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Nunca é demasiado falar sempre e mais de crianças. Na impossibilidade de falarmos de 
todas falamos em nome delas.

JustiçA com A de uma forma ou de outra quer este mês lembrar todas as Crianças, nos 
sorrisos, nas dores, nas renúncias, nas leis que se lhes aplicam, nas tragédias e escolhas 
familiares, na guerra também.

No dia 1 de Junho crianças Sírias saem à rua, em África vivem na rua, em Portugal as 
nossas crianças ignoram ou ouvem falar disso como se ouvissem uma história ou como 
se essa realidade fosse de outro planeta ou outro mundo bem longe e com o qual nunca 
se irão confrontar. Como se tudo não passasse de um enter, um like, uma partilha virtual.

Na educação para a cidadania e para os Direitos Fundamentais falta a visão global do 
Mundo que lhes fechamos na escola à força de lhes ensinarmos tanta física, química, 
matemática e geografia com climas temperados e mediterrânicos ou secos… mas sem 
gente dentro. Em casa, à força de lhes darmos tudo mas não lhes darmos gente feliz com 
ou sem lágrimas.

Uma criança é um Mundo a quem podemos dar tudo, a força a coragem a sabedoria, a 
delicadeza, o saber olhar, o saber ouvir, o saber dizer…… Que desperdício de Mundos só 
porque há que cumprir programas e respeitar políticas… Que crimes hediondos  deixamos 
que se cometam todos os dias só porque há interesses económicos?

São essas perguntas que cada um de nós faz este mês, contribuindo com um olhar mais 
pessoal ou mais profissional para um Mundo mais próximo de um Futuro em que, ser 
criança é  ser livre, estar protegido e acreditar que o Mundo é um lugar seguro.

Também por aqui nos fica, ao fechar esta Edição, um obrigada aos professores e 
professoras e a todos os que têm coragem de nos abrir a mente e de nos oferecer 
serenamente o Mundo ao Vivo e a Cores. 

Perguntemo-nos o que queremos encontrar no Futuro e paremos os nossos afazeres 
diários que nos roubam tanta atenção ao outro e ao Mundo e nos atiram para  um relógio 
repetitivo de dias, noites, tarefas, ambição, indiferença, comodismo, desinteresse, 
alheamento, egoísmo e….nada.

Adelina  

“Primeiro eles roubaram os sinais, mas não fui eu a vítima, 
Depois incendiaram os ônibus, mas eu não estava neles; 

Depois fecharam ruas, onde não moro; 
Fecharam então o portão da favela, que não habito; 

Em seguida arrastaram até a morte uma criança, que não era meu filho... “

Cláudio Humberto, em 09 Fev. de 2007
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SENTA!

“Eu, que, quando a hora do soco surgiu, 
me tenho agachado, 

Para fora da possiblidade do soco;”

Álvaro de Campos, in “Poemas” 
Heterónimo de Fernando Pessoa

Tenho um cachorro que, como o nome 
indica, é um cão pequeno. Tem 4 meses e 
veio cá para casa ainda não tinha 3 meses. 
Tudo o que fazia envolvia correria, dentada 
e perigo iminente.
É assim com as crianças sejam de que 
espécie forem. Correria, gritaria e perigo 
iminente.
Não meter os dedos nas fichas, não enfiar a 
língua nas ditas e não bater com a cabeça 
nem escalar móveis.
Senta! Foi a primeira coisa que ele aprendeu 
e é  a primeira coisa que a escola nos ensina 
a fazer bem: senta! Obedece. Senta! Implica 
calado, quieto, não mexe, não .... resfolega.
Não, não tem que ver com a minha mania de 
brincar com o que é sério, tem que ver com 

a energia que condiciono em mim desde 
que nasci e mais ainda desde que entrei na 
escola no 1º dia do resto da minha vida.
Nome : .... Apelido? Tratarem-me pelo 
apelido? A mim? Rapariga? Menina? Eu não 
estava na tropa! Eu não era o Sr. fulano tal.
Eu era uma miúda de 6 anos com um nome 
de menina.
À chamada responder : Presente!
Presente? Porque não responder: Eu! Ou, 
Estou!
Estranho mundo onde me via envolvida, 
cheio de silêncios de filas de gente sentada!
Todos de bata, todos com o símbolo da 
escola, todos iguais,... todos diferentes por 
dentro.
Não olha para trás! Não fala para o lado! 
Quer falar põe o dedo no ar!
E marcha soldado cabeça de papel, mas 
marcha direito! Em frente! E era o grito 
lançado pela campainha  anunciando 
o recreio semelhante ao “à vontade” na 
parada.
Sair em gritaria, quanto mais estridente 
melhor que no peito, ao fim de umas horas, 
não se podia guardar mais tanta energia, 
tanta ansia de sol e de dar às pernas e à 
imaginação asas que naquele tempo não 
havia red bull.
E depois os livros da escola, Deus Pátria 
Família já não sei por que ordem... mas tudo 
muito certinho...”nunca conheci ninguém 
que tivesse levado porrada....” só os mouros... 
e os infiéis... e o Gungunhana.

Vem depois a adolescência,... as raparigas 
não correm, não jogam à bola, não andam 
de baloiço se vestem saias, não gritam, não 
falam alto não interrompem conversas,... os 
rapazes também não!  mas também não 
bordam, não sabem costurar, não fazem 
crochet nem aprendem bilros ou ponto cruz 
e tricot ou a cozinhar. Eles gritam e jogam 
à bola e podem andar de baloiço porque  
nunca usam saias. Pelo menos no mundo 
ocidental onde não há terroristas nem 
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escoceses...
O corpo disciplinado, orientado, apagado,... 
Senta! Direita!  Pernas fechadas nunca 
traçadas ou negligentemente descansadas... 
os rapazes sim...

Tanta coisa que nos ensinam.... 

O meu cão não pode ser habituado a dormir 
aos pés da minha cama.... Os meus filhos 
também nunca deveriam ter dormido na 
minha cama, nem nas noites de pesadelos 
aí pelos 3 anos em que acordava 20 xs e 
me levantava morta de sono até que decidi 
que sim! dormíamos todos na minha cama 
porque eu necessitava URGENTEMENTE  
de dormir para poder cuidar deles e de tudo 
o mais.

O meu cão não pode habituar-se a comer 
quando eu como porque eu sou o dono, o 
chefe, o alfa o líder! Então começa um treino 
de chio! SENTA!, não ladra!
Não resulta... mas se lhe digo senta, e lhe 

dou “alguma coisinha do que como”, ele 
aguarda pacientemente e calado que o volte 
a fazer. Comunicamos de quando em vez um 
com o outro e todos almoçam e jantam em 
paz porque o meu cão, apesar de ter comido 
a sua ração gosta de partilhar a refeição com 
a sua matilha. 

E é assim que vou contornando algumas 
regras de que não consigo entender a lógica... 
“Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me 
tenho agachado, para fora da possibilidade 
do soco;” 

 A escola e a ordem estabelecida, a escola e 
a desconstrução da ordem. Não a anarquia, 
não a contestação por contestação, não 
a insubordinação por insubordinação,… a 
escola e os ensinamentos que devem ser 
digeridos e só o são se forem entendidos.

A disciplina faz parte da aprendizagem, a 
disciplina ensina-nos o que não está certo e 
o que invade a liberdade do outro, o que é 
falta de educação e o que é quebrar regras 
mas, também nos ensina que é bom saber 
quebrá-las porque estão em conflito com a 
ordem.

Estejamos atentos, nem sempre o carácter 
passa pela rigidez cega de cumprir e observar 
regras, porque cada ser é único e, nem todos 
conseguem furtar-se  ou agachar-se ao soco.

“Eu, que, quando a hora do soco surgiu, 
me tenho agachado, 

Para fora da possiblidade do soco;”

Álvaro de Campos, in “Poemas” 
Heterónimo de Fernando Pessoa

Adelina Barradas de Oliveira
Num Mês que é da Criança que eu também fui
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Se virmos a criança como um verdadeiro 
sujeito de direitos, significa que 
emocionalmente estamos preparados para 
lhe reconhecer autonomia progressiva e 
temos capacidade para perceber que os 
seus gostos, bem-estar e felicidade não 
passam apenas e em exclusivo pela pessoa 
dos pais. Há que entender o filho como um 
ser autónomo a quem nos compete apenas 
a dura tarefa de o ver crescer e dele cuidar 
enquanto ele precisar, dando-lhe o amor 
necessário, de forma incondicional, para 
que ele nos presentei também com amor.
Amor. É essa a única paga que um pai pode 
e deve esperar de um filho. Mas para isso 
tem que o merecer.
É um deve e haver interessante em que os 
pais tudo devem aos filhos e estes apenas 
lhe devem na justa e estrita medida do amor 
que tiverem recebido.
Nenhum pai é obrigado a dar materialmente 
ao filho o que não pode pagar, mas é 
obrigado a dar ao filho todo o amor que 
um filho tem direito a ter – aquele todo 
que não é mensurável. O de pai/mãe. Mas 
muitos pais não sabem amar e quando não 

Maria Perquilhas

Juíza de Direito

o sabem, às vezes porque não o sentem, é 
muito complicado exercer e/ou recuperar 
as suas reais funções parentais.
A parentalidade é um conceito que 
inconscientemente nos remete para a 
biologia. Para a capacidade de ser mãe, 
pai. Mas não é isto. Não é este tipo de 
parentalidade que o direito recorre. Ou 
melhor não é apenas e só isto, não se 
resume a isto e não tem que pressupor esta 
capacidade fisica de gerar vida.
Parentalidade é assim, algo que os pais 
biológicos podem ter (e nós enveiados do 
biologismos, sentimos que devem ter), 
mas que pode existir e existe sem que os 
pais tenham sido pais biológicos. É assim 
na adopção, por exemplo, e em todas as 
situações em que o ditado popular se aplica: 
criar é amar . Quem cria, quem cuida ama, 
e é neste cuidar e neste amar que reside 
enfim o núcleo da parentalidade.
A parentalidade, esta parentalidade que 
interpreto da experiência judiciária e de 
vida, tem acolhimento na lei e só esta é 
de facto relevante. Não está expressa de 
uma forma ou através de uma formulação 
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positiva, noção clara e inequívoca como 
queríamos, mas ainda assim está legalmente 
consagrada.
Diz-nos o artº 1878º, sobre o conteúdo das 
responsabilidades parentais: (Conteúdo das 
responsabilidades parentais)
1. Compete aos pais, no interesse dos filhos, 
velar pela segurança e saúde destes, prover 
ao seu sustento, dirigir a sua educação, 
representá-los, ainda que nascituros, e 
administrar os seus bens. 
2. Os filhos devem obediência aos pais; 
estes, porém, de acordo com a maturidade 
dos filhos, devem ter em conta a sua opinião 
nos assuntos familiares importantes e 
reconhecer-lhes autonomia na organização 
da própria vida
Da leitura deste normativo não ficamos a 
saber o são, em que se consubstanciam as 
responsabilidades parentais, nem o que é a 
parentalidade relevante para o direito.
A lei sozinha não nos diz como é a vida. Tem 

que ser a vida a informar a lei. A dar-lhe 
corpo. Como se diz no direito, a facti speci 
da norma jurídica tem que ser preenchida 
com os factos concretos da vida suscetíveis 
de caber na letra da lei e neste mundo, 
nesta área da família e das crianças estes 
factos – que traduzem estas vivências - tem 
que traduzir a vida atual e real de cada uma 
delas.
Voltando à lei. Este preceito diz-nos, no 
fundo, o que os pais podem e devem fazer 
relativamente à pessoa e aos bens do 
filho: devem velar pela segurança e saúde, 
prover ao seu sustento (ou seja alimentá-
los), dirigir a sua educação (reparem que 
a lei fala em dirigir e não em promover ou 
diligenciar), representá-los e administrar 
os bens. Isto no nº 1. No nº 2 o legislador 
diz aos filhos que devem obedecer aos 
seus pais, e recomenda aos pais que 
tenham em conta a opinião dos filhos nos 
assuntos familiares importantes e que lhes 
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reconheçam autonomia na organização da 
própria vida. Esta noção legal, no entanto, 
não está completa. Caso estivesse, onde 
se encaixaria o brincar? O estimular? Ou 
tudo isto cabe na educação? Pode ser… mas 
temos pais que até sabem dar educação e 
contudo não sabem abraçar… onde se inclui 
o abraço na terminologia legal?
O legislador não se esqueceu e nem precisa 
a lei de ser alterada neste aspeto. A forma 
como está elaborada permite-nos fazer 
uma interpretação de acordo com o tempo 
e as vivências próprias de cada criança em si 
mesma. A educação a dedicar aos filhos é a 
que for necessária de harmonia com a idade, 
grau de desenvolvimento, necessidades 
específicas de cada criança.
A propósito da quebra do vínculo parental, 
o legislador ensaiou qualquer coisa sobre 
isto da parentalidade. Assim, diz-nos no artº 
1978º CC, que “Com vista a futura adopção, 
o tribunal pode confiar o menor a casal, a 
pessoa singular ou a instituição quando 
não existam ou se encontrem seriamente 
comprometidos os vínculos afectivos 
próprios da filiação”
Vínculos afectivos próprios da filiação. Sim 
é isto. É esta a essência insubstituível da 
parentalidade. A escola pode educar, ou 
pelo menos ajudar; a ama pode cuidar do 
bébé e até pode estimulá-lo e brincar com 
ele, o avô pode levar o neto ao parque, as 
refeições até podem ser todas compradas 
no restaurante da rua, mas gostar como 
filho, sentir aquele amor de pai e de mãe, 
esse, esse é um quê que se demonstra 
na capacidade de suportar o insuportável, 
de se dar além do próprio ser, de morrer 
com uma simples febre, de chorar com a 
dor de um dente cariado, de doer a alma 
cada vez que se diz o certo não, de duvidar 
do acerto do que sabemos dever ser… 
Não é transmissível. E é tão grande, há-
de ser tão grande e forte e intenso que é 

