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Cidalina Freitas

OITO DE MARÇO É O DIA DA MULHER!
FALAR DA MULHER É FALAR DE FORÇA! DE SENDO 
FISICAMENTE MAIS FRACA, PODER ALCANÇAR A FORÇA 
DE NÃO ESMORECER NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS!
FALAR DA MULHER É FALAR DA CONQUISTA, DA 
CONQUISTA DE ÁREAS QUE OS HOMENS PRETENDIAM 
SÓ PARA SI.
FALAR DA MULHER É FALAR DA DIFERENÇA DO HOMEM 
E DA SUA COMPLEMENTARIDADE.
FALAR DA MULHER É, SIMPLESMENTE, CELEBRAR A 
FORÇA DE CONTINUARMOS NA LUTA, DE NÃO NOS 
CALARMOS E NÃO FICARMOS REFÉNS DOS CONCEITOS 
QUE OUTROS QUEREM IMPOR.
MAS É TAMBÉM FALAR DE QUEM AINDA PENSA NA 
MULHER COMO UM SER INFERIOR OU DE QUEM 
APROVEITA A SUA MENOR FORÇA FÍSICA, PARA ATENTAR 
CONTRA A SUA DIGNIDADE E A SUA INTEGRIDADE 
FÍSICA, QUE IMPÕE QUE A CORAGEM E FORÇA SEJAM 
DE ESTENDER E COBRIR COMO UM MANTO ESSAS 
MULHERES, PARA QUE POSSAM, TAMBÉM ELAS, 
MANTER A VOZ NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS, AINDA 
QUE EMPRESTADA DAS OUTRAS MULHERES QUE JÁ A 
TÊM.
FALAR DA MULHER É SOBRETUDO REFLECTIR
E CONCLUIR: HÁ MUITO AINDA POR FAZER.

VENHA ENTÃO REFLECTIR CONNOSCO.

EDITORIAL
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https://www.youtube.com/watch?v=lFxQztPf5_I
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

         senhor tem 74 anos, um bigode branco        

         e um sorriso trocista. Pode dizer o que 

quer no cargo que ocupa (euro deputado), e 

ainda é pago por isso.

Não me espantam nem me assustam ideias 

diferentes porque da diferença nasce 

algo de novo sempre, assustam-me ideias 

estagnadas, pouco ou nada humanistas e 

sobretudo revoltantes.

Não, não lhe chamo racista, nem machista... 

o senhor é simplesmente revoltante, nem 

sequer tem nível para ser um provocador.

É bem pior que o deputado madeirense que 

se mudou para o Principado da Pontinha e 

diz que a ele ninguém o pune ou limita.

 Mas não pensem que é só no Parlamento 

Europeu que se sentam tipos revoltantes.

Num inquérito feito a adolescentes pelas 

ruas de Portugal   mais de 30% acha normal 

proibir a namorada de usar certas roupas, 

dar-se com certas pessoas ou insultar a 

mesma.

Não foi um deputado europeu que 

falou, foram cerca de 5.500 jovens 

que, num estudo sobre violência no 

namoro  entenderam que alguns dos 

comportamentos supra referidos não são 

violentos.

Insultar publicamente on line a namorada 

e fazer publica a intimidade dela ou dele, 

também não é violência. É a chamada 

pornografia de vingança. Mas.... não será antes 

cobardia?

E espantemo-nos! Ainda há uma minoria de 

raparigas que também acha normal e não vê 

violência nessas atitudes.

Pensávamos nós que o ser humano evoluía 

no sentido de se tornar aberto ao outro, 

parece que não... Serão os mentores do 

amanhã e, provavelmente  como o Sr. 

deputado vão também dizer que, como 

as mulheres são mais pequenas, mais 

fracas e menos inteligentes, têm mesmo 

de ganhar menos nos trabalhos iguais que 

desempenham ao lado dos homens.

Ah, e tenham cuidado as jovens mulheres 

e as mulheres menos jovens porque, 

provavelmente estes comportamentos são 

muito semelhantes aos  que são tidos no 

Mundo Muçulmano.

Logo ali, no Paquistão “Um homem deve ser 

autorizado a bater ligeiramente na sua mulher 

JANUSZ KORWIN-MIKKE OU….. 
O NOSSO COELHO MADEIRENSE À POLAKA

O
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negros. E diz em tom de quem sabe o que 

diz durante um debate numa sessão plenária 

dedicada à crise migratória que, a Europa está 

a ser “inundada pelo derrame de excrementos 

africanos” e pede para a União Europeia “parar 

de dar subsídios” aos migrantes e “os forçar a 

trabalhar”.

E não foi agora, foi em Junho do ano passado, em 

2016. Ninguém deu por isso?

Ao discurso político tudo é permitido ou afinal, 

era preciso aparecer um senhor de franja loira  

para todos desancarem nele e esquecerem os 

outros “trampa”?

Que sim, a Europa está a ficar Inundada, que sim 

entre os migrantes vem muita gente que pode 

ser terrorista, que sim tudo isso pode ser.

Mas  onde está o controlo de fronteiras que pode 

ser feito e a que o Espaço Schengen não se opõe 

e até permite?

É tão bom apontar o dedo e fechar os olhos, não 

permitir entrada e deixar morrer com a desculpa 

do terrorismo.

É o medo!

Que terão em comum as mulheres, os negros, os 

migrantes para o Polaco Janusz Korwin-Mikke?! 

Fácil, metemos-lhe MEDO.

Vamos então  ajudá-lo a deixar de ter medo. 

Fazer como as mulheres Iranianas. Proibidas pelo  

líder supremo do Irão, Ali Khamenei, de andarem 

de bicicleta,  elas foram para a rua pedalar e 

publicaram fotos nas redes sociais.

Palmas!  

A não esquecer que as mulheres trabalham 

em media mais 1h45m  que os homens. Tudo 

isto porque ao trabalho acrescem as tarefas 

domésticas como por exemplo cozinhar  e que, 

por acaso até sabem fazer Coelho à caçadora. 

Excelente dia das Mulheres a todas as mulheres 

e aos filhos de todas elas.

caso esta rejeite as suas ordens,  se recuse a 

vestir como ele deseja, recuse os pedidos de 

relações sexuais sem justificação religiosa, ou 

não tome banho após o sexo ou quando está 

com a menstruação”, refere um  projeto de lei.

 Não muito diferente das cabecinhas dos nossos 

jovens que serão os legisladores de amanhã. 

Maravilha de evolução da espécie humana.

No meu texto do mês passado falava do medo 

do agressor,  e novamente me pergunto, de que 

têm medo estes homens? Qual a insegurança 

que os inunda? Que desconfiança os domina?

Espantoso é que estes rapazinhos tendo

mãe, não tenham outra forma de pensar e 

espantoso é, que deputados deste calibre sejam 

escolhidos.

Mas não só contra as mulheres fala

o Sr Deputado que, como o nosso deputado 

Coelho, já fez a saudação nazi no Parlamento.

Fala também de refugiados emigrantes  e 
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Génio: Que desejo pretendeis meu amo.
Amo: Quero uma ponte daqui à América.
Génio: Isso é impossível, pedi outro desejo.
Amo: Quero perceber as mulheres.
Génio: Bem, a ponte pretendeis é com duas ou mais faixas?

