusto ser censurado e o justo ser 
aclamado.

Liberdade é um universo inacabado de 
coisas que a simples impressão das palavras 
não domina e nem alcança.

Liberdade é reaprender com o sorriso 
aberto de uma criança tudo aquilo para que 
o nosso olhar de adultos se foi fechando…
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Liberdade é a ausência de medo e a 
tranquilidade de acreditar que nenhum 
louco ou fundamentalista condiciona cada 
sopro do nosso respirar, ou que a intolerância 
alheia consegue enevoar a alvorada no 
nosso despertar.

Mas a Liberdade também é o exercício da 
solidariedade, a dinâmica da tolerância e a 
dialéctica dos sentidos abraços, do firme 
apertar de uma mão que nos resgata para 
a grandeza da vida e das possibilidades 
infinitas que ela tem para oferecer!  

Liberdade é uma das coisas por que que 
vale a pena viver.

E uma das poucas coisas por que vale a 
pena deixar de cá estar.

Vale a pena dar. E receber.

Sentir a cada dia e em cada respirar.

Simplesmente porque sim.

Porque se tem a Liberdade de assim se 
escolher ficar!

O QUE É A LIBERDADE?
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FORMAS CONTEMPORÂNEAS DA ESCRAVATURA

UM OLHAR SOBRE O 
SER HUMANO TRATADO 
COMO MERO OBJECTO

Há escravatura no século XXI? Parece 
impossível, mas há. E sob diversas 
formas. Só para exemplificar, na 
Mauritânia, a escravatura, uma prática 
ainda recentemente seguida, só teórica 
e oficialmente foi abolida em 1981. Os 
escravos, pessoas (indevidamente) sujeitas 
à condição (indigna) de objectos, e assim 
(mal) tratadas, ainda existiam (infelizmente), 
há bem pouco tempo, na Mauritânia. 
 
Não usam correntes, não estão marcados, 
nem tão pouco são vendidos, pelo menos 
em mercados públicos, mas existiam em 
número tão significativo que a Assembleia 
Nacional da Mauritânia aprovou, no mês 
de Agosto de 2007, e por unanimidade, 
uma lei que, pela primeira vez, penalizava 
efectivamente os donos de escravos. 

CARLOS PINTO DE ABREU

Advogado e membro da 
Direcção da APAV

A impunidade permitiu até hoje a 
subsistência da escravatura. Sobretudo 
nos meios rurais, mas também nos meios 
urbanos. Agora, enfim, na Mauritânia, “quem 
quer que reduza outra pessoa à condição 
de escravo será punido com pena de cinco 
a dez anos de prisão e multa”. Será que a 
criminalização a vai abolir de vez? 

Este avanço legislativo só foi possível 
depois da confluência entre os esforços 
da sociedade civil e a vontade política do 
novo presidente da Mauritânia e, depois, 
por arrasto dos deputados do Parlamento. 
Assim, Boubacar Ould Messoud, presidente 
da ONG SOS-Escravos, e Sidi Ould Cheikh 
Abdalí, Presidente da Mauritânia, deram um 
passo significativo na defesa dos Direitos 
Humanos.

E no resto do mundo? Porque não há 
uma só forma de escravatura. Há várias… 
A Escravatura no Século XXI não é apenas 
história pregressa. A escravatura continua 
a ser um problema por resolver nos nossos 
tempos. Trata-se de uma manifestação de 
diversas violações dos Direitos Humanos, 
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tais como o tráfico infantil, a prostituição 
infantil, o uso de crianças para efeitos 
de pornografia, a exploração do trabalho 
infantil, a mutilação sexual feminina, o 
uso de crianças nos conflitos armados, 
a servidão por dívida, o tráfico de órgãos 
e seres humanos, a exploração da 
prostituição e certas práticas dos regimes 
de apartheid e dos regimes colonialistas 
que ficaram enraizadas.

Devido à clandestinidade das práticas 
de escravatura, torna-se difícil afirmar 
dimensões dos fenómenos e números de 
vítimas quanto à gravidade e magnitude 

destas práticas. Contudo, existem provas em 
relação às práticas análogas à escravatura, 
avançadas pela OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), pelas Nações 
Unidas e pelo Grupo de Trabalho sobre 
Formas Contemporâneas da Escravatura. 
Segundo estes, surge com frequência 
a situação de a mesma família estar 
simultaneamente sujeita a várias formas de 

escravatura contemporânea, por exemplo 
a servidão, o trabalho forçado, o trabalho 
infantil ou a prostituição infantil, tendo os 
familiares em comum a extrema pobreza e 
indiferenciação pela ausência de instrução 
e educação.

Recorre-se ao trabalho infantil, espe-
cialmente por razões de facilidade 
disciplinar das crianças que não se sabem 
defender como os adultos, pela habilidade 
especial que têm para efectuar certos tipos 
de trabalho e pelo baixo salário a que se 
sujeitam, que, muitas vezes, não chega a 
um terço do salário de um adulto.

As ONG lançaram a proposta de um 
calendário internacional, no qual seriam 
agendadas medidas com vista a erradicar 
as formas mais graves do abuso infantil, 
tendo sugerido, em primeiro lugar, um prazo 
de 12 meses para que se eliminasse todos 
os acampamentos de trabalho forçado e 
para que se começasse por acabar com os 
trabalhos mais perigosos para as crianças.



16

Ademais, tem-se denunciado o recruta-
mento obrigatório das crianças para 
serviço militar, cujas consequências são, 
frequentemente, a invalidez ou mesmo 
a morte, para não falar da tortura e de 
interrogatórios violentos, sem falar nos 
traumas e nas consequências presentes e 
futuras da sujeição à violência dos comba-
tes e das práticas associadas.

O tráfico humano e a exploração sexual 
infantil de ambos os sexos foram igualmen-
te documentados. Existem ligações entre 
a prostituição, a pornografia e o turismo. 
Muitas crianças são entregues pelos pais, 
em troca de dinheiro, mesmo para efeitos de 
“adopção”, sem qualquer garantia de defesa 
dos interesses da criança e com violação da 
sua dignidade enquanto pessoas. Chama-
se a isto “tráfico infantil”.

A servidão por dívida assemelha-se à 
escravatura, uma vez que o trabalhador é 
obrigado a prestar aquele serviço enquanto 
não pagar a dívida, passando esta de 
geração para geração. Ou seja, os filhos 
já nascem com a herança das dívidas dos 
pais. O mesmo sucede com as redes de 
emigração e imigração clandestina, num 
cancro social que é uma das mais graves 
chagas de século XXI.

O apartheid não é apenas um problema de 
discriminação racial, mas, sobretudo, uma 
privação dos Direitos Humanos, imposta 
a famílias inteiras, uma vez que os que 
nascem submetidos à escravatura não têm, 
por norma, outra hipótese senão aceitá-la, 
sem discussão, sem alternativa e, muitas 
vezes, sem consciência do seu estatuto 
infra-humano. Embora a escravatura tenha 
sido abolida por lei, continua a existir uma 
mentalidade de pertença a este sistema 
entre as vítimas.

Durante os séculos XIX e XX, sucessivas 
convenções internacionais foram assinadas 
e pactos estabelecidos, com vista a 
combater a escravatura mundial. Destaca-
se a Convenção sobre os Direitos da 
Criança, cujos efeitos têm reflectido o maior 
êxito na luta contra as práticas análogas à 
escravatura. Já o Grupo de Trabalho sobre 
Formas Contemporâneas da Escravatura da 
ONU estuda este fenómeno e inspecciona 
o cumprimento das convenções, tendo 
anualmente um tema diferente em 
destaque.

Entre as recomendações formuladas 
pelo Grupo de Trabalho da ONU figuram 
a criação de um fundo fiduciário ou de 
contribuições voluntárias, a sinalização dos 
produtos vendidos no mercado como não 
tendo sido confeccionados por crianças, a 
realização de campanhas de informação 
que boicotam o fabrico de produtos por 
crianças, a organização de seminários, 
o combate directo e a colaboração dos 
Estados na elaboração de uma convenção.

Os governos têm cooperado como fontes 
de informação com a ONU, tendo o tema 
sido abordado pelo Conselho da Europa.  

Entre as organizações internacionais que 
colaboram com o Grupo de Trabalho da 
ONU encontram-se a OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), a OMS 
(Organização Mundial da Saúde), a UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura), a FAO 
(Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação), a UNICEF 
(Fundo das Nações Unidas para a Infância), 
o ACNUR (Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados), a Comissão da 
Condição Jurídica e Social da Mulher das 
Nações Unidas, A Subdivisão da Prevenção 

FORMAS CONTEMPORÂNEAS DA ESCRAVATURA
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do Delito e da Justiça Penal das Nações 
Unidas e a INTERPOL.

Para além dos actos oficiais é necessária 
a contribuição de cada cidadão, 
alterando os costumes que se encontram 
profundamente enraizados. Aqui ficam três 
simples sugestões do que pode ser feito no 
âmbito nacional e local:

- Ajudar a estabelecer comissões nacionais 
a fim de proteger e promover os Direitos 
Humanos; e alertar as organizações 
religiosas e laicas para que dêem a 
conhecer ao público em geral o carácter 
desumano e frequente da exploração 
humana;

- Propor exposições de arte e concursos de 
ensaios nos estabelecimentos de ensino, 
dando a conhecer os graves contornos de 
exploração humana; ou organizar concursos 
de arte a nível nacional e colocar as obras 
premiadas em selos postais.

- Sensibilizar a comunicação social, 
recrutando o auxílio de figuras públicas, 
e aproveitar o Dia dos Direitos Humanos, 
10 de Dezembro, no sentido de alertar 
para os problemas da escravatura, 
através da organização de concertos de 
beneficência, a fim de angariar fundos 
monetários que financiem actividades de 
combate à exploração humana.

É caso para dar um grito de revolta. COMO 
É QUE HÁ, AINDA, ESCRAVATURA NO 
SÉCULO XXI? Parece impossível, mas não 
é. A luta pela abolição da escravatura, bem 
como a batalha permanente pela abolição 
de pena de morte, foi – e é - um dos grandes 
combates pela promoção e consolidação 
do respeito pelos direitos humanos.

FORMAS CONTEMPORÂNEAS DA ESCRAVATURA
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PODE UM REFUGIADO SER EXTRADITADO?

(A propósito do artigo 48.º, n.º 1, da Lei n.º 
27/2008, de 30 de Junho)

A recente decisão da Ministra da Justiça 
de indeferimento do pedido apresentado 
pela India para extradição do seu nacional 
Paramjeet Singh, com base no facto de 
este beneficiar do estatuto de refugiado 
concedido pelo Reino Unido, convoca um 
olhar, sem preocupação de exaustão ou 
detalhe, sobre o tema da relação entre a 
extradição e o estatuto de refugiado, no 
actual contexto da “crise dos refugiados” 
que atravessa a União Europeia.