PARENTALIDADE POSITIVA

inimaginável a vida sem o filho. Este amor é 
o motor da capacidade parental e informa 
a parentalidade positiva, que no dizer do 
Conselho da Europa: se define “como um 
“comportamento parental baseado no 
melhor interesse da criança e que assegura 
a satisfação das principais necessidades 
das crianças e a sua capacitação, 
sem violência, proporcionando-lhe o 
reconhecimento e a orientação necessários, 
o que implica a fixação de limites ao seu 
comportamento, para possibilitar o seu 
pleno desenvolvimento” (Recomendação 
do Conselho da Europa, Lisboa 2006).
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«FAÇAMOS DAS CRIANÇAS ZONAS LIVRES DE 
GUERRA” (GRAÇA MACHEL)

v

Ana Pinto Lourenço

Professora Universitária

Considera-se criança-soldado “toda a 
pessoa menor de 18 anos que participa em 
qualquer tipo de força regular ou irregular, 
em qualquer qualidade, incluindo, mas não 
apenas, cozinheiro, portador de munições, 
mensageiro ou quem quer que acompanhe 
estes grupos, excepto os familiares. A 
definição inclui, também, as meninas 
recrutadas para realizar actividades sexuais 
ou contrair casamento pela força”. 
Princípios da Cidade do Cabo sobre a 
Prevenção do Recrutamento de Crianças 
e Desmobilização e Reintegração Social de 
Crianças Soldado em África, 

Uma primeira observação se impõe: seja 
qual for a gravidade da sua actuação, uma 
criança soldado é, em primeiro lugar, uma 
criança e, assim sendo, a ela se devem 
reconhecer todos os mesmos direitos que 
às demais e se deve, para além disso, um 
esforço acrescido para resgatar a infância.
Não obstante a crescente atenção que 
os direitos da criança têm merecido 
no último século e dos esforços que 
Organizações Internacionais, Organizações 

não governamentais e Estados têm 
empreendido para que todas as crianças 
possam gozar de condições para um 
desenvolvimento saudável e harmonioso, 
todos os anos as fileiras de organizações 
beligerantes continuam a avolumar-se com 
crianças soldado num número actualmente 
estimado pela ONU entre 250.000 a 
300.000, nos mais de 30 países onde é 
possível detectar a sua presença.
Poder-se-á ter uma ideia mais precisa da 
dimensão da tragédia se considerarmos que 
esse número é superior ao universo de todas 
as crianças com idade compreendida entre 
os 0-14 anos que, à data dos últimos censos 
de 2011 residiam na Área Metropolitana do 
Porto (264.987).
Embora a criança sempre tenha estado 
presente nos contextos de guerra, certo 
é que apenas muito tardiamente o Direito 
Internacional se veio a preocupar expressa 
e particularmente com o seu estatuto de 
vítima soldado e não apenas o de vítima 
civil. Neste âmbito, destaque-se o Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os Direitos 
da Criança relativo ao envolvimento de 



13

Crianças em Conflitos Armados, de 2002, 
bem como a Resolução n.º 3318 (XXIX), de 
1974. 
A definição de criança soldado que resultou 
do Simpósio ocorrido sob a égide da 
UNICEF, em 1997, na cidade do Cabo e 
partilhada pelo Secretário-Geral da ONU, 
não mereceu consenso entre os Estados, o 
que se compreende se se atentar no facto 
de que não são apenas as organizações 
não estatais que recrutam, mobilizam, ou 
incorporam crianças nas suas fileiras, mas 
também alguns estados. É assim que, apesar 
das normas de contingência estabelecidas 
nalguns acordos internacionais, os Relatórios 
Globais sobre criança-soldado que cobrem 
o período de 2001 a 2014, permitem detectar, 
pelo menos num determinado momento 
deste período, crianças com menos de 18 
anos em forças armadas de alguns estados, 
tais como o Burundi, a Guiné, Libéria, o 
Ruanda, o Uganda, o Chade, a Líbia, a 
Somália, a República do Sudão do Sul, o 
Iémen, a República Democrática do Congo, 
a Costa do Marfim, Myanmar e Sudão, mas 
igualmente nos Estados Unidos da América 
e em Inglaterra. À excepção dos Estados 
Unidos da América, todos os demais países 
são signatários da Convenção sobre os 
Direitos da criança, embora nem todos 
tenham ratificado o Protocolo adicional, 
e todos eles se comprometeram a zelar 
por um mundo em que pudessem ser 
protegidas, educadas e respeitadas.
É certo que a Convenção aflorou a questão 
com muito pouca ousadia. Sem força 
para alcançar um acordo entre Estados 
no sentido da proibição de recrutamento 
de crianças e jovens até aos dezoito anos, 
apenas foi capaz de impor a proibição de 
recrutamento para as Forças Armadas 
abaixo dos 15 anos, bem como a proibição 
de participação directa nas hostilidades 
propugnando que, havendo necessidade 
de incorporar crianças entre os 15 e os 18, se 
desse preferência aos mais velhos. O direito 

internacional contemporâneo é consensual 
no sentido de que tal proibição deva 
considerar-se até aos 18 anos ao nível do 
alistamento em organizações não estatais.
No entanto, nos grupos não estatais, muitas 
crianças são incorporadas a partir dos 7 
anos, o que representa uma regressão face, 
por exemplo, aos padrões tanto da Grande 
Guerra como da Segunda Guerra Mundial, 
em que se estabeleceu a idade de 18 anos 
como a idade mínima para incorporação, 
embora, nesta última, no desespero final, 
a Alemanha tenha formado Divisões de 
Crianças. E são muitos os movimentos 
que recrutam crianças na Ásia, em África e 
mesmo na América Latina.

Quer sejam crianças que participem 
directamente nas hostilidades, seja 
indirectamente, quer empunhem armas, 
sirvam na linha da frente de forma a, com o 
seu corpo, fazerem explodir as minas abrindo 
caminho aos mais velhos, seja servindo de 
correios ou de vigilantes, prestando funções 
de apoio como cozinheiros, transportadores, 
ou como escravos sexuais, todas elas 
são consideradas soldado, todas elas são 
consideradas vítimas da guerra e das forças 
em conflito e a todas elas é conferida 
protecção nas intervenções de resgate.
Como se transforma uma criança em criança 
soldado?
De modo a cumprir as suas finalidades, 
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os grupos armados têm desenvolvido 
técnicas brutais de incorporação. Uma 
parte significativa das crianças são raptadas 
na rua, nas escolas ou em casa, coagidas a 
aceitar integrar os exércitos sob ameaça de 
assassínio de familiares, deslocadas para 
territórios de países vizinhos para evitar a 
fuga e para permanência em escolas de 
treino, afastando-as do seu meio e criando 
a convicção de que a sua dependência 
depende da pertença ao grupo. Há relatos 
absolutamente arrepiantes de ex-crianças-
soldado obrigadas a matar companheiros 
como demonstração de lealdade para com 
o grupo, ou a matar os próprios familiares.

O terror em que muitas destas crianças 
vivem, a solidão de se encontrarem sem 
família – facto que alguns grupos aproveitam, 
para seduzir as crianças a aliarem-se contra 
o grupo que lhes matou os familiares -, a 
insegurança, a destruição das estruturas de 
apoio como as escolas ou as estruturas de 
culto, bem como o medo da morte, facilitam 
o recrutamento de crianças que encontram, 
nestes grupos, protecção. 
Sob o treino das organizações, as crianças 
tornam—se máquinas de guerra mais 
eficazes que os adultos, porque mais 
fáceis de dominar, mais obedientes e mais 
inconscientes perante o perigo, situação 
que se potencia pelo assumido recurso 
a drogas. Estão, também por essa razão, 
mais vulneráveis. Num campo de guerra, 
as crianças estão na linha da frente, abrem 
caminho aos demais e não pode exigir-se a 
um soldado de um exército rival qualquer 
tipo de complacência nem de misericórdia, 
tornando-os soldados a abater como 
quaisquer outros. 

DESMOBILIZAR, DESARMAR, REINTEGRAR, 
RESSOCIALIZAR

Nos cenários de conflito, instituições 
internacionais e organizações não 
governamentais acompanham a realidade, 
tentando negociar com os estados e os 
grupos em conflito na tentativa de conseguir 
a desmobilização, no que têm sido 
relativamente bem sucedidos. Por exemplo 
na Serra Leoa foram desmobilizadas cerca 
de 7000 crianças em 2003, na República 
Democrática do Congo, foram perto de 2000 
em 2004, 2.500 no Burundi em 2012, para 
citar alguns exemplos. No entanto, muitos 
dos movimentos se têm fragmentado 
devido a discórdias internas, prejudicando 
negociações em curso e obrigando a 
reiniciar todo o processo.

Por outro lado, quando se logra a 
desmobilização, é necessário encontrar 
estruturas de apoio para reintegrar e iniciar 
um longo processo de ressocialização 
que diminua os danos provocados por 
esta vivência. Em países destruídos pela 
guerra esta reintegração torna-se difícil, 
tanto por falta de estruturas, como pela 
resistência das populações, mesmo as de 
origem, receosas que o ex-soldado seja 
agressivo para a população que o acolhe, e 
recusando-se a aceitar meninas mulheres 
de criminosos, e, muitas vezes, com filhos 
desse mesmo inimigo. As próprias crianças 
sentem dificuldade de readaptação, por 
sentirem essa rejeição, por se sentirem 
desprotegidas sem o grupo e sem a arma 
que lhe dava a sensação de segurança e de 
poder e por sentirem falta de competências 
sociais, habituadas que estavam a que a 
sua única competência fosse combater. 
Uma das consequências é o número de 
crianças que são de novo recrutadas, ou 
que procurem os antigos grupos armados.
Não despiciendo para a manutenção do 
interesse no recrutamento de crianças é o 

«FAÇAMOS DAS CRIANÇAS ZONAS LIVRES DE 
GUERRA” (GRAÇA MACHEL)
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facto de essa incorporação ter criado um 
novo mercado de armas, mais ligeiras e 
de menor porte, adaptadas à sua estatura 
e compleição física, interessado na 
perpetuação dos conflitos.
 
Deplorável a todos os níveis é a constatação, 
por parte das Nações Unidas, de violações 
sexuais e outros abusos perpetrados por 
elementos das forças da Nações Unidas 
e outras forças enviadas para o terreno. 
Quando quem vem salvar sacrifica, em quem 
poderão estas crianças voltar a confiar?