RUI PINTO 
GONÇALVES
Advogado

        enho como tese que no catálogo das    

        espécies é um erro grosseiro colocar 

a Mulher e o Homem na mesma categoria.

Importa realçar - num mundo com 

hipersensibilidade feminista – que não 

pretendo hierarquizar uma e outra “espécie” 

mas tão só realçar que, pesem embora 

evidentes semelhanças fisionómicas e 

complementaridade a diversos níveis, no 

que tange ao funcionamento cérebro-

comunicacional o Homem tem tanto a 

ver com a Mulher como com a Borboleta 

e a Mulher tem tanto de conexão com o 

Homem como com o Gorila. Para mim isto

é factual. 

Se as organizações internacionais que 

se debruçam e catalogam estas coisas 

assumissem esta diferença formalmente, 

muitos problemas conjugais - e outros - se 

resolveriam.

O problema reside no que nos é 

ensinado: que somos todos iguais pelo 

que os problemas comunicacionais e de 

sensibilidade que nos distanciam terão que 

ser, forçosamente, por falha de um dos dois e, 

já se sabe, ele acha que é dela e ela acha que 

é dele quando na verdade é simplesmente 

porque estamos desadequadamente 

catalogados e nos julgamos da mesma 

espécie.

Tal como há barreiras linguísticas entre um 

Suaíli e um Escandinavo ou entre um Indiano 

e um Esquimó, há barreiras da mesma 

natureza e de conexão entre Ladies and 

Gentelman. E isto é também factual.

Poderia ilustrar este texto com inúmeros 

exemplos mas a estou absolutamente certo 

que qualquer leitora ou leitor deste texto 

saberá identificar um infinito número de 

situações que comprovem esta tese.

MUROS E PONTES

T
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mais complexa.

Como é consabido o que estragou os 

casamentos foi o Amor, essa invenção do século 

XX. Os casamentos até aí eram realizados com 

base no interesse, sendo irrelevante o amor 

(salvo em casos tão raros que originavam belas 

histórias e romances). Ora como o interesse 

é perene também o era o casamento, a 

comunicação era irrelevante porque o interesse 

se sobrepunha. 

Com o casamento por amor a comunicação 

tornou-se vital pois como o amor é caduco, findo 

o mesmo (que como se sabe tem características 

de opiáceo e é inebriante) o casal vê-se com 

a necessidade de comunicar e não consegue 

porque as frequências são tão díspares como o 

FM do AM.

A solução, como se vê, não é simples. Tratar cada 

um com respeito é uma regra básica mas que 

desde pelo menos São Francisco é extensível à 

relação entre todas as espécies, aqui ajuda mas 

não resolve. 

Importa começar desde logo com os nossos 

pequenos mas, quanto a nós crescidos, que 

fomos enganados uma vida na convicção de 

que somos todos iguais e agora percebemo-

nos diferentes e lost in translation? Teremos 

que nos conformar? A resposta é sim e não. 

Sim, temos que nos conformar que já não há 

tempo para compreendermos tudo, mas há 

pontes que têm que ser feitas, pontes que 

passam pela descoberta do outro como o Elliott 

e o E.T. fizeram nos idos anos 80 do século e 

milénios passados. Descobrir a nova espécie 

é reconhecer as suas características, começar 

de novo percebendo o possível e improvisando 

no resto, tocar o sentimento mas não se perder 

nele porque tolda a compreensão e começar o 

mais depressa possível para que no fim ainda 

possamos perceber que a ponte existe, o destino 

valeu a pena e é mais o que nos une que aquilo 

que nos separa.

Feito o diagnóstico, mesmo sem ilustrar, 

importa abordar a solução para ultrapassar 

estes muros que se criam diariamente e que 

são, por exemplo, particularmente visíveis numa 

conferência de pais das que todos os dias 

enchem os nossos tribunais de família.

A primeira decisão a tomar é se estamos do lado 

dos que acham que a diferença é ultrapassável 

ou nem por isso.

Eu sou um convicto correligionário do partido 

dos pontífices – os que acreditam e querem fazer 

pontes.

Estas pontes precisam do tal pressuposto prévio 

de re-catalogação das espécies 

e que, uma vez formalizado, nos fará interiorizar 

aprioristicamente a diferença e trabalhar ab 

initio na construção da ponte, são, portanto, 

necessárias gerações para mudar o paradigma.

Dizem-nos hoje que somos todos iguais e que é 

uma questão de compreensão, mas a questão é 
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TERESA FÉRIA
Juiza Desembargadora

       mily O’Reilly, Provedora de Justiça da 

       União Europeia, proferiu, no passado 

dia 18 de Janeiro, uma decisão histórica ao 

censurar formalmente a Comissão Europeia 

pela não avaliação do impacto sobre os 

direitos fundamentais da aplicação do 

Acordo UE-Turquia, relativo à “devolução” de 

migrantes.

Este Acordo, firmado em 18 de março de 

2016, estipula que devem ser “devolvidas” à 

Turquia, as pessoas de nacionalidade síria, 

fugidas da Guerra Civil que se trava naquele 

país, cujo pedido de asilo na UE não seja 

admitido.

A morosidade e longa duração da tramitação 

desses pedidos de asilo, impostas pelo 

Acordo, têm provocado uma grande 

acumulação de pessoas nos diversos 

campos de acolhimento de migrantes 

situados na Grécia. O que tem acarretado 

graves violações dos direitos fundamentais 

dessas pessoas, muito em especial das mais 

vulneráveis, as mulheres e as crianças.

À Provedora de Justiça Europeia chegaram 

relatos da ocorrência de várias situações 

que põem em perigo a vida e a segurança 

das pessoas obrigadas a viver nesses 

campos. Desde a exigência de favores 

sexuais - leia-se, desde a prática de violações 

– por parte das forças de segurança, como 

contrapartida para o cruzar da fronteira, 

“favores” esses que, de acordo com um 

Relatório do ACNUR, só têm sido denunciados 

em casos em que é posta em grave perigo a 

saúde das vítimas, à verificação da existência 

de péssimas condições de segurança e de 

higiene nas instalações sanitárias desses 

campos que determinam que as mulheres 

procurem diminuir ao máximo a necessidade 

de lá se deslocarem, reduzindo drasticamente 

a ingestão de alimentos e de água.

As queixas apresentadas à Provedora de 

Justiça Europeia estribaram-se na invocação 

de que tais factos consubstanciavam uma 

infração não apenas ao Direito Europeu, 

nomeadamente às Diretivas sobre o regresso 

de migrantes irregulares, à relativa aos 

procedimentos de asilo e à referente às 

condições de acolhimento ( ) como também 

à Carta dos Direitos Fundamentais da U.E. - 

artigos 18º e 19º -.

Acresce que, vários Comités de Direitos 

Humanos das Nações Unidas, como o Comité 

contra a Tortura, o Comité para a Proteção 

e a Segurança das/os Trabalhadoras/es 

Migrantes, o Comité dos Direitos Humanos, 

REFUGIADAS OU ACUADAS ?

E
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que as suas atuações sejam conformes aos 

compromissos da União em matéria de direitos 

fundamentais.” E, nessa conformidade, instou 

a Comissão Europeia para que procedesse a 

uma avaliação sobre os riscos em matéria de 

respeito dos direitos humanos determinados 

pela aplicação do Acordo e implementasse 

medidas destinadas a minimizar o seu impacto 

negativo.