A decisão de recusa de extradição, inédita 
e exemplarmente fundamentada, tem por 
base a Convenção Relativa ao Estatuto 
dos Refugiados adoptada pelas Nações 
Unidas em 28 de Julho de 1951, e o 
respectivo Protocolo Adicional (Protocolo 
de Nova Iorque, de 31 de Janeiro de 1967), as 
disposições do Tratado da União Europeia 
(TUE) e do Tratado sobre o Funcionamento 

JOSÉ LUÍS LOPES DA MOTA

PROCURADOR 
GERAL ADJUNTO

Procurador-Geral Adjunto actualmente em 
funções no Tribunal da Relação de Lisboa
Licenciado em Direito pela FDL

Começou a sua carreira no Ministério Público 
em 1979.

Foi secretário de Estado da Justiça no 
primeiro Governo de António Guterres, 
quando era ministro da tutela Vera Jardim, 
entre 1996 e 1999.

Membro Nacional de Portugal e Presidente 
da Eurojust

Especialista em cooperação Internacional 
com vários escritos e estudos na área, em 
particular sobre a questão do Procurador 
Europeu nomeadamente

“A Eurojust e a emergência de um sistema 
de justiça penal europeu”

“Cooperação judiciária em matéria penal 
e protecção de dados pessoais na União 
Europeia à luz da experiência da Eurojust”
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PODE UM REFUGIADO SER EXTRADITADO?
da União Europeia (TFUE) em matéria de 
asilo, que se integram na construção do 
espaço de liberdade, segurança e justiça 
enquanto objectivo da União, o direito 
derivado da União Europeia (UE), em 
particular as directivas relacionadas com 
o estatuto dos refugiados, e as normas de 
direito interno adoptadas em transposição 
destas directivas.

Estes instrumentos jurídicos, no seu conjun-
to, dão corpo a um sistema de “direito dos 
refugiados” que, visando conferir protecção 
internacional a cidadãos estrangeiros 
(rectius, nacionais de países terceiros, na 
acepção do direito da UE) ou apátridas que 
sejam alvo de perseguição em virtude da 
sua raça, religião, nacionalidade, convicções 
políticas ou pertença a determinado grupo 
social, intercepta o regime de extradição, 
erigindo o estatuto de refugiado em motivo 
autónomo de não-aceitação ou de recusa 
de um pedido de extradição, fundado na 
prática de um crime. Perante um aparente 
conflito de deveres do Estado de, por um 
lado, proteger a pessoa e de, por outro, agir 
e cooperar na repressão de actividades 
criminosas, a resposta à questão de saber 
se um refugiado pode ser extraditado 
encontra-se, a final, na confluência de am-
bos os regimes, que, por via diversa, reali-
zam idênticas finalidades de protecção dos 
direitos humanos tal como garantida pelos 
instrumentos internacionais vigentes, de 
âmbito global (ONU) e regional (Conselho 
da Europa e União Europeia, em particular).

Em muitos casos, o dever de extraditar 
resulta directamente, de tratados, con-
venções e acordos internacionais sobre 
direitos humanos ou destinados a combater 
o terrorismo e formas de criminalidade gra-
ve e organizada, que impõem aos Estados-
Partes a obrigação de criminalização 
de determinadas condutas que podem 
constituir a base para a extradição, mesmo 

quando não exista tratado ou acordo de 
extradição entre os Estados envolvidos ou 
convenções multilaterais de extradição 
que vinculem esses Estados. Apesar 
disso, as obrigações de não-devolução 
ou não-repulsão (non refoulement), que 
constituem princípios fundamentais do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos 
e do Direito Internacional dos Refugiados, 
impõem proibições à extradição.

Constituindo um mecanismo essencial de 
cooperação na luta contra a impunidade a 
extradição tanto pode dirigir-se à pessoa 
necessitada de protecção - por ter praticado 
crimes à luz do direito penal vigente no seu 
Estado de nacionalidade, o qual, por esta 
via, pode visar a perseguição da pessoa 
por razões que justificam a protecção 
internacional - como aos próprios agentes 
da perseguição, em particular quando a 
sua acção envolve graves violações do 
Direito Internacional Humanitário e do 
Direito Internacional dos Direitos Humanos 
qualificadas como crime.

Neste quadro, impõe-se esclarecer 
liminarmente que a Convenção de 
1951 sobre o Estatuto dos Refugiados 
e o seu Protocolo de 1967 (doravante a 
“Convenção”) não se destinam a proteger 
e a impedir o julgamento dos refugiados 
que tenham cometido crimes, pelo que 
não impedem a extradição em todas as 
circunstâncias. O que significa, numa 
formulação sintética, que, quando o 
extraditando tem o estatuto de refugiado, 
devem ser tidas em devida conta as 
necessidades especiais de protecção que 
tal estatuto garante.

A intercepção dos regimes relativos ao 
estatuto do refugiado e à extradição en-
contra expressão no artigo 48.º da Lei n.º 
27/2008, de 30 de Junho, que, dispondo 
sobre os efeitos do asilo e da protecção 
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subsidiária sobre a extradição, estabelece 
que a concessão de asilo ou de protecção 
subsidiária obsta ao prosseguimento 
de qualquer pedido de extradição do 
beneficiário, fundado nos factos com 
base nos quais a protecção internacional 
é concedida, e que a decisão final sobre 
qualquer processo de extradição do 
requerente que esteja pendente fica 
suspensa enquanto o pedido de protecção 
internacional se encontre em apreciação, 
quer na fase administrativa, quer na fase 
jurisdicional. 

Conferindo prevalência ao “direito dos 
refugiados”, a formulação deste preceito, 
de natureza marcadamente processual, 
suscita questões de interpretação quanto ao 
sentido e alcance das expressões “obsta ao 
prosseguimento do processo de extradição” 
e “fundado nos factos com base nos quais 
a protecção internacional é concedida”. 

Quanto à primeira, importa esclarecer se o 
obstáculo ao “prosseguimento” se traduz 
numa mera suspensão do processo e, na 
afirmativa, com que finalidade ou numa 
extinção do procedimento por efeito 
automático da concessão do estatuto de 
refugiado. Quanto à segunda, impõe-se 
clarificar que, não sendo o estatuto de 
refugiado concedido porque a pessoa 
por ele protegida cometeu um facto que 
constitui crime, a exigência de que o 
processo seja “fundado nos factos com base 
nos quais o estatuto foi concedido” deve ser 
entendida como referindo-se aos factos em 
que se traduz a perseguição, que justifica 
a protecção da pessoa, em consequência 
da prática de facto que constitui crime à 
luz da lei penal do Estado requerente da 
extradição, o que incluiria apenas os factos 
anteriores à concessão do estatuto de 
refugiado, mas não factos cometidos após 
essa concessão.

PODE UM REFUGIADO SER EXTRADITADO?
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Assim sendo, seria o intérprete levado 
a concluir que a prova da concessão do 
estatuto de refugiado não poderá, por si 
só, impedir a extradição, sendo sempre 
necessário averiguar se os factos que 
fundamentam o pedido de extradição 
são os factos com base nos quais o 
estatuto de refugiado foi concedido. 
Esta conclusão, que se afigura restritiva 
do sentido e alcance da norma, obriga, 
assim, a uma interpretação que considere 
adequadamente o elemento sistemático, 
levando em devida conta as normas 
de direito internacional e europeu 
relevantes em matéria de “direito dos 
refugiados”, em função dos princípios 
da prevalência destas sobre o direito 
interno e da interpretação das normas 
de direito interno em conformidade com 
aquelas, bem como o regime processual 
de concessão e retirada do estatuto de 
refugiado.

A Convenção de Genebra e o seu protocolo 
constituem as bases do regime jurídico 
internacional relativo à protecção dos 
refugiados. Sob a epígrafe “proibição de 
expulsar e de repelir”, dispõe o artigo 33.º 
da Convenção que (1) nenhum dos Estados 
Contratantes expulsará ou repelirá um 
refugiado, seja de que maneira for, para 
fronteiras dos territórios onde a sua vida ou a 
sua liberdade sejam ameaçadas em virtude 
da sua raça religião, nacionalidade, filiação 
em certo grupo social ou opiniões políticas 
e que (2), contudo, o benefício da presente 
disposição não poderá ser invocado por 
um refugiado que haja razões sérias para 
considerar perigo para a segurança do 
país onde se encontra, ou que, tendo, sido 
objecto de uma condenação definitiva por 
um crime ou delito particularmente grave, 
constitua ameaça para a comunidade do 
dito país.

Esta disposição contém um princípio 
fundamental de direito internacional – o 
princípio de não-repulsão (non refoulement) 
– que constitui a pedra angular do regime 
internacional de protecção dos refugiados. 
Este princípio, cuja derrogação está proibida 
(artigos 42.º, n.º 1, da Convenção e artigo 
VII (1) do Protocolo) e que forma parte do 
direito internacional consuetudinário, proíbe 
o retorno forçado dos refugiados que os 
exponha a um risco de perseguição. Como 
salienta o ACNUR, o artigo 33.º, n.º 1, da 
Convenção, ao utilizar a expressão “seja 
de que maneira for” compreende, na sua 
previsão, a proibição de extradição. 

Saliente-se, todavia, que a protecção 
concedida por esta disposição da Convenção, 
abrange apenas as pessoas que reúnam os 
“critérios de inclusão” na definição do termo 
“refugiado” – nomeadamente as pessoas 
que, receando com razão ser perseguidas em 
virtude da sua raça, religião, nacionalidade, 
filiação em certo grupo social ou das suas 
convicções política, se encontrem fora do 
seu país de nacionalidade e não possa 
ou, em virtude daquele receio, não queira 
pedir a protecção desse país – e que, 
simultaneamente, não se incluam no âmbito 
de previsão de nenhuma das “disposições 
de exclusão” – designadamente quando 
existirem razões ponderosas para pensar 
que cometeram crimes de guerra, crimes 
contra a paz e a humanidade, crimes graves 
“de direito comum” fora do país que lhes 
deu acolhimento ou que praticaram actos 
contrários aos objectivos e princípios das 
Nações Unidas, por exemplo, crimes de 
terrorismo (artigos 1.º, A e D, da Convenção). 
Fora destas condições, apenas são admitidas 
excepções ao princípio da não-repulsão 
nos casos previstos no n.º 2 do artigo 33.º 
da Convenção, que se referem a factos 
posteriores à concessão do estatuto de 
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refugiado, que devem ser conhecidos e 
avaliados pelas instâncias competentes do 
Estado que concedeu esse estatuto: quando 
o refugiado for considerado, por razões 
fundadas, um perigo para a segurança do 
país onde se encontra ou quando, tendo sido 
objecto de uma condenação definitiva por 
um delito particularmente grave, constitua 
uma ameaça para a comunidade de tal país. 
Nestas situações, não poderá ser recusada 
a extradição com base no princípio da 
não-repulsão, sem prejuízo, no entanto, da 
necessidade de exame da situação com 
base neste mesmo princípio na perspectiva 
das proibições e garantias oferecidas pelo 
direito internacional dos Direitos Humanos, 
de que resultaria, por exemplo, a proibição 
de extradição de um refugiado no caso de 
risco para a vida, de tortura ou de violação 
do princípio ne bis in idem.