A ONU considerou o recrutamento de 
crianças como uma das seis maiores 
violações contra crianças em conflitos 
armados, atendendo à violência física 
e psíquica a que ficam submetidos. As 
outras cinco são o homicídio e a mutilação, 
a violência sexual, o rapto, os ataques a 
escolas e Hospitais e a negação de acesso 
a cuidados humanitários. Se se pensar no 
modo como são recrutados e incorporadas 

a estas crianças - através de raptos nas 
escolas, nas igrejas, nas ruas ou nas suas 
casas -, no destino que a muitas delas está 
reservado – servindo de escravas sexuais 
ou forçadas a casamentos -, nos perigos 
que a cada momento correm, com a morte, 
nomeadamente por servirem de escudos 
humanos e de detonadores de minas, e a 
mutilação à espreita a todo o tempo, convir-
se-á que o recrutamento, englobando 
as demais, constitui a pior das formas de 
violência praticável em contexto de guerra, 
por ter potencial para reunir todas as demais.

Alguns links de interesse

Office of the Special Representative of the Secretary-
General for Children in armed conflict. 
- https://childrenandarmedconflict.un.org 

Child Soldiers International - http://www.child-soldiers.org 

Human Rights Watch - https://www.hrw.org/topic/
childrens-rights/child-soldiers 
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TODOS OS FILHOS E PAIS SÃO ADOPTADOS

Nenhuma criança nasce com a certeza de 
que será amada e desejada pelos seus pais.
Esta é uma evidência que pode parecer 
cruel e injusta mas, infelizmente, não deixa 
de ser verdadeira.
Nos vários anos de trabalho como juiz da 
família e das crianças, tenho assistido a 
situações em que o nascimento de uma 
criança não desperta nos pais o amor e o 
afecto que todos pensamos que um pai ou 
uma mãe devem dar aos filhos.
É por isso que, na feliz expressão de um 
amigo, todos os filhos são adoptados ainda 
que sejam filhos biológicos.
É também por isso que, quando um tribunal 
decide a adopção de uma criança, deve 
avaliar se estão estabelecidos os vínculos 
afectivos próprios da filiação, ou seja, se 
aquela criança foi adoptada pelas pessoas 
que a querem adoptar.
Mas também é essencial que a criança 
adopte aqueles pais.
A adopção deve ser, por isso, um processo 
de constituição de amor e de afectos entre 
os adultos que querem adoptar e a criança 
que quer ser adoptada.
Um processo muito complexo 

António José Fialho

Juiz de Direito

exclusivamente determinado pelo superior 
interesse da criança que tem direito a ter 
uma família que a queira, que a ame, que a 
proteja, em suma, que lhe forneça as doses 
certas de protecção e de responsabilidade 
que são essenciais para uma criança e que 
moldam o futuro adulto.
A adopção por casais do mesmo sexo, 
uma realidade muito comum em muitos 
países da União Europeia (Espanha, França, 
Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Malta, Áustria, Noruega, 
Dinamarca, Alemanha, Eslovénia e Finlândia) 
foi recentemente aprovada na Assembleia 
da República, ultrapassado que foi o veto 
político do Presidente da República.
Adoptar significa integrar uma criança 
na sua família, tratando-a como filho, 
ser responsável pelo seu bem-estar, 
crescimento e desenvolvimento e, face à 
equivalência dos vínculos adoptivos aos 
vínculos próprios da filiação, implica que 
esse filho seja herdeiro de pleno direito das 
pessoas que o adoptaram.
É esta realidade que é vivida hoje por muitas 
famílias que vivem noutros países da Europa 
e que se deslocam a Portugal.
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Imaginem um casal do mesmo sexo, 
residente em qualquer um dos países que 
referi, que adoptou uma criança e que vive 
com esta como filha e resolve vir viver ou 
visitar Portugal ?
Infelizmente, não existe nenhum 
instrumento legal que acautele este direito 
de filiação estabelecido por via adoptiva, 
especialmente se nenhum dos membros 
do casal for realmente o pai biológico da 
criança e, mais estranho ainda, é que apenas 

um deles veria a sua situação acautelada em 
termos de direitos e responsabilidades, se 
fosse o pai ou a mãe biológica ou adoptiva 
dessa criança na medida em que os laços 
biológicos seriam reconhecidos e os laços 
da adopção singular também encontrariam 
expressão na ordem jurídica portuguesa.
As famílias portuguesas do século XXI não 
são famílias a preto e branco, cinzento, azul 
ou verde. São famílias de todas as cores e, 
entre elas, há também famílias arco-íris cuja 
realidade é reconhecida com esta lei.
O superior interesse da criança será 

acautelado pela avaliação exigente e 
profissionalizada das equipas técnicas 
multidisciplinares de apoio aos mecanismos 
da adopção e a sua aferição continuará a 
pertencer a um tribunal, independente e 
imparcial, único órgão que, em Portugal, 
pode decretar uma adopção.
Estou certo que teremos dificuldades 
na implementação desta lei e alguns 
insucessos irão ocorrer mas nada disso 
serve para justificar o comprometimento do 
instituto. Existem adopções por casais de 
sexo diferente ou adopções singulares que 
correm mal e não é por isso que se deve 
revogar o instituto da adopção, para mais 
dotado de valor constitucional.
A minha experiência profissional tem-me 
demonstrado que o superior interesse da 
criança é aferido em função da criança a 
que diz respeito mas, ao mesmo tempo, 
que uma família responsável e cuidadora 
é o mais importante factor para que essa 
criança usufrua de um adequado exercício 
das responsabilidades que acautele o seu 
superior interesse.
Esta realidade não é exclusiva de nenhuma 
raça, credo, género, orientação sexual, 
condição económica e social ou de qualquer 
outra circunstância. Os bons pais e as boas 
mães não são exclusivos de nenhum grupo 
em particular.
Infelizmente, teremos crianças que não 
irão adoptar os seus pais e pais que não 
irão adoptar as suas crianças mas o nosso 
objectivo é fazer com que isso não aconteça.
No final, o que queremos é que todos os 
filhos sejam adoptados no lugar certo: no 
coração.
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PARADIGMA DO SEXO NA MONOPARENTALIDADE

É um facto que o paradigma família mudou, 
mas em que medida a tecnologia influenciou 
essa mudança?

Ser uma família monoparental há poucos 
anos era um estigma, a sociedade não via 
com bons olhos que uma mãe ou um pai 
criasse os seus filhos sozinho. Havia até um 
certo véu da vergonha para quem o fazia, 
pois, se tinha filhos e se era mãe solteira, 
significava que aquela família resultava dum 
relacionamento ilícito (relação imprópria 
com homem casado, que era oferecida, 
prostituição, etc). Essas sempre foram vistas 
como as famílias de segunda, os bastardos.
Com o passar dos anos surgiu a figura do 
divórcio de uma forma aceitável e cada 
vez mais frequente. Aí, passou a haver 
uma multiplicação enorme de famílias 
monoparentais e também elas, no início, 
altamente marginalizadas, embora, agora, 
bastante comuns, atrevendo-me até a dizer 
que as famílias resultantes de situação de 
divórcio se banalizaram.
Entretanto, assistimos à regulamentação 

Rute Dias Mendes

Jurista

Universidade Autónoma de Lisboa
Direito
Escola Superior de Tecnologias e Saúde de 
Lisboa
Técnico de Anatomia Patológica – Nível 5

LÍNGUAS
Fluente – Inglês 
Básico - Espanhol

CONHECIMENTOS INFORMÁTICOS
Microsoft Windows, Outlook, Excel, Word, 
PowerPoint

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Organizada, pro-ativa, dinâmica, persistente, 
simpática

OUTROS INTERESSES / HOBBIES
Literatura ( romance e suspense); 
Televisão e Cinema; 
Motociclismo e Desportos motorizados no 
geral; 
Viajar



19

PARADIGMA DO SEXO NA MONOPARENTALIDADE

e legalização do casamento homossexual 
– no meu despretensioso entender, bem 
–, dando mais um passo de gigante na 
definição, quer legal quer social, de família: 
uma mãe, um pai, os filhos, ou duas mães e 
os filhos ou dois pais e os filhos... E então... 
Então, se não houver um pai ou se não 
houver uma mãe? Se eu, cidadão ou cidadã, 
de bem, solteira (o) quiser constituir família 
sozinha (o), podê-lo-ei fazer? Aqui a biologia 
faz toda a diferença!

Quando uma mulher escolhe ser família 
monoparental, não se deixa limitar pelo facto 
de ainda não ter encontrado o companheiro 
ideal, “the one”, para não prosseguir o seu 

objetivo, o seu sonho de constituir uma 
família, ela simplesmente engravida. 
Para isso tem vários caminhos. Em Portugal, 
a inseminação artificial com dadores de 
esperma anónimos não é ainda permitida 
por lei. No entanto, em países como a 
Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Holanda, 
Espanha ou Luxemburgo existe um leque 
de oferta de serviços de inseminação 
artificial bastante completo. Aqui mesmo na 
vizinha Espanha, o processo é, até, bastante 
simples. A estas mulheres basta dirigirem-
se a uma clínica especializada no país 
vizinho para efetuarem o procedimento… “Et 
voilá”, sonho concretizado! E o que ontem 
era uma coisa muito feia, hoje é a realização 
duma vida.
Coloca-se ainda a questão da paternidade: 
afinal já não temos filhos de pai incógnito 
ou... se calhar temos. Apesar da paternidade 

presumida, dos processos de averiguação 
de paternidade e de todas as diligências que 
possam ser feitas nesse sentido, a realidade 
é que existem casos em que não se pode, 
de facto, saber ao certo quem é o pai da 
criança, por várias ordens de razão, sendo a 
principal de todas elas o desconhecimento, 
por parte da própria mãe, da identidade do 
dito… Sim, porque quem nunca teve uma 
noite de loucura que atire a primeira pedra!
Isto seria tudo muito bonito se não 
houvessem consequências. Afinal, que 
direito tem uma mãe à loucura de negar 
a identidade genética ao seu filho? Pois, 
talvez nenhuma, talvez por isso estejamos a 
assistir já algumas mudanças nas decisões 
dos tribunais no sentido de permitirem que, 
a todo o tempo, seja possível ao filho ou 
filha a busca da sua identidade genética, ao 
contrário do que se verificava anteriormente 
onde existia um prazo-regra de 10 anos para 
o efeito, findo o qual operava a caducidade. 
Bem, mas dissertar sobre isso seria todo um 
novo artigo.

Voltando ao que interessa: produção 
independente, realização do sonho família 
via monoparental ou, quiçá, homoparental, 
uma vez que se deparam com as mesmas 
vicissitudes materiais, isto é, biológicas, 
genéticas.
Então e o homem? Não tem ele o mesmo 
direito a realizar o sonho de ter uma família? 
Diz a biologia que não... Pese embora o veto 
do Presidente da República, a recentemente 
publicada lei da adoção veio mitigar esta 
grande diferença entre géneros, havendo, 
no entanto muito caminho ainda a percorrer 
para a igualdade. 
No futuro, considerando a evolução do 
instituto da adoção e, também, quem sabe, 
pela barriga de aluguer, talvez o homem 
consiga, por mero equivalente, através da 
tecnologia e do direito, o que a genética não 
trouxe, naturalmente, a si.
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E SENDO JUIZ?

E AGORA… EFICIENTES

Estamos em Junho, mês das crianças. 
Ocorreu-me falar da dificuldade em ouvir 
crianças como testemunhas. Este é um tema 
que dá pano para mangas e fato completo, 
porque há muito a dizer sobre o assunto. 
Mas recentes textos fizeram-me recentrar 
o pensamento noutro tema: o controlo dos 
juízes.

É possível controlar os juízes? É necessário 
controlar os juízes? Mais importante, a meu 
ver, é desejável que se controlem os juízes? 
E em que áreas?

Todas as pessoas minimamente versadas 
em Direito Constitucional dirão a uma 
só voz que uma área absolutamente 
impossível de controlar é o teor da decisão. 
Essa tem de estar arredada de qualquer 
controlo, para que se possa ter uma justiça 
verdadeiramente independente e uma 
verdadeira separação de poderes. Após a 
enunciação do princípio, mesmo os menos 
versados em Direito Constitucional e os 

leigos de Direito acharão virtualidades em 
que esta parte do trabalho dos juízes seja 
excluído de qualquer controlo. O teor da 
decisão apenas estará sujeito às regras 
processuais de recurso, em que a decisão do 
Tribunal superior prevalece sobre o tribunal 
recorrido, sendo essa a decisão final.
 