Estas recomendações da Provedora de Justiça 

Europeia, se bem que oportunas e necessárias, 

não têm impedido que, até ao momento, e de 

acordo com relatos de várias ONGs de Direitos 

Humanos, se continuem a verificar situações 

que põem em perigo a vida e a segurança 

de quem, fugindo de uma guerra, procura a 

Europa para encontrar liberdade e segurança 

e não para ser vítima de crime, seja de redes 

de tráfico de pessoas seja de qualquer outra 

ofensa.

A reversão destas situações é da 

responsabilidade de todos os Estados da 

União e das/os nacionais de cada um desses 

Estados e pode passar pela exigência da 

prestação de contas do cumprimento do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos.

o Comité para a Eliminação de todas as 

formas de Discriminação contra as Mulheres 

e o Comité dos Direitos das Crianças têm 

manifestado a sua preocupação com a 

forma como, na Turquia, são tramitados os 

procedimentos de pedido de asilo, situação 

que, face à definição contida na Diretiva 

atinente a esta matéria, determina não poder 

aquele país ser considerado como um “país 

terceiro seguro”.

Pelo que, as ditas “devoluções” à Turquia 

podem representar uma violação do princípio 

geral da “não devolução”, considerado como 

uma pedra angular do Direito Internacional 

Humanitário, em matéria de proteção de quem 

busca refúgio.

Tendo em atenção as queixas que lhe foram 

apresentadas por diversas ONGs, como a 

Women’slinkworldwide 

-WWW.WOMENSLINKWORLDWIDE.ORG-

a Provedora de Justiça Europeia considerou 

que, à luz da violação dos normativos 

mencionados, “o carácter político do Acordo 

não exime a Comissão Europeia de garantir 

http:// www.womenslinkworldwide.org


12

LUIS PERDIGÃO
Funcionário Judicial

Algumas questões pessoais menos agradáveis têm-me 
retirado tempo e lucidez. Espero que ainda vá a tempo. 46 anos. 
Funcionário judicial a exercer funções na área da informática. 
Nasceu e reside em Santarém e é pai de 3. Faz do mundo um 
museu particular que preenche de palavras escritas e lidas. 
De imagens e momentos registados em forma de fotografia.

“ABRO A PORTA”
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ão quatro da manhã e a campainha 
toca no segundo andar direito. Todos 

os dias toca fora de horas. Ele não usa 
chave porque quer ser bem-vindo, 
mas nunca o é. Um homem não deve 
usar chave para entrar em casa, grita 
enquanto sobe as escadas. Um homem 
não pede, um homem tem. Ela só quer 
dormir mas nunca o faz; há muito que 
não dorme.
Foi o seu primeiro e único homem. Saiu 
do colégio interno para casar com ele 
onze anos mais velho. O choro surdo de 
raiva do pai quando a deixou no altar 
nunca a abandonou. Não o ouviu, não o 
viu, mas sentiu-o como um corte de faca 
romba na pele. Lento e definitivo; uma 
tatuagem.
Na lua-de-mel chorou quatro dias 
seguidos. Disse não ao quinto. A primeira 
de muitas, a primeira de todas as vezes 
que se seguiram. A única em que a 
palavra lhe chegou a sair da boca. 
Vaginismo traumático disse o doutor. 

Escorria-lhe sangue pelas coxas virgens 
como um deslocado e pagão estigma. 
Apenas alguns dias de compaixão até ao 
primeiro “tens de aguentar a dor”. À laia 
de soldado romano colocava-lhe sal na 
ferida. Sémen salobro na chaga aberta 
que lhe doía na alma e no ânus. Deixou 
de doer. Deixou de sentir e nunca mais 
disse não.
Abriu a porta da rua. Não pode fingir 
estar a dormir. É parte do gozo; carrasco 
que tira as pálpebras à vítima. Deseja-a 
bem acordada. A maldita campainha 
seguida dos passos cambaleantes, o 
abrir resignado da porta. O esfregar 
compassado da cama de ferro contra 
a parede. Um ganir murmurado e um 
resfolegar de besta. O ressonar e aquele 
choro fininho de ave.
São cinco da manhã e alguém me 
esmurra a porta. Abro a porta. As mãos 
frágeis parecem enormes segurando 
uma faca vermelha de sangue. 
“Pode chamar a polícia?”

“S
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ANTÓNIO LOPES
Professor

efinir é limitar”, dizia Oscar Wilde 
nessa obra prima que é “O Retrato 

de Dorian Gray”, mas enquanto humanos 
(limitados...) tentamos a todo o custo 
evitar as angústias da “indefinição”, é 
por isso que gostamos de qualificar, 
quantificar, classificar, ... arrumar em 
“caixinhas e gavetas”! É que assim 
apaziguamos o espírito!

Uma definição possível para “Mulher” é 
o termo que usamos para designar um 

atribuito - o género - enquanto pessoa 
do sexo feminino, nomeadamente, 
adulta. Mas, dizia, Simone de Beauvoir,

Nenhum destino biológico, 
psicológico ou económico 
determina o valor que a fêmea 
humana apresenta na sociedade. 
Não se nasce mulher: torna-se 
mulher!.

 Assim, as “meninas” e jovens vão 
aprendendo a “arte de ser mulher” 
com as suas mães, avós, tias, primas, 
amigas, etc., numa aprendizagem 
interpares (mulheres), em que o saber 
tácito e o explícito se mesclam. Mas se 
a hereditariedade resulta da interação 
entre o macho e a fêmea, não admira 
que muita da aprendizagem desse “ser 
mulher”, nomeadamente do saber tácito, 
se deva à interação com o “homem”, 
até porque, como dizia Joseph Conrad, 
“Ser mulher é algo difícil, já que consiste 
basicamente em lidar com homens”.

Sendo a feminilidade o conjunto de 

AFINAL, O QUE É ISSO DE “SER MULHER”?

“

“

“D

“Mães assassinas, filhas de Maria
Polícias femininas, nazi, judias
Gatas gatunas, kengas no cio

Esposas drogadas, tadinhas, mal pagas
…/…

Socialites plebeias, rainhas decadentes
Manecas alceias, enfermeiras doentes

Madrastas malditas, super-homem sapatas
Irmãs La Dulce beatificadas …”

Rita Lee - Todas As Mulheres do Mundo
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atributos, comportamentos e papéis 
geralmente associados às mulheres, é 
óbvio que a feminilidade é constituída 
por ambos os fatores -socialmente 
definidos e biologicamente criados. Não 
é necessariamente óbvio, mas decorre 
dos trabalhos de Freud e Lacan, que 
iniciaram os “estudos de género”, que 
existe uma relação binária masculino-
feminino, nomeadamente que existe uma 
subjetividade inerente a essa dualidade 
e que machos e fêmeas podem exibir 
ambas as características, “femininas” e 
“masculinas”. Sim, os meninos também 
podem brincar com bonecas; sim as 
meninas também podem vestir de azul; 
as cores dos fatos, os adornos (brincos, 
pulseiras, pinturas na pele, etc.) são 
“modas” e construtos “mentais” da 
sociedade a respeito de cada um dos 
géneros... tal como os saltos altos... que os 

homens usavam na corte do séc. XVIII e 
hoje são um “símbolo” feminino.
Enquanto “fêmea”, a primeira função da 
mulher é a de progenitora, é ela que tem 
o útero, esse “cadinho alquímico” onde a 
vida se inicia. E como a transcendência 
e a inexplicabilidade são habitualmente 
remetidas para o plano divino, não admira 
que no decurso da humanidade, este 
atributo da Mulher -  a Mãe, a Geradora de 
Vida - lhe conferisse o epíteto de Deusa-
Mãe. E ainda assim é em várias religiões 
no mundo! Matriarcais! Mas algumas 
religiões “apenas” olharam para a Mulher 
como a “companheira” do homem. E 
assim se gerou, a partir de uma costela (a 
companheira, a que está ao lado), a Eva, 
a tentada (pela serpente) e a tentadora 
- come Adão! é proibido, e o fruto 
proibido é o mais apetecido! Mas existem 
outras características femininas que são 
amplamente conhecidas. Por exemplo, 
sendo provida de menor força física que o 
seu parceiro, a mulher acabou por exercitar 
a astúcia e o “sexto sentido” (ou sentido 
indutivo). 