Ainda com respeito à Convenção, importa 
notar que a imunidade decorrente do 
princípio de não-repulsão, por força da 
concessão do estatuto de refugiado 
pelo Estado de asilo, se impõe a todos 
os Estados-Partes da Convenção, o 
que impede a extradição por um outro 
Estado-Parte no caso de essa pessoa se 
encontrar legalmente no território deste, 
portadora do documento de viagem 
emitido por aquele Estado nos termos 
e em conformidade com o disposto no 
artigo 28.º e do parágrafo 1 do Anexo 
à Convenção, cuja validade deve ser 
reconhecida por todos os Estados-Partes 
(parágrafo 7 do mesmo Anexo).

As disposições da Convenção têm vindo a 
ser desenvolvidas ao nível da UE no âmbito 
da construção de um sistema comum de 
asilo, com base no artigo 78.º do TFUE 
(e, anteriormente, nos artigos 63.º e 64.º 
do TCE) e no direito derivado da UE, que 
assenta na “Convenção” das Nações Unidas 

de 1951, desenvolvendo as respectivas 
disposições e aproximando as legislações 
dos Estados-Membros, que importa levar 
em devida conta. Ao nível da UE o “direito 
dos refugiados” é constituído pela Directiva 
2011/95/UE, de 13.12.2011, que estabelece 
normas relativas às condições a preencher 
pelos nacionais de países terceiros ou 
por apátridas para poderem beneficiar de 
protecção internacional, a um estatuto 
uniforme para refugiados ou pessoas 
elegíveis para protecção subsidiária e ao 
conteúdo da protecção concedida (que 
revoga a Directiva 2004/83/CE, de 29.4.2004) 
– que reafirma o dever de respeito pelo 
princípio da não-repulsão estabelecido na 
Convenção de Genebra (artigo 21.º) –, pela 
Directiva 2013/32/UE, de 26.6.2013, relativa 
a procedimentos comuns de concessão 
e retirada do estatuto de protecção 
internacional (que revoga a Directiva 
2005/85/CE, de 1.12.2005) e pela Directiva 
2013/33/UE de 26.6.2013, que estabelece 
normas em matéria de acolhimento dos 
requerentes de protecção internacional 
(que revoga a Directiva 2003/9/CE, de 
27.1.2003), todas elas transpostas para o 
direito interno pela Lei n.º 27/2008, de 30 
de Junho, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 26/2014, de 5 de Maio.

Nos termos deste diploma, reconhecido 
o estatuto de refugiado, de acordo com 
os procedimentos nele regulados, o be-
neficiário deste estatuto goza do direito de 
protecção internacional em conformidade 
com o estabelecido no artigo 33.º, n.º 1, 
da Convenção, nomeadamente do direito 
de não ser extraditado para o país da sua 
nacionalidade, por verificado o fundado 
receio de perseguição. Esta situação não é, 
porém, imutável.

A Directiva 2013/32/UE (artigo 44.º) 
obriga os Estados-Membros da UE a 

PODE UM REFUGIADO SER EXTRADITADO?



23

assegurar a possibilidade de dar início a 
uma apreciação com  vista à retirada da 
protecção internacional de determinada 
pessoa quando surjam novos elementos 
ou provas que indiquem haver motivo 
para reapreciar a validade da protecção 
internacional, estabelecendo um conjunto 
de regras processuais de garantias da 
pessoa em causa. Esta reapreciação pode 
conduzir à revogação, supressão ou recusa 
de renovação do estatuto de refugiado se, 
após o reconhecimento desse estatuto, for 

apurado pelo Estado-Membro em questão 
que o refugiado deveria ter sido excluído 
dessa qualidade por, designadamente, 
existirem suspeitas graves de que o 
requerente praticou crimes de guerra, 
contra a paz e a humanidade ou um crime 
grave de “direito comum” fora do país de 
refúgio antes de ter sido admitido como 
refugiado, podendo ser classificados como 

crimes de direito comum graves os actos 
particularmente cruéis ou desumanos, 
mesmo que praticados com objectivos 
marcadamente políticos, ou for apurado 
que a sua deturpação ou omissão de factos, 
incluindo a utilização de documentos 
falsos, foi decisiva para receber o estatuto 
de refugiado (artigos 12.º e 14.º da Directiva 
2011/95/UE). Transpondo estas disposições 
(artigo 41.º), a Lei n.º 27/2008 considera 
crime grave um crime doloso punível com 
pena de prisão superior a 3 anos (artigo 9.º, 

n.º 1, al. c).ii).

Nos termos do n.º 5 do artigo 41.º deste 
diploma, as excepções ao princípio da 
não-repulsão previstas no artigo 33.º, n.º 
2, da Convenção constituem fundamento 
para revogação, supressão ou recusa 
de renovação do estatuto de refugiado, 
considerando-se crime grave, para o efeito, 
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a condenação por crime doloso igualmente 
punível com pena de prisão superior a 3 
anos.

A retirada de protecção internacional é 
da competência do membro do Governo 
responsável pela administração interna, 
sob proposta do director nacional do 
SEF, e tem como efeito a aplicação do 
regime jurídico de entrada, permanência, 
saída e afastamento de estrangeiros de 
território nacional (artigos 42.º e 43.º da 
Lei 27/2008).

Neste quadro, o exame de um pedido 
de extradição de um refugiado não pode 
limitar-se à verificação da concessão do 
respectivo estatuto, sob pena de subversão 
da sua finalidade. O que significa que 
deverá ser apurado se os factos pelos quais 
foi pedida a extradição, sendo anteriores, 
foram considerados para efeitos de 
concessão do estatuto de refugiado, ou 
se, sendo posteriores, podem constituir 
fundamento para reapreciação da situação, 
e, em qualquer dos casos, se tais factos são 
susceptíveis de determinar a retirada de 
protecção mediante revogação, supressão 
ou recusa de renovação do estatuto de 
refugiado.

Tratando-se de factos anteriores apre-
ciados no processo de concessão do 
estatuto de refugiado, parece não haver 
lugar a dúvidas – a extradição não poderá 
ser concedida, por a ela se oporem as 
obrigações do Estado decorrentes do 
respeito pelo princípio de não-repulsão 
(artigo 33.º, n.º 1, da Convenção).

Nos outros casos, tratando-se de factos 
anteriores não apreciados naquele 
processo ou de factos posteriores à 
concessão do estatuto de refugiado, 
apesar da falta de disposição legal 

expressa, parece que, por respeito pelo 
princípio da separação dos poderes e por 
razões de competência, outra solução não 
restará senão a de suscitar a intervenção 
do director nacional do SEF, por surgirem 
novos elementos ou provas que indiquem 
haver motivo para reapreciar a validade 
da protecção internacional. Só em função 
dessa reapreciação, em conformidade 
com o artigo 41.º e seguintes da Lei n.º 
27/2008, se poderá formar uma decisão 
definitiva no processo de extradição, que 
deverá aguardar o resultado daquela 
reapreciação. E então a extradição não 
poderá ser concedida se não for retirado 
ao extraditando o estatuto de refugiado, 
por a isso se opor a obrigação de não 
repulsão, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, 
da Convenção.

O mesmo procedimento se exigirá no caso 
de o pedido de extradição ser apresentado 
a Portugal e o estatuto de refugiado ter sido 
concedido por outro Estado-Membro da 
UE, por força do princípio da livre circulação 
de pessoas que igualmente beneficia os 
estrangeiros com residência legal num 
Estado-Membro, em que se incluem os 
detentores de estatuto de refugiado (artigo 
65.º e 69.º da Lei n.º 27/2008), devendo, 
em consequência, ser obtida a informação 
ou solicitada a reapreciação da situação 
do refugiado cuja extradição é requerida, 
para efeitos de decisão sobre o pedido de 
extradição. 

Só assim, se bem se vêem as coisas, 
poderá ser alcançada a realização da 
finalidade da norma do 48.º n.º 1 da Lei n.º 
27/2008 quanto aos efeitos da concessão 
do estatuto de refugiado no processo de 
extradição, conferindo a devida autonomia 
ao princípio da não-repulsão como 
fundamento de recusa da extradição. 

PODE UM REFUGIADO SER EXTRADITADO?
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E SENDO JUIZ?

ABRIL E LIBERDADE

Estou há que tempos para escrever o artigo 
de Abril. Chamo-lhe assim, porque é mais 
fácil. Abril, tem de ser sobre liberdade, claro! 
Não faz sentido que tenha qualquer outro 
tema. 

Como vê um juiz a liberdade? Como 
qualquer outro cidadão. Pois, se for por aqui, 
não consigo escrever coisa nenhuma. Não 
pode ser. Não estou mesmo nada inspirada. 
Tenho de repensar. 

Largo o documento, ainda aberto e sem 
nada escrito e vou olhar para a sentença 
que tenho para fazer. Aí ocorre-me. Um juiz 
não olha para a liberdade exactamente da 
mesma maneira do que as outras pessoas. 
Temos o poder (o tal aliado à responsabili-
dade, nunca esquecer) de retirar a liberdade 
a alguém. Não, vou reformular, temos o 
poder de determinar que alguém fica priva-
do da sua liberdade como consequência de 
algo que fez. Não é uma decisão fácil.

Acho que todos nós, na primeira vez que 
determinámos que alguém seria privado da 
sua liberdade de forma definitiva (a pena de 
prisão suspensa, como digo repetidamente 
a que é arguido, é ainda uma oportunidade, 
que devem agarrar com ambas as mãos e 
mostrar ao Tribunal que merecem estar em 
liberdade e que aprenderam com os seus 
erros), respiramos fundo e algo tremeu lá 
dentro.

Não me lembro agora de todas as penas de 
prisão efectivas que já apliquei. São mui-
tos anos e vários deles a fazer julgamentos 
criminais de forma ininterrupta (parece as-
sim, porque a vida num “juízo criminal” ou 
como é correcto dizer agora, numa Instân-
cia Local Criminal, tem um ritmo intenso, em 
que respirar é preciso, mas nem sempre se 
consegue respirar fundo, tantas são as sen-
tenças e os despachos e o tempo na sala 
e…), mas lembro-me sempre da primeira 
pena de prisão efectiva que apliquei. 