Então controlar o quê? (Se chegarmos 
à conclusão que nada é passível de 
controlo, as demais questões perdem a 
sua pertinência, pelo que começaremos 
por aqui). A quantidade. A quantidade de 
decisões e de tempo que se produz. Tendo 
em conta que na justiça falamos sempre de 
grandes números, centenas de processos, 
para cada juiz, este é um parâmetro que 
se pode prestar ao controlo para tornar a 
Justiça mais eficiente.
 
Deixa-se subentender a ideia de que a 
necessidade do controlo decorre da falta 
de produtividade anterior, que agora se 
imporão números a atingir a cada juiz, para 
que a Justiça seja (finalmente) produtiva e 
eficiente.
 
E esta ideia irrita-me profundamente, 
porque falsa, descabida e maldosa.
 
Os juízes têm já um mecanismo de avaliação 
estabelecido, desde sempre: as inspecções, 
que se destinam a avaliar o desempenho 
dos juízes e secundariamente, a sancionar os 
procedimentos menos correctos que alguns 
poderiam adoptar. As inspecções ocorrem 
de 4 em 4 anos. Não sendo desejável 
que as situações perniciosas se arrastem 
durante este período de tempo, poderiam 
estabelecer-se pontos intermédios de 
aferição da actividade dos juízes, os tais 
relatórios anuais. Concordo. Os quais, se 
suscitarem dúvidas sobre o que está a ser 
feito, motivariam uma reunião (para usar um 
termo muito em voga) com o juiz em causa, 
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para avaliar o que está a ser feito e verificar se 
algo pode ser melhorado.
 
Mas na Justiça, ao contrário das empresas, não 
se podem estabelecer objectivos quantitativos 
a atingir, nem se pode elevar a baixa estatística 
a Deus Supremo que distingue os bons juízes 
dos maus juízes e aferem da sua eficiência. 
Porquê? Porque a eficiência da Justiça assenta 
numa boa decisão.

A eficiência da Justiça não assenta na 
quantidade de decisões proferidas, mas 
na sua justeza e adequação ao caso. E 
isso pode demorar muito ou pouco tempo. 

Deve sempre demorar o menor tempo 
possível, concordo, mas não pode ter um 
tempo pré-determinado, o qual, sendo 
ultrapassado, demonstra que a Justiça já 
está a ser ineficiente. O que importa é que 
a decisão tome o tempo necessário para 
ser justa, ouvindo-se todas as pessoas que 
interessem ouvir, mesmo que sejam muitas, 
ouvir o tempo que for necessário cada 
pessoa, mesmo que seja um dia inteiro. 
Obviamente que conseguir fazer muitas 
decisões e boas decisões, é o ideal. Aliar 
a quantidade à qualidade, claro, por favor, 
façamo-lo… sempre que for possível. Mas 
quando não o for, que não seja necessário 

escrever um relatório de 20 páginas a 
explicar porque, se tenho 10 julgamentos 
complicados, não pude acabar 40 ou 50 
nesse mês, porque não arranjei 30 ou 40 
suficientemente simples para resolver no 
pouco tempo que restou.
Sou muito nova na profissão, tenho pouco 
mais de 10 anos (se calhar já não sou tão 
nova, mas ainda penso que sim). Confesso 
e admito que nunca me preocupei com as 
inspecções ou com os “números” ou com os 
atrasos em relação ao tempo estabelecido 
nos Códigos, até há pouco tempo. E não me 
preocupava, porque tendo-os em mente, 
tentava fazer justiça em cada caso, no tempo 
aí estabelecido. Mas se precisasse de mais 
uma diligência, ou mais um dia, para atingir 
a solução justa, atenta a complexidade da 
matéria de facto ou jurídica, dava prevalência 
a esta última, na certeza que este é o valor a 
prevalecer e na convicção de que o Colega 
Inspector entenderia tal necessidade e isso 
não prejudicaria a minha avaliação.
 
Desde a reorganização judiciária, deixou de 
ser assim. Estamos sempre a ser compara-
dos ao colega do lado e temos de explicar 
nas reuniões, se o Colega A faz 10, porque é 
que só fiz 7. Não é expressamente exigido, 
mas caramba, se ele faz 10 e eu faço só 7, 
porque será? E comparam as pendências. 
Mandam-nos quadrinhos bonitos, 
semestrais, para termos a certeza se ainda 
estamos na corrida, ou se descemos de 
divisão. E obrigam-nos a ir ver o que fizemos 
e porque fizemos só isto ou tudo isto…

Podem dizer que é óptimo, porque incentiva 
a produtividade. 

Hum… vou discordar. Serve apenas para 
aumentar a pressão, mas no ponto errado. 
Na quantidade, outra vez. E a qualidade? 
A maior quantidade não tem de significar 
menor qualidade. Concordo. Mas se 
aumentarmos a pressão para níveis 
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astronómicos, então a quantidade começará 
a afectar, necessariamente, a qualidade.

Tudo isto para concluir que também a 
quantidade de decisões não deve ser 
controlada. Deve ser avaliada sempre. 
Deve analisar-se se, perante as decisões 
proferidas, com a complexidade de facto 
e de direito inerentes, o Juiz poderia ou 
deveria ter decidido uma maior número de 
processos, sendo este um factor, ao lado 
dos demais, na sua avaliação. Mas não 
impor números iniciais, os quais servirão de 
barómetro e de definição dos que são bons 
e maus juízes.
Sem esquecer que, algo que já disse 
noutras ocasiões, nestas páginas, o nosso 
serviço não é desejado por todos os 
intervenientes, que apesar de terem um 
dever de colaboração com o Tribunal, às 
vezes se furtam ao mesmo, obrigando à 
emissão de mandados de condução, para 
efectivar essa colaboração.
Chego à conclusão, que o trabalho dos 
juízes não tem nenhuma área que possa 
ser controlada. Logo as demais perguntas 
perdem a sua pertinência como disse. 
Mas, ainda que fosse possível esse controlo, 
ou encontrando o leitor uma área passível 
de controlo, seria o mesmo desejável?

Cidalina Freitas
Juíza de Direito
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BOCA DE CENA

“NEM TUDO É UM MAR DE 
ROSAS...”

“Eu sou terapeuta da fala!”, uma afirmação 
que suscita as mais variadas reações: “Ah! 
Que engraçado! Deve ser tão giro!”, “Ah, 
sim! Ensinas os meninos a falar!”, “Ah, pois, 
trabalhas com os gagos!”, “Trabalhas com 
os miúdos deficientes”, “Isso é muito giro… 
passas os dias a brincar…nem te cansas… se 
não falarem tentas para a próxima!”…
 
Bom, a lista de assunções sobre o que 
realmente envolve a prática profissional 
de um terapeuta da fala não tem fim. Uns 
mais próximos da realizada, outros bastante 
distantes e outros ainda com um tom crítico 
e descredibilizador da profissão.
Na verdade, ser terapeuta da fala é muita 
coisa… Somos profissionais de saúde, 
ao contrário do que muita gente pensa, 
licenciados em 4 anos (já com o “Bolonha”), 
temos cerca de oito grandes áreas de 
atuação (comunicação, linguagem oral, 

Joana Valente
Terapeuta da Fala

Nascida a 20 de setembro de 1988,

Licenciou-se em 2011 em terapia da fala 
pela escola superior de saúde atlântica 
(Lisboa). 

Após este período e dado o seu interesse 
no estudo da linguagem, tirou o mestrado 
de linguística clínica em 2011-2014, na 
universidade católica portuguesa.

Iniciou a sua atividade em 2011 a título 
liberal, tendo ingressado um colégio 
privado como parte integrante da equipa 
do pré-escolar e primeiro ciclo. 

Em 2014 ingressou na equipa de ação social 
de uma junta de freguesia, onde mantém o 
seu trabalho de terapeuta da fala.
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linguagem escrita, fluência de discurso, fala, 
voz, motricidade oro-facial e alimentação) e 
fazemos acompanhamento desde o recém-
nascido até aos idosos, portanto dos 0 aos 
100 (…) anos. Mas quem sabe disto? Pois… 
quase ninguém. 
A mentalidade ainda fechada da nossa 
sociedade não permite verificar e valorizar 
esta abrangência e diversidade de atuação. 
E de quem é a culpa? 
Na minha opinião, nossa! Dos profissionais! 
Não se valorizam, não se dão a conhecer, não 
demonstram as suas reais competências 
e não se impõem perante os parceiros de 
trabalho.
Mas…e porquê? Na verdade porque não há 
espaço para isso. É altamente desmotivante 
e desmoralizador estar sempre a tentar 
“vender” o nosso valor. Sempre a correr 
contra uma realidade que não tem ainda 
espaço para nós. Claro que há excepções… 
mas são isso mesmo, excepções.
Nos diferentes estabelecimentos onde 
podemos trabalhar, deparamo-nos 
constantemente com “entraves” ao nosso 
trabalho.
Nas escolas temos de ser capazes de 
demonstrar aos educadores e professores 
que não queremos substitui-los, que 
somos capazes de fazer outras tarefas 
que ajudem as crianças das suas turmas a 
superar dificuldades e que somos uns bons 
parceiros na educação. É difícil explicarmos 
que somos especializados na reabilitação 
de quadros linguísticos, de fala e de 
comunicação, que vão em tudo ajudar no 
adequado percurso académico das crianças. 
Posto isto, é extremamente desmotivador 
sentirmo-nos um “outsider” no processo de 
reabilitação e de ajuda da criança, uma vez 
que, por vezes, o educador/professor nos 
“revira os olhos”, quando ouvimos “agora 
não dá, que estou a dar aula”, quando vamos 
à sala buscar a criança, para fazer o nosso 
trabalho, parecendo que somos um “peão 
de jogo” totalmente desnecessário e até 

prejudicador das aprendizagens da criança. 
É também extremamente desmotivador 
quando, simplesmente, não dão qualquer 
tipo de valor às sugestões que damos para 
que nos ajudem a ajudar aquela criança e 
aqueles pais que nos depositam muitas 
esperanças, no ultrapassar das dificuldades 
dos seus filhos.  
Nas associações/instituições dedicadas 
à reabilitação de crianças e/ou adultos 
com deficiência, o problema é outro, mas 
não menos desmotivador. A falta de noção 
sobre as competências do terapeuta da 
fala e a falta de vontade de trabalhar em 
equipa, como nos é referido na faculdade, 
é o principal “busílis” nesta realidade. 
Nestes locais, quem vence é a maior classe 
profissional pertencente ao quadro… e como 
são raríssimos os locais onde a maioria são 
terapeutas da fala, estes nunca vingam.
Nos estabelecimentos hospitalares, médicos 
e enfermeiros, são “reis e senhores” e nós, 
tal como outros técnicos, somos “ralé” que 
nada percebe e que “só está para ali a fazer 
número e ocupar espaço”, “meninas dos 
jogos”, “aspirantes a médicas”, entre outras 
expressões, são o que mais nos caracteriza 
para estes profissionais.
Quanto às condições de trabalho…Pois, 
horríveis é o melhor adjetivo. Estudamos 
quatro anos (licenciatura) e estamos ao 
mesmo nível do técnico de limpeza, sem 
desmérito para estes técnicos, mas com 
alguma tristeza ao verificar que os anos de 
estudo e o dinheiro gasto, não surte qualquer 
efeito. Até as condições físicas em que muitas 
vezes nos colocam a trabalhar, como fundos 
de escadas, corredores com barulho, entre 
outros locais totalmente desadequados. 
No meio de tudo isto, ainda temos de ter 
carro próprio para andarmos um dia inteiro 
em deslocações, como se de vendedores 
nos tratássemos, com o inconveniente de 
termos o horário contabilizado ao segundo, 
independentemente das condições 
de tráfego da cidade. Se tivermos um 
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atendimento numa ponta da cidade e outro, 
passado uma hora na outra ponta e no meio 
disto 45 minutos de sessão, cabe-nos a nós, 
ter um carro com “asas” para que consigamos 
em 15 minutos atravessar a cidade, com ou 
sem trânsito, estacionar o carro, com ou sem 
parquímetro, e estar à hora devida, sentada 
com a criança à frente para iniciar a sessão 
com um sorriso na cara…e o pior… todos os 
dias, muitas vezes até às 19h/20h, porque na 
verdade precisamos de dinheiro.
Tudo isto porque… temos de “vestir a camisola” 
e dar sempre o nosso melhor, porque os 
pacientes, sejam eles crianças ou adultos, 
não têm culpa nenhuma.
Temos de “vestir a camisola” sempre…
no que toca a comprarmos material do 
nosso bolso, porque o empregador não 
tem verba, mas os pacientes têm de ter 
resultados, ir a formações, maioritariamente 