No plano biológico, para a preparar para 
o “fruto do vosso ventre”, a “machina 
naturalis” apetrechou as mulheres de um 
sistema hormonal que permite ciclos de 
fertilidade. Claro que os “machos” não 
sabiam da existência das hormonas e, 
não estando sujeitos aos “ciclos”, apenas 
repararam que as mulheres, tal como a 
Lua, têm “fases”, que podem oscilar entre 
a calmaria e a tempestade. Não admira, 
portanto, que na tradição judaico-cristã, ao 
procurar definir as “leis dos homens” - e as 
leis querem-se constantes -, relegassem 
esse “ser inconstante” para os papéis de 
“mãe”, “esposa fiel” e “encarregada da 
educação dos filhos”, ficando o Homem 
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com os epítetos de “protetor da casa” e 
“ser pensante da sociedade com direito 
a opinião/voto”. A Mulher foi, assim, 
classificada durante muitos séculos como 
solteira, esposa ou viúva.

Esta “secundarização” do papel da mulher 
na sociedade em termos do poder de 
decisão, relegando-a para o “servir”, “ser 
permissiva” e “benevolente”, perdurou até 
à época Vitoriana em que, segundo Virginia 
Woolf, “toda casa tinha o seu Anjo”. Aliás, 
a autora descreve-a bem no seu “Anjo do 
Lar”: “Ela era extremamente simpática. 
Imensamente encantadora. Totalmente 
altruísta. Excelente nas difíceis artes do 
convívio familiar. Sacrificava-se todos os 
dias. Se o almoço era frango, ela ficava 
com a pata; se havia corrente de ar, era 
ali que ia se sentar, em suma, o seu feitio 
era nunca ter opinião ou vontade própria, 

e preferia sempre concordar com as 
opiniões e vontades dos outros. E acima de 
tudo” –nem é preciso dizer–, “ela era pura.”
Convém dizer que os pensadores 
iluministas tinham entretanto idealizado, 
quer a extensão dos princípios do 
conhecimento crítico, quer o progresso 
da humanidade, seja pela superação 
da tirania, seja pela aspiração aos ideais 
democráticos de igualdade e liberdade, 
representados mais diretamente pelo 
direito à participação na vida política e 
por leis que promovessem uma justiça 
mais equânime. Mas pensadores como 
John Locke ou Jean-Jacques Rousseau 
excluíam a mulher de uma participação 
mais ativa na condução da sociedade. 
Aliás, esta era uma “tradição” que vinha de 
longe. 

Segundo Marco Terêncio Varrão, citado 
por Agostinho de Hipona (A Cidade de 
Deus, Livro XVIII), as mulheres da Ática 
tinham o direito ao voto na época do rei 
Cécrope I. Quando este rei fundou uma 
cidade, nela brotaram uma oliveira e 
uma fonte de água. O rei perguntou ao 
oráculo de Delfos o que isso queria dizer, 
e resposta foi que a oliveira significava 
Minerva e a fonte de água Neptuno, e que 
os cidadãos deveriam escolher entre os 
dois qual seria o nome da cidade. Todos 
os cidadãos foram convocados a votar, 
homens e mulheres; os homens votaram 
em Neptuno, as mulheres em Minerva, e 
Minerva (em grego, Atena) venceu por um 
voto. Neptuno ficou irritado, e atacou a 
cidade com as ondas. 

Para apaziguar o deus (que Agostinho 
chama de demónio), as mulheres de 
Atenas aceitaram três castigos: que elas 
perderiam o direito ao voto, que nenhum 
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filho teria o nome da mãe e que ninguém 
as chamaria de atenienses.

Independentemente da lenda, a situação 
da ausência de representatividade da 
vontade feminina, nomeadamente do 
voto, perdurou até ao dealbar do séc. XX. 
E o “salto” deu-se porque a revolução 
industrial e a aceleração do mundo (antes 
da sua McDonaldização) trouxeram a 
necessidade de uma mulher “produtiva”, 
uma mulher que integrasse a “classe 
trabalhadora”, a par do homem. 
Mas as assimetrias que a sociedade 
impunha, faziam com que a mulher 
ganhasse menos e, muitas vezes, 
trabalhasse mais. Cansada dessas 
assimetrias a Mulher começou a lutar 
pelos seus “direitos” - quer os do “sufrágio 
universal”, quer os da igualdade de 
salário e outras regalias sociais. O Dia 
Internacional da Mulher, que hoje se 
celebra, surgiu neste contexto das “lutas” 
femininas por melhores condições de vida 
e trabalho, e do direito ao voto. 

Claro que posteriormente, se juntaram a 
estas outras conquistas que tornaram a 
Mulher mais “dona de si e do seu destino”. 
Desde logo, no plano da sexualidade, 
a invenção da pílula anticoncecional 
libertou a mulher da genética, dando-lhe 
o controle da gravidez. Posteriormente, a 
legalização, primeiro do divórcio e depois 
das relações homossexuais, permitiu à 
mulher ter controlo sobre o seu corpo e o 
seu próprio prazer, tema tabu antes do séc. 
XX. E poderíamos dizer que, estando em 
pleno séc. XXI e tendo sido conquistados 
alguns desses direitos “fundamentais” 
que, a par dos deveres, estão consignados 
nas Constituições, o tema tivesse foros de 
“simples comemoração”. Contudo, e para 

nos lembrar que tudo é relativo, ainda esta 
semana a igualdade de salários foi tema 
de debate no Parlamento Europeu, quando 
um deputado advogou que as mulheres 
“por serem menos inteligentes e terem 
menos força” deviam ter salário menor...

Infelizmente muitas “poderosas” que saem 
à rua (ou aos bares de strip masculino) 
no dia 8 de março a gritar pelo “women 
power”, só o fazem pelo “espírito de 
grupo”, porque quando voltam “às suas 
vidinhas”, voltam a inferiorizar-se... em 
casa, no trabalho, etc. Há ainda muita 
mentalidade a mudar...
Claro que ainda falta falar de tanta “mulher” 
- a Mulher-ideal, a Mulher-sedutora, a 
Mulher-amante, a Mulher-confidente, a 
Mulher-alcoviteira, a Mulher-vidente, a 
Mulher-prostituta, a Mulher-parteira, a 
Mulher-que resolve conflitos, a Mulher-
solidária, ... Falta falar na beleza da Mulher, 
na Mulher nas artes (poesia, pintura etc.)... 
mas, dizem-me ali na redação que já não 
há espaço para mais... 