Passei parte da noite anterior à leitura da 
sentença a rever mentalmente o que tinha 
escrito. A pensar se ainda poderia dar uma 
oportunidade, suspendendo a execução da 
pena, se haveria algum argumento que me 
tivesse esquecido de ponderar, se algum 
facto constante da matéria de facto poderia 
ser interpretado de forma diversa, permitin-
do-me uma solução diversa… Na altura ain-
da era estagiária, já tinha mostrado a minha 
sentença à minha formadora, que depois de 
trocar impressões comigo e de ver o pro-
cesso, concordou que apenas aquela pena 
poderia ser aplicada. Mas não podia deixar 
de pensar, aquela pessoa estará na prisão, 
durante um determinado lapso de tempo, 
porque eu disse, eu escrevi numa sentença 
que tal deveria ser assim. A responsabili-
dade era minha, pensei.

Acordei de manhã tensa, ia ler a minha pri-
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meira sentença de prisão efectiva… Momen-
tos antes de entrar na sala, reli a sentença, 
reli os antecedentes criminais que faço 
questão de transcrever todos para o texto da 
sentença (e dá um trabalhão enorme, porque 
alguns arguidos têm quase um livro de reg-
isto criminal, tantos são os boletins) e respirei 
fundo. 

A responsabilidade de determinar a pena é 
minha, sem dúvida, devo fazê-lo bem, pon-
derar todos os argumentos atendíveis, per-
ceber a pessoa que tenho à frente, perce-
ber o que deve ser ponderado... Não é fácil, 
repito. Dar as oportunidades que devem ser 
dadas e distinguir quando não podem ser 
dadas mais oportunidades, sob pena de se 
transmitir a mensagem que não há lei, que 
o crime é algo que se comete sem conse-
quências, quando deve ser encarado como o 
limite à actuação humana. 

Não há liberdades ilimitadas, a previsão de 
condutas criminosas, é o limite aceitável 
à liberdade, numa sociedade organizada. 
Aquele homem tinha cometido vários crimes 
anteriormente, tinha sido condenado por 
várias vezes, tinham-lhe sido dadas as opor-
tunidades aceitáveis, penas de prisão tinham 
sido suspensas na sua  execução,  na  espe-
rança de que se corrigisse e alterasse a sua 
conduta perante o Direito e a sociedade, o 
que não tinha feito, cometendo mais um 
crime. 

Ainda hoje confesso que não me agrada apli-
car uma pena de prisão efectiva. Tem a ver 
com o gosto pela liberdade que tenho e que 
não gosto de limitar a um outro ser humano. 
Mas compreendo que a vida em sociedade 
exige estes limites, se um cidadão não os 
respeita, cometendo repetidamente crimes, 
põe em causa a estrutura da sociedade em 
que repousamos a nossa confiança (a lei pro-
tege a nossa vida, a nossa integridade física 

e o nosso património – referindo os bens 
jurídicos mais pessoais e imediatamente 
apreensíveis) e esse cidadão não pode con-
tinuar integrado nessa sociedade, ou minará 
todo o sentimento de segurança que nela 
existe. 

Não é uma decisão discricionária ou ale-
atória. A lei dá os critérios a ponderar na de-
terminação do tipo de pena, multa ou prisão, 
na sua medida concreta, dentro das moldu-
ras abstractas que cada tipo de crime prevê, 
e na sua forma de execução, substituir por 
trabalho a favor da comunidade (só com 
consentimento do arguido, admissível para 
substituir a pena de prisão ou de multa, den-
tro de determinados parâmetros), por prisão 
por dias livres, permanência na habitação, 
regime de semidetenção ou suspensão da 
sua execução, com ou sem regime de prova 
(apenas para substituir a pena de prisão).

Como vê um juiz a liberdade? Como bem 
essencial à sociedade e como bem a prote-
ger. E para proteger a liberdade de todos, é 
por vezes necessário limitar a daqueles que 
não a souberam exercer. 

“It’s a tough job, but someone got to do it”

Cidalina Freitas
Juíza de Direito
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“ADVERSITAS”

Convidaram-me a falar de mim.

Fiquei surpreendida, quase abismada. Sim, 
porque não considerei ter nada de grande 
importância ou relevância a acrescentar a 
tão sábias palavras que se lêem por aqui.

Assustada também, porque o vocabulário a 
que estava habituada começa a escassear, 
dia após dia, ano após ano. Surpresas.

Não obstante as iniciais hesitações, decidi 
fazê-lo. O que tenho para vos contar é apenas 
e só a minha experiência como emigrante. 
Nunca gostei, nem gosto desta palavra. 
Continuo a não gostar de me intitular como 
tal, até porque na nossa cultura (ou apenas 
na minha cabeça), vem sempre aliada a uma 
conotação negativa.

Emigrei por amor. Não concebia a ideia de 
viver longe da minha família, apesar de já ter 
casado. Não podia imaginar dar à luz, sem os 

ISABEL ARAÚJO
“Controller”

Isabel Araújo, Lisboeta de gema, licenciada 
em Contabilidade e Administração de 
Empresas, reside agora nos Estados Unidos.

Tornou-se sócia de uma das maiores 
empresas privadas de “structural concrete  
construction” a nível  residencial, na área 
metropolitana de NY, operando na sua 
maioria nos estados de New York e New 
Jersey.

Considera-se uma pessoa de alma cheia, 
feliz, apaixonada pela vida e por pessoas.

Já fez rir, já fez chorar e hoje procura apenas 
aceitar mais do que compreender, o que diz 
não ser fácil, uma vez que a racionalidade 
impera e a necessidade de entender e ter 
respostas aos seus “porquês” e imensa.

Diz gostar de rir, do cheiro do mar e do som 
das gaivotas, preza as conversas com as/
os amigas(os), adora musica, saltos altos e o 
calor do verão.
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ter presentes, testemunhando o momento 
mais solene da minha vida como mulher.

Deixei uma vida para trás. Amigos de uma 
vida, o nosso apartamento, a restante família, 
imaginem o que deixariam com 25 anos se 
saíssem do vosso país. Foi difícil, doloroso. 
Ainda é. Trouxe as memórias. Escolhas são 
escolhas. Temos que aprender a viver com 
elas. Foram só nossas. Escolhas.

Chego em 2004 para descobrir o poder da 
falta de palavra, entre muitas outras coisas. 
Fiquei incrédula  ao descobrir que a empresa 
que me trataria da legalização por qualquer 
motivo decidiu recuar. E vivo desde então 
numa ilegalidade legal ou vice-versa! Não 
sei. Quero ser contraditória para começar, 
porque realmente é do que se trata, de uma 
contradição muito grande e que de legal 
nada tem. Ilegalidades.

Sem documentos e com despesas que 
não deixam de existir, tais como a renda 
do apartamento que deixámos, tive que 
trabalhar na primeira coisa que arranjei para 
que não faltasse aos meus compromissos. 
De Dra. Isabel Araújo passo a “Oh menina!”, a 
servir às mesas, na sua maioria a portugue-
ses, mas não só. Apesar de tudo, trabalhava 
com a boa disposição que me mereciam. 
Mas ao final do dia e quando estava sozinha 
era difícil. Dificuldades pessoais em aceitar 
que passamos uma vida inteira em busca de 
algo tão diferente e que depois de alguma 
forma, estamos ali…não sabendo bem onde 
e com que fundamento. Frustrações.

Os desafios diários foram extremos e a todos 
os níveis. Gostaria de vos poder contar todos 
e cada um deles. São curiosos. 

Nunca deixei de lutar. No intervalo, 
constituí a minha família.

Trabalho desde 2007 com um grupo de 

pessoas que me deu a oportunidade de um 
trabalho em que não tinha de trabalhar à 
noite, fins-de-semana ou feriados. Comecei 
pela recepção de um grupo de empresas 
de construção. Fui progredindo com o 
crescimento da empresa de cimento. 
Oficialmente no primeiro dia do corrente 
ano tornei-me sócia destes indivíduos com 
quem trabalho há já nove anos. Trabalhei 
e dediquei-me muito para chegar até aqui. 
Tratei esta empresa como se sempre tives-
se sido minha e ao fim destes nove anos sou 
então recompensada. Oportunidades.

Curiosamente temos um processo de 
trabalho a decorrer desde 2007. Foi aprovado 
pelo Departamento de Trabalho em 2007, 
mas ainda assim, não nos constitui o direito 
de poder trabalhar. Para não usarmos 
documentos falsos, pedimos a emissão de 
um número chamado ITIN. Esse numero 
não nos  permite  trabalhar mas permite-
nos pagar imposto sobre rendimentos 
ao final do ano! Curioso, não é?! E põe o 
empregador numa situação desconfortável, 
uma vez que este não está autorizado a 
empregar ninguém nestas condições. Até 
nisto tive o privilégio de arriscarem por mim 
e não precisei de recorrer a documentos 
falsos. Esse número para o qual fazemos 
descontos, não nos permite ficar em casa 
doentes e receber o que nós chamamos 
de baixa médica. Não nos permite ficar 
desempregados e receber o fundo de 
desemprego, não nos permite ter um filho e 
ter licença de parto.

Permite no entanto, pagar impostos sobre 
rendimentos ao final do ano e não é assim 
tão pouco. Contradições.

Sustento então, ainda que em situação 
ilegal, americanos que vivem a custa 
do governo. Que lhes parece ser mais 
vantajoso viver no fundo de desemprego 
recorrentemente, que vivem de cheques 
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de alimentação, de seguros de saúde do 
estado, que tiram proveito de ajuda a nível 
escolar, de habitação e tudo o demais.

Eu não reúno os requisitos. Porque lutei por 
uma situação melhor. Não por estar ilegal, 
mas porque ganho dinheiro. Dinheiro que 
não tenho o direito de ganhar sendo que 
“não tenho como trabalhar”. 

Não me falta nada. 

Só os documentos!

Perfeita estabilidade financeira, um trabalho 
que me dá prazer e muitas dores de cabeça 
também. Uma família com saúde.

Não me falta nada. Mas esses documentos 
são tudo. Ou uma grande parte.

Aprendi na sua íntegra o significado da 
palavra esperar (entre outras). Mas a 
frustração é muita. E é o sorriso dos meus 
filhos e a percepção de que tenho muitas 
bênçãos que me deixa continuar.

Acredito muito que Deus me deu esta 
luta porque, embora difícil, sabe que a 
conseguirei ultrapassar, mas contudo estou 
cansada. Luta.

Apetece-me dar uma reviravolta na situa-
ção. Questiono tudo. Consultei mais do que 
um advogado para perceber que realmente 
nem tudo está perdido, mas muito perto (de 
estar perdido). 