pagas e bastante caras, porque é sempre 
importante estar atualizado e ter certificados 
que comprovem essa atualização, em 
disponibilizarmos horas pessoais para ter 
reuniões e trabalhar em casa aos fins-de-
semana, a fazer relatórios e material de 
intervenção, pois não temos comtemplado 
no nosso horário de trabalho horas indiretas 
para o fazer.
E tudo isto, por “amor è camisola”!
Contudo, este “amor à camisola” não paga 
contas, não se coaduna com a construção 
de uma vida familiar estável, nem é 
minimamente motivador para a entrega 
total à profissão.
Desta perspetiva, já não parece tão 
engraçado ser terapeuta da fala, pois não?
É por estas e outras tantas razões, que 
havendo possibilidade, cada vez mais 
terapeutas da fala, desistem deste sonho, 
desta profissão, e preferem trabalhar em 
outras áreas, menos especializadas, que 
dêem mais vontade de ser cada vez melhor 
e menos chatices, porque em termos de 
vencimento ou é equivalente ou é melhor 
em alguns casos.
Porém, é bom ser terapeuta da fala, mas 
apenas, quando nos dão valor, quando 
reconhecem o nosso trabalho, quando nos 
pedem ajuda em algo que sabem sermos 
melhores ou quando, simplesmente nos 
dizem “obrigado por nos ajudar”. É para 
isto que trabalho, com mais ou menos 
motivação, mas sempre com um objectivo… 
Ajudar com o que sei e fazer alguém mais 
feliz.
E como dizem os antigos…”quem dá o que 
tem, a mais não é obrigado!”  

 

BOCA DE CENA
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Hermengarda Valle-Frias

Juíza de Direito

Desde os cinco anos, sempre disse que 
quando fosse grande queria ser aquilo que 
hoje sou. Claro, depois da fase de astronauta, 
veterinária ou turista, mas o facto é que, vá-
se lá saber porquê, imbiquei para aqui.
Antecedentes? Sim, mas esses não 
justificam só por si a tenacidade e empenho 
emocional dos subsequentes anos, até hoje.
Teria tido muito tempo para me converter 
a outra opção, mas quando somos novos 
não damos ao tempo a importância que ele 
tem. Queremos simplesmente que passe, 
quando hoje preferiríamos que ficasse 
talvez quieto.
Mas o tempo passa e as gerações que 
vêm vão descansando a vista sobre 
novos horizontes, novos interesses e 
novos meridianos temporais, preferindo 
os movimentos de rotação próprios da 
idade jovem aos da translação da idade 
amadurecida.
Veio-me à lembrança um episódio que 
tem alguns anos, daqueles que achamos 
especiais e por isso vamos guardando,   

em que numa conversa com o filho de uns 
amigos, precisamente à altura com cinco 
anos de idade, lhe perguntei o que queria 
ser quando fosse grande.
«Posso responder quando tiver seis anos?», 
respondeu-me, acrescentando logo de 
pronto «é que ainda sou muito pequeno…», 
enquanto lhe cintilava nos olhos o brilho 
próprio da idade.
À parte alguma graça que lhe achei na 
resposta, o facto é que, anos mais tarde, 
reencontrando-nos, disse-me que estava 
a terminar um curso na área das finanças, 
porque tem futuro e até gostava daquelas 
matérias.
Muito embora ainda jovem, no entanto, tinha-
se-lhe embaçado o olhar.
Disfarçando alguma surpresa com a 
resposta obtida, porque sempre pensei que 
teria sido professor como o pai ou jornalista 
como a mãe, lá prossegui conversa, muito de 
circunstância, até porque o tempo passara 
sem grandes contactos pessoais entre 
nós, e nem eu tive entretanto o cuidado 

QUANDO FOSSE GRANDE, QUERO SER CRIANÇA!
(Não, não se trata de lapso de escrita e nem de uma dessas inovações esdrúxulas da actual gramática e muito menos 

de algo saído do acordo ortográfico que de consensual nada tem.) 
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de perguntar aos pais qual havia sido a sua 
dinâmica de vida. Sabia que estava bem. Isso 
ia-me bastando.
Ainda que um pouco a medo, lá lhe perguntei 
a certa altura se se lembrava do que queria 
ser aos seis anos de idade.
Abriu-se-lhe um sorriso no rosto, daqueles 
que vão de uma orelha à outra, como se se 
tivesse lembrado de uma conversa antiga, e 
respondeu «aos seis anos, pelo que recordo, 
queria ser astronauta».
Rimos ambos. E aí começou propriamente 
uma conversa de jeito em que trocámos os 
cromos da nossa existência durante estes 
anos de intervalo, e eu lhe contei momentos 
giros do seu tempo de criança que nos 
fizeram perder a ordem do tempo e anoitecer 
as horas lá fora, que só já se iluminavam com 
o reacender da chama no seu olhar, tal como 
eu recordava tão bem.
Isto que vos conto não pretende ser um retracto 
pessimista de nada. Pelo contrário, conto com 
a benevolência de acharem, como eu, que é 
um simples tocar de campainhas para uma 
realidade que temos tendência a esquecer: 
a importância dos sonhos de criança, mesmo 
que não integralmente concretizados na 
idade adulta.
Não é por acaso, penso eu, que muitos de nós 
passámos pela fase de querer ser astronautas. 
Como também não é por acaso que não o 
somos actualmente. Bem, pelo menos em 
sentido próprio.
O sonho normal da criança, perdida ainda 
na hesitação entre uma infinitude de coisas 
fantásticas, é ser em grande aquilo que a 
felicidade de ser criança lhe sugere.
Em qualquer quadrante geográfico, seja qual 
for o amparo económico dos dias, tanto na 
pobreza como na riqueza ou na presumida 
riqueza, o normal é encontrar nas crianças o 
sonho, o desejo, de serem alguma coisa de 
extraordinário no futuro que lhes está pela 

frente.
Infelizmente, porém, mercê dos dias 
que vamos, todos nós adultos e com 
responsabilidades partilhadas nisso, 
fazendo acontecer, muitas das nossas 
crianças amadurecem com a nostalgia 
dos sonhos por realizar ou despertam para 
uma consciência utilitarista do tempo a que 
chegámos.
Ganham-se bons adultos? Claro que sim, e 
a demonstrá-lo estão todos estes jovens em 
quem a vida das acelerações tecnológicas 
e científicas deste nosso tempo estranho se 
vê a pulsar de forma igualmente alucinante 
no rosto.
Mas ganhamos adultos felizes? Alguns 
serão, até porque o conceito de felicidade 
hoje transmutou-se para qualquer coisa que 
fica entre ter poder económico e ser melhor 
do que o parceiro do lado. Por isso, a maioria 
dos jovens e adultos que nos rodeiam, neste 
espaço chamado desenvolvido, parecem 
conformados com o presente que têm.
Falo da generalidade, com o risco próprio 
de todas as generalizações, dos jovens 
e adultos destes chamados Países 
desenvolvidos, que vemos a correr nas ruas 
e estações de metro, ora agarrados qual 
carrapatos ao telemóvel, ora dependurados 
nos mp4 com que vedam os ouvidos ao ruído 
do que os rodeia, que enchem os ginásios 
porque as camisas das lojas são hoje todas 
cintadas, indistintamente, ou que depois se 
sentam no cinema carregados de pipocas e 
refrigerantes, e que nos restaurantes mais in 
se passeiam com um absurdamente grande 
copo da bebida branca da moda… e todos 
eles parecem felizes. 
Mas eu, sinceramente, quando os observo 
com tempo, não consigo imaginá-los como 
crianças que foram. Não sei porquê. Não 
consigo.
Em compensação, quando somos 
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presenteados pela televisão com programas 
sérios que nos levam aos confins da terra, 
onde não há água mas há fome, onde não 
há sapatos para calçar mas há um pano 
enrolado que serve de bola, onde não há 
telemóveis mas há latas vazias pintadas 
com cores onde uma letra incerta escreveu 
Iphone (desculpe-se a referência expressa), 
e onde as crianças caminham descalças 
sobre um chão de terra seca, de olhos 
arregalados e brilhantes para uma daquelas 
escolas que as missões construíram à força 
do voluntariado ou a caridade das nossas 
sociedades lá plantou, conseguimos ver 
naqueles olhos de quem sofre a pobreza 
de que nos alheámos um brilho intenso de 
esperança, de vida.
Aqueles sorrisos abertos nos rostos 
marcados por esses olhos enormes e meigos, 
que contrastam com os corpos pequenos 
em que conseguimos distinguir quase todos 

os ossos ou com a barriguinha evidenciada 
por uma alimentação deficitária, para além 
de nos chamar à razão, devolvem-nos ao 
tempo em que ser criança era o melhor do 
mundo, fosse qual fosse a nossa origem.
Há que recuperar esses sorrisos, há que 
devolver a esperança, há que cerrar fileiras 
contra a pobreza e as suas origens, há que 
resgatar consciências!
Há que devolver ao presente, que é já 
futuro de muita gente, esse acreditar em 
que somos capazes de provar que a nossa 
humanidade, afinal, ainda vale a pena. E 
vale tanto a pena que, usando-a, podemos 
mostrar-nos dignos de ter, no infinito 
mistério da Criação, merecido este lugar.
Tomem-se nos braços essas crianças, 
todas elas, e atire-se ao futuro a barcaça da 
sua e nossa esperança num mundo melhor. 
E quando o mar se agitar e se ouvirem 
estridentes os urros dos adamastores 
deste tempo estéril de valores, olhem-se 
os sorrisos dessas crianças e faça-se gritar 
o homem do leme: é um novo futuro que 
queremos me prende ao leme e pelo qual 
não hesitarei nem por um segundo! 
Acho que vou convidar aquele jovem amigo 
para uma sessão contínua do star wars um 
dia destes. Eu cá, sou mais Yoda. Ele está 
na fase de ser mais Luke.
Sempre, e por cada criança: que a força 
esteja connosco.

QUANDO FOSSE GRANDE, QUERO SER CRIANÇA!
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O CANTINHO DO JOÃO

Adão quase imberbe olhou para Eva prestes 
a entrar na adolescência e perguntou se 
esta não lhe queria oferecer algo enquanto 
olhava para a maçã vermelha pendurada 
num dos ramos daquela árvore. Eram duas 
crianças prestes a deixar de o ser e ambas 
sabiam bem o que lhes era permitido e 
aquilo que não podiam, nem sequer pensar 
em fazer pois Ele já tinha dito, de forma muito 
clara e inequívoca, o que lhes era permitido 
deixando antever que, o que não estava 
incluído na sua lista era, por consequência, 
proibido.
Eva bem sabia que Adão avançava numa 
provocação perigosa pois, caso algo 
corresse mal com a maçã era ela que teria 
que arcar com as responsabilidades e, muito 
francamente, muito embora gostasse das 
provocações de Adão, não gostava de ser 
sempre a mesma a carregar com o odioso 
da questão.