Além disso, nunca saberemos tudo sobre 
a Mulher, até porque a Mulher ... é um 
eterno mistério.

“Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de 
Atenas

Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de 
Atenas

Quando amadas, se perfumam
Se banham com leite, se arrumam

Suas melenas
Quando fustigadas não choram
Se ajoelham, pedem, imploram

Mais duras penas
Cadenas”

Chico Buarque – Mulheres de Atenas
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E SENDO JUIZ?

CIdalina Freitas

estamos de novo no dia 8 de Março, 
Dia da Mulher.

Não falarei da violência de que as 
mulheres são vítimas, ou melhor, da 
violência de que são as principais 
vítimas, pois, por vezes, são também 
as agressoras, os algozes dos que as 
rodeiam. Outros falarão.
Temos de nos deixar de preconceitos, 
de pré-conceitos, de ideias já feitas e 
prontas ao consumo. As características 
do género poderão ser predominantes, 
mas não são, não podem ser, todos os 
dias vemos que não são, absolutas.
Existem mulheres duras como pedras 
e homens sensíveis como flores (sem 
qualquer conotação pejorativa). E isso 
é mau? Ser-se diferente daquilo que é 
predominante no próprio género? Ou, já 
agora, ser-se diferente do usual no meio 
em que se está inserido? 
Não é mau, mas é sempre duro. É duro 
ser-se diferente. Ser-se mais inteligente 
ou menos inteligente, de forma 
marcada, ser-se mais liberal, num meio 
conservador ou mais conservador num 

meio liberal. Ter de lutar contra a maré é 
cansativo, por vezes desanimador…
Mas quando é conseguido, quando, 
apesar de diferente, se consegue 
explicar a diferença, aceitar-se enquanto 
diferente e fazer com que o outro veja 
e respeite essa diferença… Essa é a 
verdadeira noção de sucesso.

Estamos no ano de 2017. Em algumas 
zonas do Globo Terrestre, as mulheres, 
parte significativa da população e 
idealmente, metade dela, não têm 
direitos. Não escolhem quem são, como 
são e a quem se dão. Coisas tão simples 
como um beijo, pode ser um crime 
punido com pena de morte.

Não é uma luta de hoje, não é uma luta 
de ontem, não é um exclusivo de uma 
cultura diferente da nossa. Na cultura 
ocidental esse caminho está mais 
marcado, vem de longe. Um dos marcos 
desse caminho é este nome, que até há 
pouco tempo não conhecia: Christine de 
Pisan (11 de Setembro de 1363 —1430), 
uma das primeiras mulheres a falar de 

CHRISTINE DE PISAN
E
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feminismo, a criticar a maneira como a 
literatura retrata o sexo feminino, a viver do 
rendimento do seu trabalho literário. 
A palavra não transforma a realidade, mas 
com a força de uma palavra, podemos 
mudar a configuração que se dá a uma 
realidade, aceitá-la mais facilmente ou 
não a aceitar de todo e também nesta 
frente, temos de desenvolver a batalha. 
Se retratamos as mulheres como cabeças 
vazias, incapazes de se sustentar por si 
sós, necessitadas da protecção que só 
um homem lhes pode dar, tontinhas sem 
ideias próprias que precisam da orientação 
alheia, sedutoras e vingativas… Se 
aceitamos a repetição desta descrição, se 
perpetuamos os estereótipos: o homem de 
50 anos que nunca casou foi porque não 
quis, a mulher de 50 anos que nunca casou 

foi porque ninguém lhe pegou… Como 
podemos evoluir, como podemos querer 
que os nossos filhos sejam diferentes, se 
continuamos nós, tão iguais?

Defender o direito a ser único, a ser 
diferente, implica aceitar que os outros 
não são como nós, são diferentes, não 
melhores ou piores, diferentes, devendo 
ser respeitados como tal, ensinando esse 
respeito em cada gesto.

Devemos voltar a ser Christine de Pisan, 
manter o debate aceso, com elevação e 
respeito, mas sem nunca esmorecer. Hoje, 
como então, o debate não está acabado. 

E apesar de nesta parte do mundo, às 
mulheres, na sua generalidade, lhes ser 
reconhecido o direito a escolher quem 
são, como são e a quem se dão, tal direito 
ainda não é de concretização absoluta, não 
abrangendo todas as mulheres nascidas 
neste pequeno pedaço de jardim à beira 
mar plantado, nem o facto de cá viverem, 
lhes assegura os direitos que deveriam ser 
absolutos.
Falemos então, até que as nossas 
gargantas nos doam e depois… Mudemos 
e sejamos agentes da mudança, para que 
um dia, a descriminação, em razão do 
género, ou de qualquer outra característica 
física ou psicológica, seja apenas um 
apontamento negro da História. 

HTTPS://PT.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/

CRISTINA_DE_PISANO

HTTP://VISAO.SAPO.PT/ACTUALIDADE/

SOCIEDADE/2017-01-14-FUI-5-ANOS-

ESCRAVA-EM-PORTUGAL

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristina_de_Pisano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristina_de_Pisano
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2017-01-14-Fui-5-anos-escrava-em-Portugal
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2017-01-14-Fui-5-anos-escrava-em-Portugal
http://visao.sapo.pt/actualidade/sociedade/2017-01-14-Fui-5-anos-escrava-em-Portugal
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JOÃO CORREIA

O CANTINHO DO 
JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

MULHERES ARRAIAS
       screver (seja lá o que for) para 
       o dia da mulher sem cair em lugares 
comuns é uma tarefa árdua e uma 
responsabilidade acrescida pois nada 
pior do que repetir os chavões habituais 
sobre, por exemplo, a maternidade. 
Ou sobre a sensibilidade. Ou sobre as 
conquistas alcançadas nos últimos 
séculos. Ou sobre o papel do feminismo 
no desenvolvimento da sociedade. Ou 
sobre o patamar de equilíbrio que as 
mesmas conseguem fazer os outros 
alcançar. Assumindo isto não será 
necessário voltar a falar das sufragistas 
ou de outras senhoras encantadoras 
(as quais serviriam de exemplo 
cinematográfico para muitas outras 
senhoras igualmente encantadoras) 
para conseguir salientar os valores e 
as virtudes do que se pretende com 
a igualdade de género. Ou, por outras 
palavras, não é preciso olhar para as 
estrelas para compreender a dimensão 
de certas coisas. Basta olhar para o 
nosso lado.
Assim sendo, chamaria a atenção 

para um local chamado Vila Chã, nas 
imediações de Vila do Conde onde 
subsistem as escassíssimas mulheres 
arrais do mundo, mulheres pescadoras, 
que comandam traineiras e cuja vida 
foi analisada pela lente de Gonçalo 
Tocha no seu filme “A mãe e o mar”. 
São mulheres pescadoras mesmo, não 
daquelas que acompanham os maridos 
na sua pesca de fim-de-semana junto 
a um passeio marítimo. Conduzem 
(julgo que é assim que se diz) barcos de 
pesca, atiram redes e puxam as mesmas 
recolhendo o produto obtido na sua 
faina. É a igualdade de género desde 
tempos imemoriais sem consagração 
no papel mas devidamente exercida no 
dia-a-dia.
E mais, deixando as senhoras 
pescadoras em paz, para quem enjoa 
no mar, também pode virar os seus 
olhos para a terra e relembrar uma 
senhora na casa dos seus setenta anos 
de idade, emigrante portuguesa a 
residir em Paris. Nunca conheci a dita 
senhora mas vi-a num documentário 