Preciso que um juiz me ouça, mas não tenho 
como. Só há uma alternativa. Pedir asilo 
político. Insólito, não é?! Neste momento 
estão-se a perguntar a vós mesmos como é 
que é possível um português conseguir tal 
direito. Não consegue. Rejeitam-me o asilo, 
estou então, em processo de deportação e 

só nesse momento um advogado me pode 
defender diante um juiz, para então nesse 
momento demonstrar que o que fiz ao 
longo destes 12 anos não foi mais do que 
o que qualquer país procura num cidadão. 
Trabalhei, paguei os meus impostos, ganhei 
através do esforço e dedicação ao trabalho 
direito a seguro privado de saúde, constitui 
família, contribuo para causas como o 
cancro através do St Jude’s Children’s 
Research Hospital e outros, bem como 
American Heart Association; contribuímos 
com comida e roupa em campanhas de 
solidariedade; somos dadores de medula 
óssea entre outras coisas que não se vêem.

Já fui instruída para não o fazer. Começou a 
ser evidente que era uma estratégia usada 
por muitos advogados e que de facto ajudou 
muitas famílias na minha situação, mas 
neste momento começa a ser problemático; 
já existem pessoas a serem processadas 
por fraude, uma vez que as alegacões feitas 
para conseguir o asilo não são verdadeiras, e 
advogados a perder licenças. Legalidades.

Agora volto ao meu advogado. Não gosta de 
perguntas. É um advogado de topo, como 
nós dizemos “top notch”, em tudo, incluindo 
nos seus honorários! Mas neste momento 
daria tudo o que tenho se me dessem o que 
eu quero. Não gosta de perguntas porque 
não está habituado a que lhe perguntem 
nada, ou muito pouco. Quer que aceite que é 
um profissional e que devo confiar nele, mas 
não me facilita quando eu tenho perguntas. 
E eu só quero que me esclareça. Feitios. 

E agora temos o Trump.

Na minha opinião um arrogante de primeira, 
sem qualquer ética a nível algum. Há quem 
diga no entanto que de um destes é que eu 
precisava no governo.

BOCA DE CENA
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Os advogados só acreditam numa reforma 
da emigração se um democrata ganhar. 
Opiniões.

Os democratas são aparentemente mais 
receptivos à questão da imigração, no 
entanto precisamente por isso, para mim, e 
defendendo a opinião de algumas pessoas 
que me rodeiam, não a minha, seria melhor 
que um republicano ganhasse. Com a sua 
conhecida austeridade dariam inicio a uma 
tão desejada “triagem” levando uma grande 
parte destes emigrantes de volta aos seus 
países de origem. Politiquices.

Democratas ou republicanos, precisamos 
de uma solução e urgentemente.

Além dos meus desafios diários, que não 
vos posso descrever, tentando resumir 
a minha história, resta-me falar-lhes das 
saudades. Uma dor silenciosa. São quase 
inexplicáveis. São saudades de tudo. E esse 
tudo é surpreendente. Saudades.

Ultrapassando o receio ao meu vocabulário, 
que se veio a perder ao longo dos anos, 
quero-vos escrever eventualmente quando 
conseguir atingir o meu objectivo, esperando 
que não tarde, senão corro o risco de não 
ter palavras!

Entretanto, ouço Andrea Bocelli e leio-
vos.

BOCA DE CENA
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Constatei agora que tenho um problema.

Tenho que escrever sobre a liberdade, 
não fosse este o mês da mesma em que 
celebramos tudo, um virar de página e um 
colorir da banda desenhada das nossas 
vidas que até à revolução se desenrolava 
apenas em tiras pintadas a preto e branco.

Porém, tenho de escrever a liberdade 
democrática sem nunca transgredir as regras 
da prudência, e as quais ditam que não se 
deve defender aqueles que não beneficiam 
da mesma, em termos semelhantes aos 
nossos, ou que são penalizados por o fazer 
tal como o grupo de Angola o fez, não se vá 
ultrapassar aquela barreira que faz perigar 
as boas relações com os nossos amigos 
pois nunca se sabe como será o futuro.

Também não convém defender a liberdade 
pessoal com tudo o que isso implica, desde 
a possibilidade de respirar sem se ter a 

LIBERDADE

certeza que se está a ser controlado por 
terceiros que nos vigiam ou que escrutinam 
os nossos gestos e convivências por forma a 
saber se são os mesmos, ou não, suspeitos 
pois não se pode correr o risco de se ser 
relapso com os nossos deveres perante a 
segurança dos cidadãos.

Também não dará para apregoar a liberdade 
de imprensa quando por vezes e sem 
constituir a regra, se abre uma revista ou um 
jornal e nos confrontamos com artigos sem 
fonte, sem credibilidade, sem nexo, pois o 
rigor ético não chegou a superar as linhas 
editoriais e não se deve entrar em rota de 
colisão com as linhas editoriais. Elas são 
mais fortes que nós e não iriamos ganhar.

E, a liberdade de existir ou de viver? Também 
não convém desenvolver muito o tempo já tão 
batido de tantas pessoas que atravessam o 
mediterrâneo em busca de algo tão simples 
como o livre exercício desta liberdade pois 

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito
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não podemos correr o risco de assumir a 
fama de que não nos preocupamos com a 
entrada de potenciais terroristas ou, mesmo 
que não o sejam, de potenciais opressores 
das nossas liberdades.

Será também arriscado exercer a liberdade 
de criticar pois os erros dos outros não 
são erros, são detalhes, contingências, 
contrariedades,constrangimentos,  perspec-
tivas, posturas, culturas, saberes ou atitudes 
mas não erros. Ninguém erra, pelo menos 
os que erram em coisas verdadeiramente 
importantes. Esses, com toda a certeza, não 
erram.

Também não convém brincar com a 
liberdade religiosa, pois ser ateu é possível 
mas não acreditar em Deus é complicado, 
ser católico é bom mas o arrependimento 
cristão é um cheque em branco com que 
cada um pode para pagar os seus pecados 
cada vez que os comete, ser muçulmano é 
permitido mas tudo o que um muçulmano 

faz é, digamos, criticável.

Chega-se assim a este dia, a este mês, o 
da liberdade, a qual merece ser celebrada, 
sem qualquer sombra de dúvida mas sem 
aprofundar muito a liberdade democrática, 
a liberdade pessoal, a liberdade de existir e 
de viver, a liberdade de criticar e a liberdade 
religiosa, por isso, celebremos como convém 
celebrar.

Viva a liberdade.
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STRANGERS ARE JUST 
FRIENDS WAITING TO 
HAPPEN? 

Pode ser que sim. Mas até que os estranhos 
se convertam em amigos há um longo 
caminho a percorrer. Um trajecto que tem 
duas vias com momentos sinuosos e grande 
potencial de derrapagem. Não importa se a 
pessoa surgiu de repente nas nossas vidas 
ou se está lá desde há tanto tempo que não 
nos conseguimos lembrar. Em qualquer 
circunstância, para além das empatias 
imediatas e dos gostos partilhados, a base 
de uma amizade é a confiança. À medida que 
vamos coleccionando anos e acumulando 
sucessos, fracassos, alegrias e tristezas 
torna-se claro quem são os nossos amigos. 
E não uso o termo “verdadeiros amigos” 
porque é uma redundância dispensável. Os 
outros – os que não vencem os testes que a 
vida nos vai impondo – não são amigos. São 
conhecidos.

Ninguém é perfeito. Mas o tempo ensina-nos 

que à amizade não é tão pouco necessária a 
ilusão de perfeição. Conheço os defeitos dos 
meus amigos. E tenho a certeza de que eles 
não têm dificuldade em indicar os meus. Mas 
isso não impede que para mim eles sejam 
os melhores do mundo. Não os trocaria por 
ninguém. Muito menos por quem não fosse 
capaz de me apontar os defeitos. Ou me 
dissesse que não os tenho. Isso, aliás, ser-
me-ia sumamente aborrecido. Não há nada 
menos amigo do que negar ao outro esse 
tão humano direito que é o de ter defeitos. 
É criar um ónus de perfeição que nunca 
poderá ser cumprido por ser impossível.

 Olho para os meus amigos e compreendo o 
que sentiu Bartolomeu Dias a bordo da sua 
caravela navegando os mares a caminho da 
Índia. Juntos passámos por nascimentos e 
mortes, amores e separações, progressos 
e desenganos, viagens, passeios, noites 
memoráveis e domingos sem história, dias 
de sol e dias de chuva. Partilhámos tantas 
e tantas coisas. Estivemos simplesmente 
lá. E quase sem percebermos demos uma 
volta muito importante: na circunavegação 
da vida passámos o Cabo das Tormentas 

CARLA COELHO

Juíza de Direito



35

FLORES NA ABISSÍNIA
que passou a ser o Cabo da Boa Esperança. 
Quando alguém atravessa connosco tão 
perigosa tarefa pouco nos pode separar. Não 
há distância física que não possa debelada. 
Não há fuso horário que nos impeça de abrir 
o coração. Não há erro que não possa ser 
emendado E não há palavra que não pode 
ser desculpada. Todos temos os nossos 
dias negros. E quando já se navegou tanto 
mar em conjunto há um capital de confiança 
que nos alimenta nos dias tormentosos. E a 
certeza de que vai fazer sol outra vez.

Afinal, como escreveu João de Barros 
“Partidos dali houveram vista daquele 
grande e notável cabo, ao qual por causa 
dos perigos e tormentas em o dobrar lhe 
puseram o nome de tormentoso, mas el 
Rei D. João II lhe chamou o Cabo da Boa 
Esperança, por aquilo que prometia para o 
descobrimento da Índia tão desejada” (in 
Décadas da Ásia).

Eu e os meus amigos chegámos à Índia. 
E só posso desejar a quem me lê amigos 
como os meus, com vinte e quatro quilates 
como o ouro puro, trazendo já em si todas as 
riquezas que aquele país prometia. E com a 
generosidade de as partilharem durante o 
trajecto. 
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Era já tarde quando saiu do restaurante com 
as duas melhores amigas. Fora um jantar 
cheio de descobertas: incrível como ao 
fim de 35 anos a tomar refeições todos os 
dias, uma experiência como aquela a podia 
surpreender tanto. A diferença entre o trivial 
atum ou bife e algo absolutamente singular, 
a exigir a atenção de todos os sentidos! 

Patrícia não saía à noite há uns onze anos, 
depois do nascimento do primeiro e único 
filho a quem amou desde a primeira hora e 
por quem - diz ela – deixou de fazer muitas 
coisas de que gostava. 

Por isso, a ideia de um convívio lhe pareceu 
tão bem. Deu para recordar situações 
vividas e para saber de episódios de que 
não se soube, uma forma de ligar os fios 
da amizade que uniam aquelas pessoas 
há anos. Deu para falar de como ia a vida, 
das preocupações diárias, do trabalho e 
das grandes questões do mundo. Tudo em 

poucas horas que cada uma iria levar consigo 
para sempre.

Ficaram à porta do restaurante à conversa e 
a rir. Despediram-se. 