UMA SINGELA HOMENAGEM 
A DUAS CRIANÇAS REGUILAS

No que a Adão dizia respeito, faltava-lhe 
alguma coragem para ponderar, decidir e 
agir sozinho em conformidade com aquilo 
que lhe apetecia fazer, mesmo sabendo 
as fúrias que tais actos poderiam trazer. 
Venham daí as fúrias, pensava ele, desde 
que não fosse o único a arcar com as 
mesmas (E, se possível, que não fosse ele, 
de todo, a arcar com estas). Aliás, ainda se 
recordava de quando provou outros frutos 
proibidos, por sua livre iniciativa, e como, 
naturalmente foi apanhado por Ele a quem 
parecia que não se conseguia esconder 
nada. Com a boca suja com a cor dos frutos 
reservados a outro fim que não o seu palato, 
ainda balbuciou, quando apanhado, que 
não tinha provado nada de proibido mas de 
nada resultou. Vamos ver como é que corre 
com a maçã vermelha, deliciosa na sua 
aparência – pensava ele. Só precisava de 
convencer Eva a querer provar e a ser ela a 
tomar a iniciativa de o provocar a provar. Se 
corresse mal, a culpa seria dela.
Ele, por sua vez bem sabia que os dois miúdos 
não conseguiam controlar-se perante as 
coisas que viam pois, fê-los de modo a que 
a sua curiosidade os levasse a desobedecer. 

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito
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O CANTINHO DO JOÃO
Criou dois desobedientes sobre os quais não 
tinha mão, criação essa também movida pela 
sua própria curiosidade que lhe escapou 
do seu controle. Só precisava que os dois 
abusassem um pouco mais e livrava-se 
deles, de vez, do jardim do Eden em direcção 
ao mundo real. Que se desenrascassem. 
Era a contrapartida da liberdade de escolha. 
Paciência.
Assim foi. Eva também queria provar aquela 
maçã vermelha com a sua aparência 
deliciosa mas, naturalmente, também tinha 
os seus medos. Mais valia que fosse Adão a 
dar a primeira dentada e assim aconteceu. 
Arrancou a maçã do seu pé, exibiu-a a Adão 
orgulhosa do seu feito e este ainda se fez 
desentendido, perguntando-lhe o que é 
que ela pretendia com tudo aquilo. Eva 
respondeu que apenas queria saber ao que 
sabia e que ele, caso quisesse, a poderia 
ajudar.
Adão mordeu a maçã e gostou pois soube-
lhe bem, não só a maçã mas também saber 
que a culpa era dela.
Eva também a mordeu e soube-lhe tão bem 
como nunca sendo que, no seu entender, 
nada mais foi do que duas dentadas 
inocentes. Aliás, pensava ela, Adão já estava, 
desde há muito tempo para cá, a pedir esta 
brincadeira.  
Ele, por sua vez castigou-os de forma 
exemplar pois, sabendo que os criou com 
o gene da aventura e curiosidade, também 
tinha presente que a sua educação (de 
acordo com os seus padrões) era muito má 
mas a culpa pela desobediência, pensava 
Ele, era apenas das duas crianças e não sua. 
Era mais fácil assim. Para todos.
Até hoje.

https://www.youtube.com/embed/kAG1rXrauaQ
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FLORES NA ABISSÍNIA

Não me incluo no grupo dos adultos que 
gostam de ler livros infantis. O fenómeno 
Harry Potter passou-me totalmente ao 
lado, apesar dos esforços de alguns amigos 
para me ajudarem a perceber o encanto da 
história. As Crónicas de Narnia não foram 
além das 50 páginas. E O Senhor dos Anéis, 
um clássico da literatura infantil, mantém-se 
território inexplorado. Ainda assim, e contra 
todas as expectativas, dei por mim a ler A 
Pippi das Meias Altas, um clássico sueco 
reeditado pela Relógio d’Água. Enquanto 
lia as aventuras da rapariga de cabelos 
tão vermelhos que parecem ir pegar fogo 
ocorreu-me o quão triste poderia ser a sua 
vida, numa primeira leitura. Pippi vive numa 
quinta na companhia de um macaco e de 
um cavalo, depois de a mãe ter falecido e o 
pai desaparecido num naufrágio. Tem uma 
arca repleta de moedas de ouro e a cabeça 
cheia de histórias semeadas de evocações 
dos tempos em que viveu embarcada. E, no 
entanto, as suas histórias não são lúgubres, 
nem derrotistas. Pelo contrário, a mensagem 
é sempre de alegria e força para viver não 
como os outros querem mas como ela 
deseja. 

Pensando nestes livros parece-me que 
um outro traço comum destas crianças é a 
imaginação. É ela que lhes permite darem a 
volta às situações e acreditarem que se vão 
desenvencilhar mesmo perante um mundo 
duro, cheio de regras e sem a presença de 
um adulto protector. Esta ausência intriga-
me. São muitas as crianças dos livros que 
não têm um adulto que cuide delas, sendo 
órfãs. Por exemplo, Sara Crewe (a heroína de 
A princesinha), Ana dos Cabelos Ruivos, Tom 
Sawyer, Mogli e Annie. No fundo, retomando 
o fio dos contos de fadas tradicionais, em que 
algures na narrativa o pequeno protagonista 
dá por si sozinho no mundo.  

Podem existir várias explicações. Mas a mim 
ocorre-me uma em concreto: onde os adultos 
são protectores são também contentores e 
destruidores de possibilidades: “Não faças, 
não sabes, não é assim, vai para o teu quarto, 
faz os trabalhos, uma menina não faz isso, 
um homem não chora, etc, etc”
A Pippi não enfrentaria dois ladrões e dois 
polícias, a Sara Crewe não seria a protectora 
das alunas mais novas da escola, mesmo 
depois de cair em desgraça e o Mogli não 

CARLA COELHO

Juíza de Direito
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FLORES NA ABISSÍNIA
descobriria por si mesmo qual o seu lugar 
na selva, se tivessem ao lado um adulto a 
dizer-lhes o que fazer. 
Claro que sabemos que no mundo real as 
crianças precisam de alguém que as proteja 
e que delas cuide. O que me leva a pensar 
que esta ausência de progenitores tem uma 
mensagem que se destina, em última linha, 
aos adultos.
Talvez representem a sociedade com o 
seu peso e a sua força normativa. Ou talvez 
revelem aquilo que nos tornamos quando 
a criança que fomos desaparece. O que a 
Pippi, a Ana dos Cabelos Ruivos e o Tom nos 
mostram é que isso não pode acontecer. 
Todas estas personagens passam por 
desgostos e traições, sofrem desilusões 
e vêm os seus planos gorados. Como nos 
sucede a nós, está bom de ver. Mas isso 

não as derrota. Sendo inteligentes mantêm 
a capacidade de olhar para o mundo de 
forma fresca, curiosos com as pessoas e 
as situações que encontram e acreditando 
que no final tudo vai acabar bem. A mim, 
parece-me que a melhor atitude. Aliás, gosto 
tanto desse estado de espírito que vou fazer 
mais uma tentativa de ler as aventuras dos 
alunos de Hogwarts. E até já sei quem me vai 
emprestar os livros outra vez. 
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E O MAR LOGO ALÍ

As conversas e os comentários referem-
se às crianças no sistema de justiça como 
vítimas ou como sujeitos ativos ou, ainda, 
como meros ouvintes de notícias que se 
sucedem sobre detenções, interrogatórios, 
audiências, condenações, absolvições e 
recursos.
Lúcia pergunta-se se alguma delas refletiu 
sobre o que é a justiça, segura que está que 
todas terão sofrido de um sentimento de 
injustiça, como diz Ricoeur (na sua obra O 
Justo ou da essência da Justiça, pp. 10-11), 
que verbaliza a experiência ontogenética 
do injusto que todos vivemos – “a injustiça 
antes da justiça” - evocando as lembranças 
da infância, uma experiência concreta 
clarificadora. 
Apesar de investigadores afirmarem 
que nos recordamos de episódios muito 
anteriores, a memória consciente de Lúcia 
remonta ao tempo em que com uns 9 anos 
lhe fora prometida uma ida à Gulbenkian. 
Na altura queria ser bailarina mas na aldeia 

não havia nem professor que lhe pudesse 
ensinar os primeiros passos nem auditório 
onde pudesse ver outros que, como ela, 
sonharam com um futuro com a felicidade 
toda nas pontas dos pés.
Nunca chegou a cumprir o sonho. Talvez 
por isso lhe venha à memória, uma memória 
batida, do dia em que depois de bilhete 
e vestido comprados para ir ver “A Bela 
Adormecida”, uma zanga com o irmão 
mais novo resultou, primeiro, numa ida do 
pequeno ao hospital e, segundo, num castigo 
que, adivinhem, provocou em Lúcia um grito 
“é injusto !”, que a culpa tinha sido do irmão 
que a provocara e que ter aberto uma ferida 
na cabeça tinha sido um acidente. Os pais, 
implacáveis, não cederam.
Ontem, quando se preparava para colaborar 
com a turma do filho e apresentar as 
profissões ligadas à Justiça, começou por 
aí. Rapidamente, os 20 alunos apresentaram 
experiências semelhantes, talvez não 
dramáticas, que os 6 ou 7 anos daqueles 

ANA GOMES

Juíza de Direito

JUSTIÇA PARA CRIANÇAS
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meninos felizes não dão para tanto.
Foi muito fácil dizer quem é o juiz, o procurador, 
o advogado e integrá-los no sistema onde 
também estão o ladrão, a vítima e o polícia. 
As questões sobre o que cada um faz foram 
aparecendo. E outras e outras, todas as 
perguntas importantes que só as crianças 
formulam. (continua)

Tens o direito de roubar para comer ? Não, 
porque roubar é mau.

Sim, mas…
Quem é que disse que era mau?

Podemos ter ideias diferentes sobre o bem e 
o mal?

Por que motivo não farias tu uma coisa má ?
A vida permite-nos sempre fazer coisa boas?

Oscar Brenifier, “O que são o bem e o mal?”, 
da coleção “Filosofia para crianças”, 2010, 

Dinalivro (trad. de Suzana Ramos e João 
Domingues)
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Estacou em choque. O sorriso apagou-se-
lhe da face. Ela era a outra, pois a Helena 
ainda ali estava. Eles ainda não tinham 
notado a sua presença e ela retirou-se 
da sala silenciosamente, encostando-
se à parede da entrada. Não pronunciou 
qualquer palavra e saiu do apartamento, 
desceu no elevador e foi para o seu carro.
Já no seu apartamento, deitou-se na cama 
e começou a chorar. Chorou durante tanto 
tempo que perdeu a noção do mesmo e 
deixou-se ficar, sem energia para se mexer 
ou ir arranjar algo para comer. Ouviu o 
telefone tocar com o toque que tinha posto 
para o Pedro e ignorou-o. Ouviu o toque 
que anunciava o telefonema da mãe e 
fez um esforço para o atender, para não a 
preocupar.
- Sim, mãe.
- Carolina vem ter ao Hospital, a tua irmã 
entrou em trabalho de parto. Estamos aqui 
no Hospital da Luz.
- Estou aí em 15 minutos, mãe.
Levantou-se e foi para a casa de banho, 
lavar a cara com água fria e maquilhar-se 

para disfarçar os estragos do choro. Tinha 
muitas coisas em casa do Pedro, mas ainda 
não tinha levado tudo. Ainda bem. Iria ser 
mais fácil recuperar as suas coisas, ainda 
não estavam espalhadas pela casa. No dia 
seguinte, bem cedo, depois dele ter saído 
para o trabalho, iria lá e tiraria tudo o que era 
seu. Mandar-lhe-ia uma mensagem a dizer 
que estava tudo acabado e deixaria a chave 
na caixa do correio.
Foi ter com a mãe e o cunhado ao hospital. 
O sobrinho estava ansioso pelo nascimento 
da irmã e não parava de pular à volta dos 
adultos. O telefone da Carolina tocou mais 
duas vezes, com o som do toque do Pedro, 
que ela não atendeu. Tirou o som do telefone 
e continuou a conversar com a mãe, fingindo 
não reparar nas outras 5 chamadas feitas por 
ele.
Já passava da meia noite, quando a menina 
nasceu. Ainda puderam espreitar mãe e filha, 
mas depois foram para casa, prometendo, a 
Carolina, que no dia seguinte, passaria por 
lá para ver a irmã e a sobrinha, com mais 
propriedade.
Foi para a sua casa, triste, cabisbaixa. Nem 

FRANCISCA MACEDO

Escritora
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dissera à mãe que estava grávida. A notícia 
da gravidez, acompanhada da notícia do 
rompimento com o pai da criança, não seria 
oportuna, dado o momento de felicidade com 
o nascimento da sobrinha. 
Deitou-se, mas não conseguiu dormir. Viu o 
telefone brilhar várias vezes durante a noite, 
mas não fez sinal para atender as chamadas a 
que tirara o som. Não conseguia falar com ele. 
Não conseguia pensar nele. Cedeu à dor que 
estava no seu peito e recomeçou a chorar, 
acabando por adormecer do cansaço.