E
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“Ei-los que partem” de Fernanda Bizarro 
e que testemunhou com uma serenidade 
categórica quando entrou em França 
com um conjunto de compatriotas seus 
“a salto”, junto à fronteira dos Pirenéus. A 
história não teria qualquer especificidade 
face a muitas outras não fosse o facto de 
a mesma tê-lo feito quando tinha catorze 
anos de idade carregando (literalmente) 
o seu irmão de quatro anos às costas, 
ambos desacompanhados dos seus pais 
entretanto falecidos, indo em viagem 
integrados num grupo de pessoas das 
quais conheciam apenas umas poucas da 
sua aldeia.  
Ou deixando a emigração de lado, sempre 
podemos relembrar uma outra senhora 
(que por acaso era minha familiar), irmã 
mais nova de um conjunto de irmãos 
(vários homens) e que geria aos dezasseis 
anos de idade a casa onde vivia (sozinha 
com estes). Os seus irmãos trabalhavam, 
traziam dinheiro para casa, entregavam-
no a esta e a mesma geria as receitas 

e despesas do agregado familiar. Com 
dezasseis anos.
E, voltando costas à economia doméstica, 
também há que chamar a atenção para 
outra senhora (que por acaso também 
era minha familiar, mas outra que não 
aquela que geria a casa dos seus irmãos) 
trabalhadora agrícola e que, quando 
engravidou, não deixou nunca de trabalhar 
pois licenças de maternidade era algo que 
não existia naquela época. Esta história 
também não teria nenhuma especificidade 
caso não nos estivéssemos a referir a 
trabalhos agrícolas, com a dureza própria 
dos mesmos, assim como ao facto de 
ter dado à luz durante os ditos trabalhos 
agrícolas, debaixo de uma árvore, em 
pausa feita para o efeito.
Convido-vos assim a olhar para o vosso 
lado em busca destas “mulheres arrais” 
pois escusam de ir ao cinema em busca 
das mesmas.
Basta olhar à volta.

ASSISTIR AO VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=b0jsbmxiWOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b0jsbmxiWOU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=b0jsbmxiWOU&feature=youtu.be
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FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito

       ol, temperaturas amenas e uma          
       brisa moderada soprando de norte 
para nordeste. Um dia de Primavera. 
Era esta a previsão para o tempo a 25 
de Março de 1909. Mas a data passou 
à história por motivos muito diversos 
quando um incêndio deflagrou na 
fábrica da Triangle Waist Company em 
Nova Iorque, matando mais de cem 
trabalhadoras que lá se encontravam. 
O incidente reforçou o ânimo de quem 
lutava já pelos direitos das mulheres. 
Nem sempre isto é dito, mas essa luta 
começou pela dignificação do trabalho 
feminino, em particular em contexto 
industrial. Não que os operários do 
sexo masculino vivessem uma vida 
de privilégios, claro. Mas a vida das 
mulheres que trabalhavam em fábricas 
partilhava todas as dificuldades de 
que eles sofriam, com humilhações 
acrescidas e salários ainda mais baixos. 
Naquele tempo as pessoas podiam 
dar-se ao luxo de ignorar o se que 
passava a seu lado. Hoje, é-nos negado 
diariamente o direito à essa ignorância. 
Os meios de comunicação e as redes 
sociais impedem-na. Só não sabe quem 
não quer e mesmo quem não queria 
saber com frequência acaba por … ficar 
a saber. Como negar as condições de 

vida de tantas e tantas mulheres no 
mundo que não têm os direitos mais 
básicos (por exemplo, acesso a cuidados 
médicos, à saúde reprodutiva, ao voto,
a salário igual para trabalho igual)? Como 
fazer de conta que nada sabemos sobre 
o flagelo do casamento infantil (a cada 
2 segundos uma menina com menos 
de 18 anos é casada, o que conduz ao 
número anual de 15 milhões, para obter 
esta dado bastou-me googlear “girls 
not brides marriages)? Como negar a 
existência de uma prática tão atroz como 
a excisão genital? Como assobiar para 
o lado perante os números de violência 
doméstica? É sabido que há homens 
que também a sofrem. Mas a grande 
maioria das vítimas, como as estatísticas 
apontam, são mulheres. Estas são 
algumas das formas mais gravosas de 
desrespeito pelas mulheres. Mas claro 
que no nosso dia-a-dia encontramos 
muitas outras formas de as diminuir. First 
world problems, como diria uma amiga 
minha. O preconceito com a idade (“já 
passou do prazo”), com o corpo (“é muito 
gorda, é esquelética, aquele cabelo 

S Madame Bovary?

oui, c'est moi.
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não se aguenta, mas ela acha que tem 
corpo para aquela saia?”, são observações 
recorrentes que deixo a titulo meramente 
exemplificativo), com as opções de vida 
(será por acaso que muitos agressores 
de violência doméstica usam expressões 
como “havias de não ter ninguém” ou “se 
não fosse eu ninguém te pegava”?), mais 
espartana ou mais livre. A forma como a 
pergunta “como conjuga a vida familiar com 
a vida profissional” surge sempre quando a 
entrevistada é uma mulher e quase nunca 
quando é entrevistado um homem. O telhado 
de vidro nos cargos superiores de grandes 
empresas. 
É por tudo isto que me surpreendo quando 
ouço pessoas dizerem que assinalar o dia 
8 de Março não se justifica nos nossos 
dias. Ou afirmarem que cada um tem de 
lutar pelos seus direitos e libertar-se. Isso 
é muito bonito de se dizer, mas também 
tem uma dose de ingenuidade. Desde logo, 
porque a autonomia apenas pode fazer-se 
se dispusermos de instrumentos jurídicos 
que a permitam e de liberdade económica. 
E esses dois pilares faltam a uma grande 
parte das mulheres nos nossos dias. Basta 
pensar no vasto número de mulheres 
a quem não são reconhecidos direitos 
(como o de votar, por exemplo, por essa via 
influenciando o processo legislativo dos seus 
países). E também das muitas que apesar de 
trabalharem recebem salários que não lhes 
permitem construir uma vida autónoma. 
Disse acima que hoje não temos o luxo 
da ignorância. A informação chega-nos 
todos os dias, dando-nos poder. Mas, como 
disse o Homem-Aranha, com o poder 
vem responsabilidade. Há sempre algo 
que podemos fazer, seja através de uma 
doação a uma organização que nos mereça 
confiança, seja através de voluntariado, 
seja pela forma como vivemos a nossa vida        

e/ou educamos as nossas crianças. O 
mundo muda porque nós o fazemos mudar. 
Se não assumirmos uma posição, não muda. 
Só gira e dá mais uma volta ao sol. 
Termino com uma recordação literária. Uma 
das minhas heroínas de eleição é Madame 
Bovary. Gostei dela logo da primeira vez que 
li o livro, com doze ou treze anos. Na altura, 
não consegui perceber bem porquê. Mas 
quando voltei ao livro anos mais tarde, fez-se 
luz. Hoje não tenho dificuldade em encontrar 
a chave. Ei-la: 

(…) Um homem, ao menos, é livre; 
pode percorrer as paixões e os países 
saltar os obstáculos e provar as 
felicidades mais raras. Uma mulher 
anda continuamente rodeada de 
embaraços. (…).  