Como tinha estacionado mais longe, Patrícia 
seguiu, já só, em direção ao carro. As poucas 
luzes que a ajudavam no caminho fizeram-
na receosa, pouco. Avançou e nada à volta 
justificava qualquer medo. Havia gente a 
divertir-se e sossegou totalmente quando 
ninguém se aproximou.

Apesar da cautela inicial (não saía há muitos 
anos e achava que na rua havia mais violência), 
alegrou-se com a sensação de liberdade de 
poder andar a pé na sua cidade sem medo 
de que algo de mal lhe acontecesse. 

Pensou no filho. A prisão inesperada a que 
se submetera voluntariamente tinha-se 
transformado também numa limitação dos 

ANA GOMES

Juíza de Direito

PEQUENAS LIBERDADES
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movimentos dele que, apesar de ter crescido, 
era sempre acompanhado por si, levando e 
trazendo daqui para ali, fosse para a escola, 
para as atividades, para uma festa de anos 
ou para uma ida ao cinema com os amigos.

Se calhar estava na hora de o libertar e deixar 
de lhe seguir todos os passos.

Entrou, seguiu para uma viagem curta até a 
casa onde o pequeno Gustavo dormia, ainda 
seguro.

Mamã
É tantas coisas (…)

Ela é como um rio
se um filho se perde

Mas quando o encontra
é a selva mais verde.”

Mariana Ruiz Johnson, “Mamã”, 2013, 
Kalandraka (trad. de Elisabete Ramos)
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Capítulo IX - Reviravoltas

No trabalho a Carolina ainda sorria, apesar do 
imenso trabalho que tinha e da perspectiva 
de que na segunda feira seguinte iria 
começar a acumular com outro Tribunal. Iria 
receber o despacho do Conselho nesse dia 
e depois voltaria a falar com a colega para 
organizar o trabalho. 

Bateram à porta e como sempre, sem 
levantar os olhos do processo que via, disse 
que entrassem. Quando levantou os olhos 
lá estava o Paulo.

- O que fazes aqui Paulo?

- Vinha pedir-te desculpa de ontem. Esperei, 
ontem, para ver quando ele saía, para falar 
contigo, mas depois saíste com ele. - E 
olhou-a acusadoramente.

- Paulo, nós estamos divorciados. Isso 
significa que tu tens a tua vida e eu tenho 

a minha. Relembro-te que vives com outra 
mulher e se eu decidir fazer o mesmo, não 
tens de te envolver ou sequer saber disso.

- Mas tu és a minha mulher.
- Não, Paulo, eu fui a tua mulher. Agora sou 
a tua ex-mulher e a tua mulher é a Patrícia.

- Eu não quero a Patrícia, quero-te a ti.
- Pois, mas não estamos a falar de brinquedos, 
mas de pessoas. O “eu quero” não resolve 
tudo. Agora, por favor, vai-te embora. Tenho 
muito trabalho e na próxima segunda-feira 
começo a acumular com outro Tribunal.

Ele explodiu:
- Contigo é sempre o teu trabalho, é sempre 
qualquer coisa, menos eu. Foi por isso que 
o nosso casamento acabou, tu nunca te 
importaste, tu sempre pensaste no trabalho, 
trabalho, trabalho. – A fúria fazia com que a 
sua voz se elevasse e no fim já gritava muito 
alto.

A Carolina estava pálida e nem conseguia 

FRANCISCA MACEDO

Escritora
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responder. A fúria dele, ao invés de se acalmar 
com o silêncio dela, pareceu incendiar-se 
ainda mais e ele dirigiu-se-lhe e esbofeteou-a, 
sem que ela reagisse.

Nesse momento, o segurança do Tribunal 
irrompeu no gabinete e agarrou o Paulo, antes 
que continuasse a agredi-la e levou-o dali.

A Carolina sentou-se na sua cadeira, ainda sem 
reagir, pálida e perdida. Sempre se culpara 
pelo divórcio, pensando que poderia ter feito 
mais ou de forma diferente para que o Paulo 
não saísse de casa. Mas ouvi-lo da boca dele, 
tornava-o tão…pior, nem tinha palavras para 
descrever o que sentia. Não o reconhecia. 
Namorara com o Paulo durante anos, fora 
casada com ele durante tantos outros, e se 
lhe perguntassem, diria que era um homem 
calmo, sereno, incapaz de qualquer acto 
de violência, no entanto, a provar que não o 
conhecia, ele tinha acabado de agredi-la. 
Como? Quem era aquele homem? Não podia 
ser o Paulo, não podia.

Perdida nos seus pensamentos, não atentou 
ao passar do tempo. Voltaram a bater à porta. 
Apesar do receio, conseguiu encontrar a voz 
para dizer que entrassem. A porta abriu-se 
e entrou o Pedro. Ao primeiro olhar o Pedro 
viu a marca no rosto dela, a palidez e o olhar 
perdido e soube que alguma coisa estava 
muito mal.

- Que se passa Carolina? Porque tens uma 
marca na cara?

- O Paulo veio cá e começou a gritar e depois 
deu-me uma bofetada. Eu não sei o que se 
passa com ele. Ele não era assim. Eu não o 
reconheço.

Em dois passos, o Pedro aproximou-se dela e 
abraçou-a:
- O Paulo é um idiota, estúpido e mau. Vamos 
para casa, cuidar dessa cara e descansar. 

Tens diligências hoje?

- Não. Tinha um julgamento, mas chegaram 
a acordo.

- Perfeito. Vamos. Vinha fazer-te uma 
surpresa, para almoçarmos e festejarmos 
que vivemos juntos, mas alteramos os 
planos e vamos para casa e fazemos 
qualquer coisa lá.

Ela viu-o fechar o computador, arrumar as 
suas coisas na mala, ajudou-a a levantar-
se e vestiu-lhe o casaco.

- Tratas-me como se eu fosse uma criança.

- Não. Estou a tratar-te como se fosses 
humana, depois de uma experiência 
traumática. Ser vítima de uma agressão é 
sempre algo intenso. Não tens de passar 
por isso sozinha, pois eu estou aqui.

- Obrigada Pedro, muito obrigada.

Deixou-se conduzir até ao carro e nem 
falou até chegarem a casa, meia hora 
depois. Estava perdida, pensando como 
era possível que aquele homem a tivesse 
agredido. Conheciam-se a tanto tempo e 
nunca lhe vira um traço de violência. Que 
idiota.

Subiu no elevador ao lado do Pedro. 
Deixava-se guiar sem se aperceber. Dentro 
de casa, sentou-se na sala com ar perdido, 
enquanto o Pedro foi para a cozinha e fez 
algo leve para o almoço. Depois de comer, 
o Pedro pôs-lhe um creme na cara, onde 
o Paulo lhe tinha batido e ela começou a 
chorar. Ele abraçou-a e deixou-a desabafar, 
a raiva pela agressão, pela nova traição ao 
que tinham vivido juntos, ao engano, pois 
aquele Paulo traíra-a mais uma vez, ao ser 
violento e irracional.
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Depois das lágrimas, o Pedro levou-a para o 
quarto e ajudou-a a deitar-se.
- Descansa. Vou trabalhar um pouco no 
escritório e quando for horas de jantar venho 
chamar-te.

À hora do lanche, a Carolina, completamente 
recomposta, foi ter ao escritório.

- Devias estar a descansar. Estás bem?

- Sim. Apetece-te ir lanchar? Podíamos ir 
aos pastéis de Belém. Hoje é dia de semana, 
deve ter pouco movimento, o que achas?

- Boa ideia. Vamos.

Foram aos pastéis e aproveitaram para 
visitar o Museu dos Coches, o Mosteiro 
dos Jerónimos e uma exposição no Centro 
Cultural de Belém.

De noite, abraçados juntos na cama, o Pedro 
acariciava-lhe o braço distraído e pensava 
em diferentes maneiras de bater no Paulo, 
pelo que lhe fizera. 

No dia seguinte, a Carolina levantou-se antes 
do Pedro e foi a correr para a casa de banho. 
Vomitou tudo o que tinha comido na noite 
anterior e chegou à conclusão que o stress, 
no seu caso, tinha um retardador. Demorara 
quase 24 horas a ir-se completamente 
abaixo.

Sentada no chão da casa de banho, com 
a cabeça encostada ao azulejo da parede, 
para que o frio da pedra lhe aliviasse o mal 
estar, começou a fazer as contas. Era sábado, 
tinha 2 sentenças por fazer, no dia anterior 
não fizera grande coisa e na segunda feira 
começava a acumulação. Precisava de se 
organizar e fazer o trabalho, senão seria uma 
bola de neve e não conseguiria fazer tudo, 
em prazo. Nesse momento o Pedro bateu à 
porta e entrou:

- Sentes-te mal? Posso fazer algo?

- Acho que o stress deu cabo de mim. 
Ontem, a discussão, a agressão, o episódio 
com a tua mãe, o episódio com a Helena. 
Foi uma semana horribilis.

O Pedro sorriu:

- Não te preocupes, esquece tudo isso. 
Hoje é sábado, vamos relaxar, vemos um 
filme, comemos pipocas e dizemos mal de 
toda a gente.

- Tenho duas sentenças para fazer e ontem 
não fiz nada. Tenho de trabalhar.

- Certo. Mas à tarde tiramos um bocado 
para o filme e pipocas. Não abro mão disso.
O sábado decorreu tranquilo, bem como 
o domingo. A Carolina e o Pedro apenas 
saíram de casa para irem ao apartamento 
dela buscar mais coisas dela, usufruindo 
da companhia um do outro e tentando 
ignorar o que viria a seguir.

A segunda feira amanheceu fria mas 
ensolarada e, mais uma vez, o Pedro 
acordou a Carolina com um beijo e uma 
chávena de café.

- Como suborno, não está nada mal. Sabes 
que sou viciada em café?

- O facto de teres comprado uma máquina 
de café expresso para o teu gabinete 
alertou-me para o facto.

Ela riu-se. Mas logo a seguir ficou séria e 
afastando-o correu para a casa de banho.

- Bolas, ontem estive bem. O que se passa? 

O stress já devia ter cedido. 

O Pedro fez um sorriso malandro:
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- Poderá ser um mal estar algo passageiro, 
do tipo que em 9 meses fica terminado.

A Carolina olhou-o com os olhos arregalados, 
a ideia nem lhe passara pela cabeça.

- Achas que estou grávida? Mas não pode 
ser. Quando eu era casada, tentei durante 
mais de um ano e nada.

- Mas havia algum problema?

- Não exactamente. Íamos fazer mais 
testes, quando o Paulo saiu de casa. Nunca 
chegamos a saber se havia problemas, pois 
depois disso, já não importava.

- Estás a tomar algum contraceptivo?

- Não. Até  há pouco tempo era absoluta-
mente desnecessário.

Ele sorriu convencido.

- Pois, e agora também não é necessário. 
Nada me faria mais feliz que ter um filho 
contigo.