O Pedro dava voltas ao apartamento, sem 
conseguir sentar-se ou acalmar. Aquele dia, 
que amanhecera tão prometedor, tinha-se 
transformado no seu pior pesadelo e não dava 
mostras de findar. Não conseguia encontrar 
a Carolina. Tinha-lhe telefonado dezenas de 
vezes e ela não atendia. Tinha tido a Helena 
dentro de casa a atacá-lo e tivera de ser rude e 
desagradável para se livrar dela, ameaçando-a 
de forma mais evidente e radical. Ela tinha-o 
beijado para tentar que ele reconsiderasse. 
Claro, porque um beijo ia fazê-lo esquecer 
a traição e a Carolina… E por falar nela, onde 
andaria? Tinha ficado de passar no médico, 
será que acontecera algo e ficara internada? 
Nem lhe dissera o nome do médico. Será que 
acontecera algo no Tribunal e ficara lá? Não 
conseguia continuar em casa, ia sair à procura 
dela. Quando chegou ao estacionamento 
dirigiu-se ao seu carro. Ia já a entrar quando 
um objecto brilhante no chão lhe chamou a 
atenção. Aquilo era um dos brincos com que 
a Carolina saíra de casa, tinha a certeza. Ele 
gostava da maneira como aqueles brincos 
balouçavam à volta do seu pescoço e a 
faziam parecer ainda mais… deixou de lado o 
quanto gostava dos brincos e estacou. Se um 
dos brincos estava ali e tinha a certeza que 
não estava quando chegara a casa, ela tinha 
estado em casa depois dele chegar. Fechou 
os olhos e pôs as mãos na cabeça. Não era 
necessário ser um génio. Ela tinha visto a 
Helena em casa, quiçá tinha-a visto beijá-lo e 

revivera a traição do ex-marido. Praguejou 
violentamente, dando pontapés no pneu 
do carro para se acalmar. A Helena estava 
a conseguir fazer um trabalho excelente 
a lixá-lo. Ela não quereria falar com ele 
directamente, sabia pouco dela, mas sabia 
isso. A Carolina iria deixar passar um tempo 
antes de querer falar com ele. Mas ele 
não o permitiria, até porque queria estar 
todos os minutos daquela gravidez com 
ela, mais, queria estar todos os minutos 
possíveis com ela.
Voltou para casa. Ela estaria, provavelmente, 
no seu antigo apartamento. Procurou entre 
as coisas dela e encontrou a chave extra do 
apartamento. Sorriu. Seria um perseguidor. 
Voltou a descer à garagem, entrou no carro 
e dirigiu-se ao apartamento da Carolina. 
Olhou distraidamente para o relógio, no 
tablier do carro e sorriu: 3 da manhã, uma 
boa hora. No dia seguinte não iria trabalhar 
nada de jeito, pois não descansara.
Ao chegar perto do apartamento da Carolina 
viu o carro dela estacionado e suspirou 
aliviado. Ela estava bem. Ou melhor, ia 
já confirmar isso. Entrou devagarinho no 
apartamento dela e dirigiu-se ao quarto. 
Sorriu, ela estava deitada sobre a roupa, 
sem sequer se ter despido. Na cara ainda 
se via os vestígios do choro. Prometeu-se 
que não voltaria a deixar tal acontecer.
Muito cuidadosamente para não a acordar, 
despiu-a completamente, despiu-se e 
deitou-se junto dela. Adormecida, ela 
aconchegou-se a ele e sussurrou baixinho 
o seu nome. Ele fechou os olhos e 
abraçando-a mais junto de si, adormeceu.
O Pedro acordou com a tentativa da 
Carolina em libertar-se dos seus braços, 
mas não a deixou ir:
- Posso saber como entraste no meu 
apartamento? – Perguntou ela desistindo 
de tentar se libertar, ao aperceber-se que 
ele tinha acordado.
- Com a tua chave extra, que tinhas lá em 
casa.
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- Isto é invasão de propriedade, eu não te 
convidei para entrares cá em casa e estás 
aqui contra a minha vontade.
- Era uma vontade presumida. – Ele sorriu. – 
Já vi que o teu telefone está bem e tens lá 
as minhas 10 a 15 chamadas não atendidas.
- Não queria falar contigo.
- Até aí eu já percebi. Quero saber a razão.
- Não quero falar disso.
- Isso é que não pode ser, Carolina. Nós 
somos um casal e vamos ter um filho. 
Quando temos problemas, falamos, 
discutimos, gritamos, o que tu quiseres, mas 
resolvemos a coisa.
- Nós não somos um casal. – A voz quebrou-
se-lhe, mas ela engoliu em seco e continuou: 
- Tu e a Helena são um casal.
- Eu sabia. Tu foste a casa e viste-a lá e por 
isso desapareceste e não me atendeste o 
telefone?
- Vocês estavam a beijar-se – enquanto 
falava recomeçou o esforço para se libertar. 
Não aguentava estar a tocar na pele dele, 
sabendo que ele tinha estado com a Helena.
- Não senhora. A Helena estava a beijar-me, 
querendo convencer-me a voltar para ela.
- Não te vi lutar para te libertares.
- Então não ficaste o tempo suficiente, pois 
eu libertei-me e deixei bem claro, à Helena, 
que não havia volta. Disse-lhe que estava 
contigo, que iria ficar contigo e que não 
queria saber dela.
Ela ficou quieta. Queria acreditar nele, mas 
tinha visto… Um beijo. 
- Carolina, achas que alguma vez, em algum 
mundo, beijaria outra pessoa na casa que 
partilho contigo, sabendo que estarias quase 
a chegar. Eu amo-te, muito. Daqui até à lua 
e da lua até aqui, como diz a canção. Não 
arriscaria o teu amor, pela Helena. Acabou. 
Juro-te.
Ela fechou os olhos. Não queria ver. Pensava 
nas palavras que ele acabara de pronunciar. 
Dissera que a amava. Dissera-o com todas 
as letras sem que ela o tivesse dito antes. 

Abriu os olhos e olhou-o directamente nos 
seus. Os olhos dele não tinham qualquer 
traço de culpa ou receio, pareciam directos 
e sinceros. Sem desviar os olhos dos dela, 
ele disse-lhe:
- Prometo que nos próximos 25 anos irei 
demonstrar-te, a cada dia, o que acabei de 
afirmar-te.
Ela esboçou um sorriso e depois mudou 
de assunto:
- Não me recordo de ter tirado a minha 
roupa.
Ele sorriu com ar malandro:
- Eu encarreguei-me disso. Parecias muito 
desconfortável, vestida e por cima da 
colcha. Achei que ficavas melhor assim. 
– enquanto falava, o Pedro começou a 
brincar com um dos mamilos dela que 
imediatamente reagiu ao seu toque.
- Estás a tentar seduzir-me para que me 
esqueças que beijaste a Helena?
- Já te disse que foi ela que me beijou e 
eu interrompi o beijo e mandei-a embora. 
Estou contigo e passo a demonstrar como.
Beijou-a com total entrega, acariciando-a 
lentamente, com reverência, fazendo-a 
sentir-se adorada.

Capítulo X – O Recomeço
Passado um bocado, deitados lado a lado, 
a Carolina começou a contar-lhe como 
tinha corrido a ecografia, que a filha da irmã 
tinha nascido na noite anterior e que tinha 
estado com a mãe no Hospital. De repente 
a Carolina olhou para o relógio e de um 
salto saiu da cama para a casa de banho, 
gritando:
- São oito e meia e tenho julgamento 
às nove e meia nos Barreiro. Estou tão 
tramada. 
Ele sorriu e gritou-lhe de volta:
- Não te preocupes, vou lá pôr-te. O meu 
carro é mais rápido.
- Não tens de trabalhar?
- Tenho, mas eu tenho um horário mais 
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flexível e hoje não tenho reuniões, nem 
julgamentos.
- Perfeito, aceito a boleia. Enervo-me,se 
tenho de conduzir à pressa.
- Já compraste algo para a bebé da tua 
irmã?
- Não, nem me lembrei disso. Com a 
discussão com o Paulo e o ir para a tua casa, 
nem me lembrei. Tenho de passar numa loja 
hoje e tratar disso.
- Se quiseres posso fazê-lo. E vou ter contigo 
ao Hospital hoje à noite.
Ele continuou a vestir-se aguardando a 
reacção dela à proposta.
- Ok, pode ser. Se não te importares. Ela está 
no Hospital da Luz.
- E eles já sabem do nosso bebé?
- Gostaria de aguardar mais um pouco, antes 
de falarmos com outras pessoas. Importas-
te?
- De todo.

A Carolina chegou a tempo do julgamento. 
Passou o dia ansiosa, preocupada com a 
apresentação do Pedro ao resto da família. 
Tinha receio da opinião da irmã, que também 
fora aluna do Pedro e não gostava dele.
Saiu do Tribunal e foi para a estação apanhar 
o comboio até Lisboa. Quando estava no 
comboio, tocou-lhe o telemóvel. O Pedro 
lembrara-se que ela não tinha o carro na 
estação e combinou com ela ir buscá-la 
para irem para o Hospital.
Já no carro, ele reparou no seu nervosismo. 
- Não te preocupes. Comprei a prenda e 
prometo ser simpático e agradável com a 
tua família.
- Foste professor da minha irmã na faculdade.
- Deixa-me adivinhar: ela não me suporta.
Ela sorriu desculpando-se:
- Ela não gostou de algumas coisas que 
ocorreram, na faculdade, contigo.
- Fiz-lhe alguma oral em que fui 
particularmente mau?
- Algo assim.

- Ops. Vou tentar inverter a imagem. Não te 
preocupes.
No Hospital, a Carolina apresentou o 
Pedro à mãe, ao cunhado e à irmã. A irmã 
cumprimentou-o normalmente mas lançou 
um olhar de aviso à Carolina, que não passou 
despercebido ao Pedro.
- Posso pegar na bebé ou isso só é permitido 
aos membros da família?
- Claro que pode pegar-lhe. Não sabia que 
gostava de crianças. – A Teresa tentou 
manter o tom cordial.
- Tenho de treinar. Posso vir a precisar. – 
Disse o Pedro sorridente.
A mãe da Carolina olhou para a filha feliz:
- Isso seria ouro sobre azul, Pedro. Ando 
mortinha para ter mais netos.
- Faremos por isso. No que depender de 
mim, já não demorará muito.
- Não tinha ideia que a vossa relação estava 
tão séria, Carolina. – disse a Teresa com ar 
preocupado.
- Prometo não lhe bater, nem ser mau com 
ela se não me responder correctamente às 
questões de obrigações, como fui consigo. – 
Disse o Pedro com um meio sorriso.
A Teresa sorriu também:
- Aceito a sua promessa, mas entenderá 
que com os seus antecedentes, haverá um 
controlo próximo?
- Aceito o controlo. Tem aqui a minha morada 
e pode aparecer a qualquer momento para 
verificar que a sua irmã é bem tratada.
- Meninos, eu já sou crescida e posso cuidar 
de mim, certo? Teresa, então? Tens de ser 
simpática, o Pedro é o meu namorado, gosto 
dele e ele de mim, senão não estávamos 
juntos. Não precisas de controlar coisa 
nenhuma.
- Certo, Carolina, eu não controlo. – Disse 
a Teresa, mas aproveitando que a irmã se 
voltou para pegar na bebé, fez um gesto com 
os dedos, significando que estaria de olho no 
Pedro e este assentiu descontraidamente.
Já de volta no carro, a Carolina desculpou-
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se do comportamento da irmã. O Pedro 
desvalorizou o incidente e mudou a 
conversa, centrando-a na gravidez da 
Carolina. Já em casa, pegou-lhe ao colo e 
levou-a para a cama:
- Vamos ficar claros, quanto a um ponto, 
nesta relação.
- Sim?
- Quando tiveres dúvidas, raivas ou o que 
quer que seja, não desapareces, vens ter 
comigo, gritas, barafustas, até podes atirar 
objectos, desde que não me acertes, mas 
não desapareces.
- Combinado. Desculpa, mas não consegui 
pensar e quis estar sozinha.
- Podes fazê-lo aqui, vens para o quarto e 
deixas-me na sala, até pensares, mas não 
desapareces.
- Certo.
- Mais uma coisa. – O Pedro respirou fundo. 
– Vamos casar. Não é um pedido, Carolina, é 
uma evidência. Já atrasamos isto anos, com 
o facto de não termos tido coragem, um e 
outro, de prosseguir com o que sentíamos 
quando nos conhecemos e não quero 
esperar mais. Não posso esperar mais. Diz 
que sim.
- Mas disseste que não era um pedido, 
então porque tenho de dizer que sim? – 
Provocou-o ela.
- Sua pequena bruxa. Queres levar-me à 
loucura, certo?
- Depende do tipo de loucura. – Provocou-o 
ainda mais, beijando-o de seguida.
A conversa viu-se interrompida durante 
muito tempo.
No dia seguinte, de manhã, o Pedro fez o 
pequeno almoço da Carolina e enquanto 
esta bebia o café, voltou à carga.
- Carolina, vou hoje tratar dos papéis para 
casarmos. Está bem para ti? Queres uma 
data especial?
Ela olhou-o, apagando os resquícios de sono 
que ainda permaneciam nos seus olhos:
- Estás a falar a sério, Pedro? Queres mesmo 