O que Bovary queria (e recordo que a 
personagem foi baseada em casos reais) era 
o direito de viver a sua vida como muito bem 
entendesse. É isso que todos merecemos, 
acredito. Podemos não viver como Madame 
Bovary, achar que ela errou, que era uma 
hedonista, inconstante e egoísta. Mas o 
que é inegável para mim é que ela deveria 
ter tido o direito de fazer as suas opções 
em liberdade. Direito que não teve apenas 
e tão só por ter nascido mulher na França 
Novecentista. Como muitas contemporâneas 
nossas não têm. E já agora convém recordar 
que também nós podemos vir a perder 
este direito um dia. Nada é garantido nesta 
vida, excepto a morte e o dever de pagar 
impostos, como bem salientava o meu 
professor de Direito Fiscal. 
Dir-me-ão que o direito a escolher a sua 
vida é também um direito dos homens. Não 
discuto. É um direito humano. Mas os direitos 
das mulheres não são outra coisa senão 
direitos humanos que têm demorado a ser 
reconhecidos. 

“

“
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E O MAR LOGO 
ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

         cordou e não tinha um doce em
         casa. Nora, reluzente como lhe 
impõe o nome, desce até à confeitaria 
do bairro. Primeiro contém-se e trava 
os seus 120 quilos. Depois, o aroma 
que chega até ela, como que a chamá-
la... Avança. Fica maravilhada, como 
se fosse a primeira vez: as luzes 
sobre os bolos frescos, as massas de 
tantas consistências que conhece de 
cor, as cores dos cremes, os sorrisos 
dos empregados, tudo perfeito! 
Cumprimentam-na como cliente 
habitual. Pede uma meia de leite e 
escolhe uma novidade. Depois, encanta-
se com os de sempre e pede uma 
caixa de 14 por 14 cm com queques, 
almofadas e pasteis de nata a espreitar. 
Alguém ao lado lhe diz que os pasteis de 
nata são ótimos. Como se não soubesse, 
escolhe mais um. Não tem dinheiro 
suficiente. Pede fiado, que o marido logo 
vem pagar quando vier tomar café ou ela 
paga no dia seguinte.

Sobe ao apartamento do 10.º andar com 
uma vista sobre o mar e preenche outro 
vício: a televisão. No intervalo, lê o jornal 
do dia anterior. Entretém-se a detetar os 
erros de revisão que muitas vezes nem 
damos conta, quer os que aparecem e 
desaparecem em rodapé no televisor 
quer os do jornal que será reciclado, 
aproveitado para outras tarefas para 
as quais será indiferente as letras do 
abecedário e a sua posição.

À tarde, o marido chega e mais uma 
discussão. Porque não tem mais de 
pagar as loucuras dela, uma dezena 
de bolos por dia é um disparate, um 
suicídio e que deixa de ter quaisquer 
responsabilidades sobre aquelas dívidas 
que todos os dias se renovam. Dez 
euros em açúcar é demasiado! Nora 
ainda tenta explicar que é muito mais do 
que isso, é a sua companhia e conforto 
numa altura em que está desempregada 
e não vê outros motivos de alegria e 

Ainda sobre o A, de açúcar 
e de outras palavras
A
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que ele também às 
vezes também come, é 
uma despesa familiar, 
portanto.

O advogado insurge-se. 
Rapidamente recorda 
os ensinamentos da 
faculdade na disciplina 
de direito da família, 
sobre o artigo 1691.º, 
n.º 1, al. b), do 
Código Civil: são da 
responsabilidade de 
ambos os cônjuges as 
dívidas contraídas por 
qualquer dos cônjuges, 
antes ou depois da 
celebração do casamento, para ocorrer aos encargos normais da vida familiar. Isto é uma 
despesa que nada tem a ver com a vida familiar, é um vício só teu! Verbaliza e repete: São 
da responsabilidade de ambos os cônjuges as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges, 
antes ou depois da celebração do casamento, para ocorrer aos encargos normais da vida 
familiar.

O marido falara com a voz e segurança de 
quem tem sempre razão. Nora ouve e talvez 
por ter lido no mês anterior o artigo da justiça 
com A sobre o “A”, fica ali a pensar como 
tropeçou naquele “O”, de ocorrer. Não devia ser 
um “A”, de “acorrer” 

(…) Fazemos coisas de propósito para tomar um 
risco maior. É essa a luta interna, como se fosse 

um jogar na roleta, é esse risco que é estimulante 
(…)”

Anabela Mota Ribeiro, “Paula Rego por Paula 
Rego”, 2016, Temas e Debates-Círculo de Leitores
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       s lágrimas corriam-lhe pelas faces,   
        sem ruído, face à impotência que 
sentia em controlar a sua própria vida. 
Teria tomado a decisão mais acertada? 
Porque é que não conseguia ouvir o 
seu coração gritar o caminho para a 
felicidade? Estaria surda para si mesma?
Numa tentativa de encontrar as 
respostas para a sua inquietação, 
Daniela fez o que sempre costuma fazer 
quando está à sua procura: conduz 
até à praia, de noite, estacionando o 
seu jipe em cima de uma duna, virada 
para o mar. E ali fica a contemplar o 
brilho das estrelas, a imagem da lua 
reflectida nas pequenas ondas que 
teimam molhar os finos grãos de areia, 
contemplando o vazio. Não se obriga 
a chegar a conclusões ou a pensar 
numa determinada direcção: apenas 
contempla o que está em frente dos 
seus olhos. E em frente dos seus olhos 
molhados estava o segundo a seguir, 
e depois desse o outro, e outro que se 
lhe seguia… E deixou-se acalmar pelo 
ambiente em seu redor, simplesmente 

aceitando o que, naquele momento, 
a vida lhe proporcionava. O rádio não 
cantava, para poder ouvir o som de 
eventuais pensamentos; o vidro do carro 
estava semi-aberto, para permitir arejar 
as ideias. O banco, reclinado, permitia 
ver, pelo vidro da frente, a imagem do 
conforto.
Daniela abriu a porta e permitiu-se 
sentir o fresco da areia nos seus pés 
descalços. Permitiu-se sentir o vento 
nos cabelos e nas roupas primaveris que 
envergava, empurrando-a para o sentido 
que se decidira caminhar: em direcção 
ao mar. 
Foi então que, sentindo a maresia 
refrescar-lhe os membros inferiores, 
tudo parecia fazer sentido: estava, 
finalmente, preparada. As dúvidas 
tinham-na assolado desde o início do 
seu estágio, quando tinha uma ideia do 
que não queria fazer. Esse momento foi 
apenas o princípio do fim que haveria 
de chegar mais cedo que o espectável, 
quando foi convidada a ficar no jornal 
de grande cobertura nacional para além 