- Pedro, estamos juntos há pouco mais de 2 
meses. É pouco tempo. Ainda não sabemos 
como nos damos no médio e longo prazo.

O Pedro tentou disfarçar a dor que sentiu ao 
ouvi-la expressar as suas dúvidas. Dúvidas 
que na sua cabeça não existiam. Apesar do 
pouco tempo que estavam juntos, o Pedro 
tinha a certeza que a queria para o resto da 
vida e que o que sentia não iria mudar. Já 
tinha idade para saber que aquilo que sentia 
era diferente de tudo quanto tinha sentido 
até então e tinha a certeza da permanência 
do sentimento.

- Carolina, o tempo não é o mais importante. 
Sim, há muita coisa que não sei de ti, há 
muita coisa que não sabes de mim, mas há 

algo que ambos sabemos: gostamos um 
do outro de forma intensa e verdadeira. Isto 
dura. Mas, mesmo que tal não aconteça, 
respeitamo-nos e isso permanece. E depois, 
não quero ser mauzinho contigo, mas o facto 
de conheceres o Paulo há muito tempo 
não ajudou. Ele revelou-se completamente 
diferente do que julgavas conhecer. O tempo 
é muito relativo.

- Ok. Tens razão, em parte. O tempo é muito 
relativo e o Paulo, apesar do tempo que 
o conheço, não é a pessoa que pensava 
conhecer. Mas acho cedo, ainda assim, para 
pensarmos em bebés. Devo estar com uma 
gastroenterite, é o mais certo. Passo no 
médico, hoje à tarde, antes de vir para cá.

- Certo.

Arranjaram-se e foram para os respectivos 
trabalhos, cada um deles pensando na 
conversa tida e nos argumentos que poderia 
utilizar, se tal conversa se prolongasse para 
fazer valer o seu ponto de vista.

O Pedro organizou o seu dia, libertando 
uma parte da tarde para procurar o Paulo e 
conversar com ele. A conversa foi tensa, mas 
no fim, o Paulo comprometeu-se a deixar 
a Carolina em paz. Explicou ao Pedro que 
estava com problemas e que se habituara 
a contar com a Carolina e que era estranho 
não a ter por perto. Admitia que tinha agido 
mal e lamentava, profundamente, tê-la 
agredido. A sua relação com a Patrícia não 
era como imaginava e tudo se complicava. 
Mas prometeu acalmar-se e não voltar a 
incomodar a ex-mulher. Riu-se:

- Sabes Pedro, eu sempre tive ciúmes de ti. 
Afinal tinha razão, mesmo sem o saber.

- O que queres dizer com isso? Eu só me 
reencontrei com a Carolina em Setembro do 
ano passado, no jantar dos 10 anos do curso 
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dela.

- Ela sempre teve um fraquinho por ti, desde 
o tempo em que lhe deste aulas. Sempre 
negou, mas eu sabia, a maneira que falava 
de ti, como tomava atenção se alguém 
falasse de ti. Tinham de acabar juntos.

O Pedro olhou-o por momentos, sem 
demonstrar o que sentia, analisando o que 
acabara de lhe ser dito. Sorriu por fim:

- Só por isto Paulo, vou tentar convencer 
a Carolina a não fazer queixa de ti. E se 
precisares de algo jurídico, podes contar 
comigo, sem problemas. Mas se voltas 
a incomodá-la, o inferno vai-te parecer 
um lugar agradável para estar. Estamos 
entendidos?

O Paulo estendeu-lhe a mão:

- Perfeitamente, Pedro. Vejo que a Carolina 
encontrou alguém que vale a pena. Fico feliz 
por ela. Podes não acreditar, até por aquilo 
que fiz, mas gosto dela e quero o melhor 
para ela.

- Óptimo. E sabes que o melhor para ela sou 
eu e ficamos assim.

Saiu do consultório do Paulo com um sorriso 
nos lábios. Ela gostava dele há muito tempo. 
O ex-marido dela tivera ciúmes dele. Oh, 
ele também reparara nela durante o tempo 
que lhe dera aulas, mas não se envolvia 
com alunas. E depois do curso, perdera-
lhe o rasto, envolvera-se com a Lúcia, 
depois com a Helena e nunca pensara a 
sério na Carolina. Mas, no fundo, a atracção 
não acontecera em Setembro, apenas se 
intensificara naquela altura. A mulher que 
agora conhecia era mais bonita, por dentro 
e por fora, do que na altura da faculdade 
chegara a pensar. Bom, tinha de realizar a 
segunda tarefa desagradável do dia. 

Foi para o escritório da Helena e pediu para 
falar com ela. Ela recebeu-o logo, com um 
sorriso.

Ele começou a falar, sem sequer lhe dizer olá. 
A sua voz adquiriu o tom duro que reservava 
para as discussões mais tensas. Tudo tinha 
um tempo e um lugar e o tempo deles 
passara. Ela devia esquecer e continuar 
com a sua vida sem interferir na dele, ou 
ele retaliaria. Começaria por deixar bem 
claro, na universidade onde leccionavam, 
que a queria dali para fora. Conhecia 2 ou 3 
pessoas naquela firma onde ela trabalhava 
e conseguiria fazer perigar aquele emprego 
também. E se o chateasse muito, fazia 
questão de conseguir que a despedissem 
também do serviço no Ministério da Justiça.

- Como podes ser tão duro comigo, depois 
do que vivemos juntos?

- Precisamente porque tivemos uma história 
juntos, é que te dou um aviso. Helena, tens 
de ser adulta e madura quanto a isto. Fomos 
um casal. Traíste-me durante sabe Deus 
quanto tempo, mas também decidi perdoar 
e esquecer. Mas se continuas a interferir na 
minha vida e a indispor a minha mãe contra a 
Carolina, o perdão é revogado. Pensa nisso.
Saiu do escritório dela sem lhe dar 
oportunidade de replicar.

Foi para casa, fez um jantar especial e foi 
procurar nos seus arquivos as informações 
que tinha da Carolina, do tempo da facul-
dade. A foto estava muito diferente, mas o 
sorriso… aquele sorriso continuava a mexer 
com ele de forma intensa e muito… física. 
Riu-se. Se continuasse a “atacá-la” como o 
fazia, ela iria deixá-lo por o considerar um 
tarado. Mas pensar nela excitava-o tanto e 
quando lhe tocava… adorava o toque dela, o 
beijo dela, enfim, tudo. Precisava controlar-
se.
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A Carolina tencionava passar numa médica 
amiga sua, antes de ir para casa. Mas o 
trabalho no Tribunal do Barreiro prolongara-
se para além do previsto e não conseguira 
sair com tempo de passar no consultório da 
amiga. Decidiu então passar numa farmácia, 
a caminho de casa e comprar um teste, 
apenas para afastar possibilidades. Bem, se 
continuasse a fazer testes todos os meses, 
mais valia confirmar se tinham embalagem 
familiar. Sorriu e pediu o teste.

Já estava quase no seu apartamento quando 
se recordou que estava no do Pedro. Deu a 
volta ao carro e dirigiu-se à casa do Pedro, 
utilizando o comando da garagem que ele 
lhe dera. Estacionou o carro ao lado do dele e 
subiu no elevador, achando estranho dirigir-
se ao apartamento dele sozinha. Hesitou à 
porta, não sabia se devia tocar a campainha, 
para anunciar a sua chegada, ou entrar 
simplesmente. Tocar à porta pareceu-lhe 
algo estranho e decidiu entrar sem o fazer. 
Após passar a porta hesitou, sem saber o 
que fazer.

O Pedro saiu do escritório ao ouvir o ruído 
da porta:

- Olá, querida. Estás bem? Como te correu o 
dia? – Beijou-a ao de leve na boca e dirigiu-
se à cozinha: - Estou a acabar o jantar. 
Apeteceu-me lasanha, espero que não te 
importes.

- Não, de todo. Desculpa chegar tão tarde, 
devia ter chegado antes para te ajudar 
na cozinha, mas o julgamento da tarde 
complicou-se.

- Não faz mal. Saí mais cedo para tratar de 
umas coisas fora do escritório e apeteceu-
me cozinhar. Passaste no médico?

- Não. Mas comprei um teste de gravidez 
para afastar a hipótese.

- Óptimo. Fazemos agora ou queres jantar 
primeiro, para teres energia para o choque?

- Estás convencido que estou grávida?

- Digamos que é um “”feelling”.

- Então faço-o agora, para que a ansiedade 
não me estrague o apetite.

Ele sorriu e segui-a enquanto se dirigia à 
casa de banho. Ele fez o gesto de entrar 
com ela, mas ela impediu-o:

- Espera aí que já te digo.

O Pedro sentou-se no chão à porta da 
casa de banho. Não sabia explicar, mas 
tinha a certeza de que ela estava grávida 
e aquilo enchia-o de uma felicidade sem 
medida. Mas mesmo que não estivesse, não 
importava nada, pois continuaria a tentar. 
Depois de pensar naquilo, não conseguia 
pensar em mais nada, queria ter um filho 
com ela. Fechou os olhos imaginando-a 
grávida, sorridente e feliz, discutindo com 
ele possíveis nomes de crianças. Se fosse 
rapaz gostaria que se chamasse Vasco. Será 
que ela aceitaria? E se fosse menina?

A porta da casa de banho abriu-se 
despertando-o das suas divagações. A 
Carolina estava pálida, olhando para o teste 
de gravidez de olhos arregalados.

- Então? – perguntou-lhe o Pedro, sem 
olhar para o teste, mas olhando-a nos olhos: 
- Qual de nós acertou no diagnóstico dos 
sintomas? – brincou.

- Acho que te podes inscrever em medicina 
pós laboral. Já começaste a acertar nos 
diagnósticos. 

Ele sorriu e abraçou-a bem forte, beijando-a 
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depois, com pequenos beijos de reverência 
por toda a face.

- Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Adoro a ideia 
de que tens um bebé meu dentro de ti. 
Vamos ser pais. Vamos ter um filho. Estou 
tão entusiasmado. – As palavras saiam 
pontuadas pelos pequenos beijos que não 
cessou de lhe dar. 

A Carolina estava aturdida. Não esperava 
estar grávida. Tinha pouco mais de um mês 
que tinha feito o teste e o resultado fora 
negativo e confiara que este teste teria o 
mesmo resultado. Mas parecia que estava 
mesmo grávida. E o Pedro não parava de a 
beijar e estava tão feliz.

- Vamos comer. Precisas de te alimentar 
como deve ser. Agora tens de comer bem 
para que a gravidez corra sem sobressaltos. 
Tens algum médico em mente para te 
seguir? Conheço um, caso não tenhas.

A Carolina apenas abanou a cabeça, 
tentando clarear os pensamentos e 
deixando-se conduzir para a sala, onde o 
Pedro tinha posto a mesa para jantarem.

- Tens a noção que isto nos liga para o resto 
da vida? – disse a Carolina baixinho.