casar comigo? Mas a tua mãe vai ficar 
danada e ainda tens tudo pendente com a 
Helena.
- Já te disse que terminei tudo com a Helena 
e não te preocupes com a minha mãe, isso 
já está em vias de resolução, garanto-te. 
Datas, Carolina?
- Se puder ser em Maio...
- Um pouco apertado, mas trato de tudo. 
Queres convidar muita gente, ou fazemos 
apenas um jantar ou um almoço?
- Um almoço e depois ficamos uns dias fora, 
dá-te jeito?
- Perfeito. Trato de tudo e depois já te digo 
à hora de almoço.
- Não devia ser a noiva a tratar dos 
preparativos do casamento? – perguntou a 
Carolina.
- Se te deixar a tratar de tudo, uma vez que 
andas a acumular dois tribunais, para o ano, 
por esta altura, ainda não trataste de nada. 
Não te preocupes, eu tenho secretária 
e posso mandar fazer montes de coisas. 
Delegar, querida, delegar, é a palavra chave.
- Certo. – A Carolina acabou de beber o seu 
café, deu um beijo rápido no Pedro e saiu.
Tinha acabado de concordar em casar dali a 
pouco mais de um mês. Estava doida. Tinha 
menos de um ano que se divorciara e ia 
voltar a casar. A mãe ia… se fosse honesta, 
a mãe ia ficar feliz, pois achava que devia 
arranjar alguém. Sorriu, iria surpreender o 
Pedro, escolhendo um vestido lindo para a 
cerimónia.
Já no Tribunal, telefonou para a esteticista 
onde costumava ir e marcou vários 
tratamentos de beleza. Ia ficar radiante.

Tal como prometera, o Pedro tratou dos 
pormenores relativos ao casamento e a 
Carolina apenas teve de tratar de si. Como 
“prenda” de casamento inesperada, soube 
que cessaria a acumulação em duas 
semanas, o que a encheu de satisfação.
No dia do casamento, sendo ajudada pela 
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Andreia e pela Teresa, a Carolina mostrava-
se nervosa. 
- Caramba, Carolina, nem da primeira vez 
estavas tão nervosa. – riu-se a Teresa.
- Pois, errar uma vez é humano, andar 
sempre a errar já não é. Tenho receio de me 
ter precipitado. Mas o Pedro, quando quer, 
sabe ser…. Envolvente. Quando dei por mim, 
tinha dito sim a tudo.
- Rigorosamente a tudo. – Gozou a Andreia, 
passando a mão ao de leve pela barriga da 
amiga.
- Muito engraçada, Andreia. Mas quanto a 
isso, nem foi bem dizer sim, foi mais fazer.
Riram-se as três, com o nervoso miudinho 
característico do dia e da situação.
Enquanto se dirigia para o local da cerimónia, 
a Carolina nem falava. Não conseguia. Será 
que estava a fazer tudo bem? E se não 
se desse com o Pedro? E se o filho que ia 
nascer complicasse ainda mais as coisas? E 
se a Helena voltasse a interferir ou o Paulo? 
E se…
Os seus pensamentos interromperam-
se quando o viu junto ao conservador, 
elegante no seu fato cinzento, com o cabelo 
impecavelmente penteado e um sorriso, 
um sorriso que lhe tirou a respiração. Tinha 
um ar de quem conseguira exactamente o 
que queria e como queria. As suas dúvidas 
foram-se desvanecendo à medida que 
caminhou para ele, amava-o, podia admiti-
lo para si própria sem medos, amava aquele 
homem há anos, embora nunca o tivesse 
reconhecido. O seu casamento com o 
Paulo fora um erro, porque o seu coração 
nunca estivera totalmente com ele. Ver isso, 
naquele dia, quando finalmente caminhava 
para casar com o Pedro deu-lhe uma 
sensação de chegar a casa. Finalmente, no 
seu coração, parecia que estava a fazer o 
que era correcto e sorriu para o Pedro.
O Pedro olhou-a sorridente. A sua vida toda 
dirigira-se àquele momento. Não o sabia até 
a ver entrar na sala, linda, num vestido de 

um tom pérola que a fazia parecer etérea 
e irreal. Parecia uma fada, a sua fada, a 
sua princesa. Tinha conseguido casar com 
a mulher dos seus sonhos, embora até há 
pouco tempo não o admitisse, nem para 
si próprio. Quando ela chegou ao pé dele, 
agarrou-lhe a mão e disse-lhe baixinho:
- És minha mulher, a mãe do meu filho e a 
mulher dos meus sonhos. Amo-te.
Ela sorriu radiante:
- És o meu marido, o pai do meu filho e o 
homem dose meus sonhos. – Fez uma 
pequena pausa e por fim completou: - E 
também te amo.
Voltaram-se então para a conservadora, 
formalizando legalmente os votos já 
pronunciados e assumidos.

FIM.



44

MY NAME IS SANCHES... ESTICA SANCHES

“It’s time we all reach out for something 
new, that means you too
you say you want a leader
but you can’t seem to make up your 
mind
I think you better close it
and let me guide you into the purple 
rain
purple rain, purple rain
I only want to see you, only want to 
see you in purple rain”.
( Convinha traduzir isto........ que achas? 
)
Eu também passo os olhos pelos 
jornais e há dias reparei na notícia 
da morte de Dayko um labrador 
com quatro anos que salvou vários 
humanos dos escombros do 
terramoto que devastou o Equador.
Morreu logo a seguir ao Prince e ao 
que parece na sequência de um 
ataque cardíaco.
Prince terá morrido de cansaço, de 

“It’s time we all reach out for something 
new, that means you too

you say you want a leader
but you can’t seem to make up your mind

I think you better close it
and let me guide you into the purple rain

purple rain, purple rain
I only want to see you, only want to see you 

in purple rain”.

Eu também passo os olhos pelos jornais 
e há dias reparei na notícia da morte de 
Dayko um labrador com quatro anos que 
salvou vários humanos dos escombros do 
terramoto que devastou o Equador.

Morreu logo a seguir ao Prince e ao que 
parece na sequência de um ataque cardíaco.
Prince terá morrido de cansaço, exagero de 
viver. Teria em cima 154 horas consecutivas 
de trabalho. Lembro-me de que o meu 
amigo Daiko tinha muitas horas de trabalho 
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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

naqueles dias terríveis em que lhe incumbia 
salvar vidas.

Nós também sofremos, cansamos e 
morremos como os seres de outras 
espécies.

Daiko e Prince tiveram direito a homenagem 
no Facebook. 

Claro que Prince é uma celebridade e eu 
gosto de o ouvir cantar lá por casa graças à 
tecnologia. Sim, era uma voz que me fazia 
companhia e ainda faz a quem permanecia 
comigo na sala em tardes de chuva e a 
minha música preferida foi sempre Purple 
rain.

“Dayko, o cão de resgate que esteve na 
zona 0 realizou feitos heróicos não só no 
terramoto como em todas as ocasiões em 
que, lado a lado com os humanos, ajudou 
a salvar vidas. 

Levam-nos para escolas para aprendermos 
rapidamente o que já quase sabemos por 
instinto. O meu amigo de 4 patas obteve, ao 
longo da sua “carreira” várias “certificações 
nacionais e internacionais”. Não somos 
heróis para o sermos, somos por natureza, 
por dedicação, não ponderamos o ir, vamos.
Não somos líderes mas realizamos e 
não precisam de nos pedir muitas vezes, 
precisam só de dizer o que pretendem.

O terramoto deste mês no Equador 
tirou a vida a pelo menos 650 pessoas e 
(provavelmente) um cão.

E agora pergunto-me: Os cães não são 
pessoas no sentido jurídico da palavra?
Mais do que uma pergunta é uma 
provocação. E mais, para acrescentar mais 
algumas provocações àquelas que todos 
temos diariamente, sempre podemos 
questionar se vale a pena morrer de 

cansaço pois, na realidade quem é que 
nunca pensou que o iria fazer, em momentos 
mais complexos da nossa vida?

Basta pensar na quantidade de anúncios 
sobre suplementos de energia para nos 
fazer pensar no esforço hercúleo que todos 
carregamos nos ombros diariamente. Basta 
pensar.

Prince morreu após trabalhar mas, sempre o 
foi a criar, para ele e para os outros. Dayko 
morreu a trabalhar, ou melhor, a ajudar os 
outros. 

E nós? E nós? Temos em nós a criança 
suficiente para acreditar que na verdade 
os animais são também pessoas, quer no 
sentido jurídico da palavra, quer noutro 
qualquer sentido?
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Era apenas uma luz
no fundo dos teus olhos,
e brilhava.
Ou esmorecia
como se o sol caísse ao amanhecer.
E eu pude ir à procura da alegria,
ou descobrir onde morava a tristeza que 
doía.
Era uma palavra amarga ou desmedida
e eu pude entendê-la e corrigi-la
e pressentir que o caminho 
se abria 
e o mundo era menos pesado nos teus 
ombros.
E era a voz dos pássaros
no som da tua voz
e o sol no teu sorriso
a cada nova descoberta.
E a  vida inteira
de par em par
aberta
e o desejo  de entrar
e de correr como as aves que partem cedo
à procura do sol que vai nascer.
E era a força de um gesto largo e desenhado
sem receio
instintivo
nascido apenas do anseio
de ver feliz quem vai a nosso lado.
Era às vezes a rebeldia e a tempestade,
e o drama de não estar lá,
no exacto coração da ventania, 
para aplacar o vento de uma vez
e amarrar com força a tirania.
Era o teu olhar vivo
na ânsia de aprender,
de aprender tudo e tudo tão depressa,
e o tempo de dizer-te que o trabalho
é a chave da vida e da ciência
e que “depressa e bem há pouco quem”.

E a paciência de te ouvir
e de também aprender 
contigo
que há um mar imenso de doçura
quando dizes que a ternura 
ficou ao abrigo
do que não soubeste apenas exprimir.
Tanta coisa que aprendemos juntos!
Como funciona o coração dos pássaros,
( como é igual ao coração dos homens! )
como é linda a magia dos números, 
como são leves as penas das aves.
Como é carinhoso e delicado 
o acasalamento em todas as espécies
e  antes de  tudo 
- como há-de  ser também nos homens! -
 está sempre o amor.
Como é azul a água e é azul o céu,
e como é puro o ar da floresta.
Lembras-te da árvore
que plantámos ontem no recreio?
Hei-de vê-la crescer
ramo a ramo
folha a folha
vagarosamente,
até chegar ao porte altivo
de quem cresceu 
e lança a sua sombra benfazeja
sobre quem passa à torreira do calor.
É o que levo comigo quando parto:
a esperança de que um dia saberás 
( saberão todos vós ) 
que um pequenino ramo, a mais pequenina 
folha,
dessa árvore que és tu 
nasceu no coração da minha voz!

Maria Valdomira Machado Pires da Rosa
27 de Março de 2009
6º F – a última aula!

EXTRA

DESPEDIDA
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