Ele ajoelhou-se ao pé da cadeira em que ela 
se sentara e beijou-lhe uma mão de cada 
vez, antes de falar:

- Tenho tentado dizer-te este tempo todo, 
Carolina, estou feliz de estar contigo. Estou 
feliz com a perspectiva de que vais ter um 
filho meu, estou delirante com a ideia de que 
és minha, de uma maneira que mais ninguém 
é ou será, porque não tenciono ter filhos 
com outras pessoas. – Sorriu e continuou: - 
Hoje tive uma conversa interessante com o 
teu ex-marido.

A Carolina arregalou os olhos e abanou a 
cabeça, expressando a sua incompreensão.

- Ele disse-me que tinha ciúmes do que 
sentias por mim, desde os tempos da 
faculdade, desde os tempos em que 
fui teu professor. Fui à procura das tuas 
informações, de quando eras minha aluna e 
olhei para a tua foto e lembrei-me do que 
pensava de ti na altura e das razões que 
me impediram de te telefonar, depois de 
acabares o curso, para sair contigo. Acho 
que o destino nos conduziu àquele jantar, 
Carolina, para que nós aproveitássemos a 
oportunidade. E se pensares no que sempre 
sentiste por mim, acho que verás, bem lá no 
fundo, que isto estava destinado desde que 
nos vimos, há 12 ou 13 anos atrás. 

Tocou-lhe na ponta do nariz e levantou-se:

- Vou trazer o jantar. Tens de comer.

Jantaram, sem falarem muito. A Carolina 
pensava no que ele dissera e não acreditava 
que o Paulo tinha comentado com ele que 
sentia ciúmes dele. Sempre dissera ao 
Paulo que aquele sentimento era ridículo, 
não  tinha nada com o Dr. Pedro Pais. Mas 
agora tinha e sabia que aquilo não fora 
um incêndio repentino. Sempre se sentira 
atraída por ele, procurava saber onde ele 
estava, em termos profissionais. Mas nunca 
tentara encontrá-lo. Não tinha tido coragem 
ou ousadia para tanto. Mas estava ali, senta-
da na mesa dele, jantando com ele, vivendo 
com ele e à espera de um filho dele. Havia 
alguma coisa naquele quadro que queria 
mudar? Não, aquilo parecia-lhe bem, certo, 
parecia encaixar naquilo que queria da vida. 
Levantou os olhos para olhar para ele, ele 
olhava-a, sorridente.

- Tu estás mesmo feliz com a perspectiva 
de termos um filho?
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- Se queres que confesse a verdade, penso 
nisso, desde aquela primeira noite, em 
Londres, quando disseste que não passavas 
o Natal junto da tua família, porque a tua 
irmã estava grávida e tu querias estar e 
não estavas. Nesse momento, quis apagar 
aquela dor dos teus olhos e dar-te o filho que 
querias. – Sorriu ainda mais abertamente: - 
E pelos vistos, consegui.

Ela sorriu também, desta vez de forma 
completa e aberta:

- Convencido. Fica sabendo que não fizeste 
tudo sozinho. 

Riram-se os dois e começaram a discutir 
nomes para o bebé.

No dia seguinte, já no Tribunal, a Carolina 
telefonou para a sua ginecologista e marcou 
consulta para esse dia, à tarde. Apressou-se 
a despachar os processos e saiu do Tribunal 
directa para a consulta.

Feitos os testes e a ecografia, a médica 
confirmou a gravidez, o que fez com que a 
Carolina irrompesse num pranto compulsivo, 
demorando vários minutos a acalmar-se, 
preocupando a médica. De forma cautelosa, 
a médica sugeriu-lhe que se o bebé não 
era desejado, havia alternativas possíveis. 
A Carolina sorriu, por entre as lágrimas, 
explicando que as suas lágrimas se deviam 
à alegria de ver confirmada a notícia e que 
aquele bebé era muito desejado.

Correu para casa do Pedro, querendo 
confirmar-lhe a notícia. Entrou em casa 
de rompante, surpreendendo-o a beijar a 
Helena.
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MY NAME IS SANCHES... ESTICA SANCHES

Sou a Estica. 
Como já perceberam vou ter uma 
coluna nesta revista a partir de agora.
Fiquei surpreendida com o convite 
mas, na verdade, depois das ultimas 
eleições já nada me  espanta  já que 
os animais,  de outras espécies que 
não a humana, têm um partido com 
assento parlamentar.

E depois,  para além de tudo o mais 
é justo  porque nós, nós cães, seres 
canídeos,  assim como o ser humano, 
também somos  vítima de doenças 
como constipações, depressão e o 
mal de Alzheimer, envelhecemos da 
mesma forma  com problemas de 
visão e audição, artrite e mudanças 
de humor....
 Pois é, as diferenças não são grandes 
como podem ver.

Sou a Estica. 
Como já perceberam vou ter uma coluna 
nesta revista a partir de agora.
Fiquei surpreendida com o convite mas, na 
verdade, depois das ultimas eleições já nada 
me  espanta  já que os animais,  de outras 
espécies que não a humana, têm um partido 
com assento parlamentar.

E depois,  para além de tudo o mais é justo  
porque nós, nós cães, seres canídeos,  assim 
como o ser humano, também somos  vítima 
de doenças como constipações, depressão 
e o mal de Alzheimer, envelhecemos da 
mesma forma  com problemas de visão e 
audição, artrite e mudanças de humor....

Pois é, as diferenças não são grandes como 
podem ver.

Claro que não fui convidada para falar de 
mim e da minha espécie mas para ter uma 
crónica e falar de coisas  à minha escolha 
como política, todos os humanos gostam de 
falar de política, os cães também.

ESTICA SANCHES

Ao serviço da 
República

Nascida em Alcochete em 2014 no 
seio de uma família problemática, 
mas onde nunca faltou amor, 
procurou desde cedo ingressar 
pela vida literária a qual, e em 
virtude de um complô internacional 
das editoras (e tão somente por 
isto) nunca logrou realizar.

Vive de favor na casa de um juiz 
(não confundir com a “Casa do 
Juiz”) o qual, por vezes, pensa se 
não será ele que vive de favor na 
casa dela, onde presta serviços de 
auxiliar de portaria (vulgo, hostiliza 
carteiros, testemunhas de jeová 
e afins), técnica de reciclagem 
(vulgo, come restos), faz bricolage 
experimental (rói tudo).
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MY NAME IS SANCHES... ESTICA SANCHES

Também posso falar de moda já que sou do 
género feminino. Os humanos de género 
feminino gostam de falar de moda, os seres 
canídeos do meu género  também.

Ou seja, terei assim sempre uma voz da 
minha espécie para falar convosco, sendo 
certo que alguém da espécie humana faria 
exactamente o mesmo.

E que bela voz !!! Quando a elevo até aos céus 
não há ninguém que me não ouça sendo 
que consigo ser bastante persuasiva quando 
quero mas, vamos a isto. Chega de falar de 
mim. Vamos falar de outras coisas tais como 
… daquela noite, num bar em Roterdão, em 
zona pouco apropriada e na qual eu era paga 
para “cantar” cada vez que algum marinheiro 
não queria pagar a conta devida pela 
companhia que a dona do estabelecimento 
e as suas amigas lhe dispensava. Cantava 
de uma forma, com os dentes de fora que 
ninguém se negava a abrir os cordões à bolsa 
e a fazer contas à vida. Bons tempos esses 
e que saudades eu tenho de uma dentadas 
bem pregadas. 

Ou …, quando foi convidada para guardar 
ovelhas no country side inglês, conduzir 
as ditas para os caminhos certos evitando 
que perdessem o seu rumo. Um latido, 
para a esquerda, dois latidos, para a direita, 
e marchavam todas na direcção do pasto 
verdinho e saboroso (pelo menos para elas) 
o qual parecia ser tão verde apenas para lhes 
agradar.
Não havia ovelha, nem mesmo negra, que 
não reconhecesse a autoridade de quem, 
como eu, nasceu para comandar.
Ou, melhor ainda, quando conheci Sinatra 
em Las Vegas, aquela cidade que, segundo 
alguns, deveria ser destruída sem deixar 
pedra sobre pedra face ao vício e perdição 
que a tantos causou. Não a mim, pois os meus 
duetos com “A voz” ainda hoje provocam 

arrepios a alguns que tiveram o privilégio 
de nos ouvir em palco (após uns  whiskeys 
a mais …).

Bem, mas como tenho um limite de 
caracteres tenho de terminar a crónica por 
hoje, com a qual nem me cheguei a estrear.

Para a Próxima prometo escolher o tema 
que até pode ser a pedido dos leitores se 
quiserem colaborar com este ser desta 
espécie de 4 patas.

Até breve no site do costume.

 Estica Sanches
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A liberdade, sim, a liberdade! 
A verdadeira liberdade! 
Pensar sem desejos nem convicções. 
Ser dono de si mesmo sem influência de 
romances! 
Existir sem Freud nem aeroplanos, 
Sem cabarets, nem na alma, sem 
velocidades, nem no cansaço!
A liberdade do vagar, do pensamento são, 
do amor às coisas naturais 
A liberdade de amar a moral que é preciso 
dar à vida! 
Como o luar quando as nuvens abrem 
A grande liberdade cristã da minha infância 
que rezava 
Estende de repente sobre a terra inteira o 
seu manto de prata para mim...
A liberdade, a lucidez, o raciocínio coerente, 
A noção jurídica da alma dos outros como 
humana, 
A alegria de ter estas coisas, e poder outra 
vez 
Gozar os campos sem referência a coisa 
nenhuma 
E beber água como se fosse todos os vinhos 
do mundo!
Passos todos passinhos de criança... 
Sorriso da velha bondosa... 
Apertar da mão do amigo [sério?]... 
Que vida que tem sido a minha! 
Quanto tempo de espera no apeadeiro! 
Quanto viver pintado em impresso da vida!
Ah, tenho uma sede sã. Dêem-me a 
liberdade, 

Dêem-ma no púcaro velho de ao pé do pote 
Da casa do campo da minha velha infância... 
Eu bebia e ele chiava, 
Eu era fresco e ele era fresco, 
E como eu não tinha nada que me ralasse, 
era livre. 
Que é do púcaro e da inocência? 
Que é de quem eu deveria ter sido? 
E salvo este desejo de liberdade e de bem e 
de ar, que é de mim?

Álvaro de Campos, in “Poemas (Inéditos)” 
Heterónimo de Fernando Pessoa

EXTRA

A VERDEIRA LIBERDADE
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In consciencia-livre-kheops.blogspot



50



51

Ficha Técnica

Direcção:
Adelina Barradas de Oliveira
Cidalina Freitas

Design e Produção:
Diogo Ferreira
Inês Oliveira

Site:
www.juticacoma.com

Facebook:
JUSTIÇA COM A



52