CORRENTE
A
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do período de estágio. A remuneração era 
extraordinária, as condições de trabalho 
excelentes e teve acesso a informação 
e ensinamentos privilegiados, que não 
obteria em qualquer curso em qualquer 
universidade. No entanto faltava-lhe algo, 
para além da ideia do sonho do que um 
dia seria a sua vida. Havia qualquer coisa 
naquele mundo que não fazia sentido, para 
a vida que sentia ser a sua. E ainda tinha 
todo o tempo nas suas mãos para poder 
alterar o rumo dos acontecimentos. 
Foi com esta convicção que, 
instintivamente, se inscreveu para 
prestar provas nacionais para um 
estágio profissional numa empresa de 
comunicação social, que explorava um 
canal televisivo. O estágio procurava, 
sobretudo, desenvolver a vertente de 
jornalismo de investigação, promovendo 
qualidades éticas e técnicas nos jovens 
jornalistas. O que se pretendia era não 
qualquer verdade a qualquer preço, mas 
a verdade essencial para uma construção 
cívica saudável.
E nesse dia, volvidos dois meses da 
decisão de deixar aquele início de vida 
estável para se preparar para as provas 
que iria prestar, Daniela tinha, mais uma 
vez, duvidado do seu caminho e se teria 
as capacidades para lá chegar. Mas o mar, 
sempre bom conselheiro, deu-lhe a força 
para acreditar e prosseguir com a sua 
luta. O seu estado de espírito já denotava 
algum cansaço, visível quer física quer 
psicologicamente. Desde que iniciou a 
sua preparação poucas foram as vezes 
em que teve oportunidade de estar de 
corpo e alma com o seu grupo de amigos. 
Não tinha recordações de sorrisos nos 
últimos meses, de partilha de memórias. 
Parecia não partilhar as alegrias e tristezas 
daqueles a quem queria mais, havia já 

algum tempo. Acreditava que o isolamento 
era um passo necessário para o objectivo 
que se propunha atingir e, por isso, trocava 
um momento de prazer pela felicidade a 
longo prazo. Mas a que preço?
Nessa noite Daniela não regressou a 
casa: permaneceu dentro do seu carro, 
receando que a transição da noite para o 
dia a fizesse esquecer as conclusões a que 
tinha chegado naquela noite. Adormeceu, 
com o brilho da lua cheia, já a noite tinha 
deixado de ser uma criança, envolta na sua 
força e pensamentos que lhe permitiriam 
continuar a estudar no dia seguinte. Faltava 
apenas um dia para a segunda fase de 
exames e precisava da sua sanidade 
mental recarregada para conseguir 
aguentar a pressão que exercia sobre si 
mesma… como se não tivesse alternativa.
Acordou com os primeiros raios de sol a 
baterem-lhe suavemente no rosto, ainda 
as gaivotas sobrevoavam os restos da 
pesca da noite anterior, espalhados ao 
acaso pela areia. Pegou nos livros e nos 
chinelos, saiu do jipe e regressou, como 
sempre o fazia desde há dois meses, ao 
seu local de estudo. Sentou-se na mesa 
27, acompanhada do seu sumo de laranja 
natural e voltou a pôr as mãos à obra, 
sentindo-se com as energias redobradas.
Durante o dia, poucos eram os momentos 
em que erguia o rosto, como que 
respirando mais uma gota de esperança 
que o mar lhe proporcionava. O sumo de 
laranja vivia durante o dia inteiro, como se 
o facto de interromper para matar a sede 
fosse uma perda de tempo a cujo luxo não 
podia ceder.
No entanto, ainda que por raras vezes, 
como se a sua mente sentisse a 
necessidade de divagar para se manter 
sã, olhava para as pessoas em seu redor 
e imaginava as suas histórias de vida pela 
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análise das suas atitudes e gestos. Os 
lábios escondem sorrisos de enamorados 
e tristezas a quem a vida pregou uma 
partida. Conhecem-se os hábitos, os 
amigos, o quotidiano. Vêm-se as mesmas 
caras todos os dias e após tempos de 
reiteração os dias eram passados como 
que em família, já não fazendo sentido 
outro ritual que não aquele. E, sem aviso 
ou sinal, os olhos cruzam-se por fracções 
de momentos como que adivinhando os 
pensamentos vindouros. Depois do olhar 
vem o sorriso, após o sorriso a saudade, há 
encantos, desencantos e memórias de dias 
que já foram e não voltam a ser. No final 
de tudo ficam imagens doces de um dedo 
anelar esguio vestindo um anel grosso 
prateado, com um símbolo no centro e em 
todo o seu redor; sorrisos trocados entre 
sumo de laranja natural e um copo de 
baileys, e a certeza de que um dia aquela 
daria uma história muito engraçada.
A manhã passou e com ela o princípio da 
tarde. Então, como que pressentindo o 
sinal de SOS da madrugada passada, umas 
mãos familiares entrelaçam os caracóis de 
Daniela, ao mesmo tempo que uma voz 
sussurra:

 - Just do like a banana and split!

Daniela já não estava só: os seus amigos 
acabaram de chegar, resumindo, com 
aquele sussurro, o desaparecimento de 
Daniela na noite anterior. 
Como que por ritual, os livros que lia 
rapidamente se desviaram para dentro 
das malas onde foram transportados, 
pressentindo que, pelo menos por algumas 
horas, poderiam ter alguma paz. Os seus 
amigos sentaram-se em redor da mesa 27 
e, entre risos e gargalhadas, estavam todos 
a preparar-se psicologicamente para o 

sucesso de Daniela no dia seguinte.
As vitórias e derrotas de um eram sentidas 
por todos como se de dores próprias se 
tratassem e, como de outras vezes, aquele 
era mais um momento partilhado e que 
iria, certamente, constituir mais um marco 
na vida de todos.
A tarde passou e a noite nasceu, deixando 
a lua crescer. Daniela olhava o céu, 
respirando a brisa que corria, à medida 
que os poros da sua pele se abriam como 
que recebendo a dádiva do calor que 
corria naquela noite. Nada mais poderia 
fazer, a não ser deixar seguir o rumo dos 
acontecimentos e confiar que fez tudo ao 
seu alcance para que o dia de amanhã 
corresse bem, no que dependia de si.
O dia nasceu e com ele Daniela acordou, 
calma, ao contrário do que seria 
expectável em alguém com a pressão 
que tinha colocado sobre si mesma. O sol 
estendia os seus raios que penetravam 
por entre os orifícios dos estores que tinha 
deixado entreabertos na noite anterior.
Sentou-se na cama, erguendo a cabeça e 
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respirando profundamente pela primeira 
vez naquela manhã. Ligou o rádio que 
se encontrava em cima da mesa-de-
cabeceira, onde Frank Sinatra começou 
a cantar, num CD que a acompanhou 
durante os meses de “cativeiro”, como 
que a relembrar uma época que ficaria 
confinada ao seu tempo. Para ultrapassar 
a época bastaria, por isso, trocar de CD, 
como se tudo fosse assim tão simples. 
Ao som de “My Way”, Daniela levantou-
se da cama para o seu duche matinal. A 
roupa que iria vestir naquele dia estava 
cuidadosamente colocada em cima da 
chaise long em frente à cama, tendo sido 
cuidadosamente escolhida com, pelo 
menos, uma semana de antecedência. 
Tudo teria que estar perfeito, para que 
sentisse confortável e, ao mesmo tempo, 
clássica com um toque de modernidade. 
Daniela escolheu um tailleur composto por 
casaco e saia comprida, de cor castanha 
escura traçada com linhas bordeaux. A 
blusa era de cetim preto, em gola de barco 
e mangas cavas, terminando ligeiramente 
por baixo do umbigo. Escolheu umas 
sandálias de salto alto, a atar no tornozelo, 
igualmente pretas, a condizer com a mala 
que escolheu para levar os seus objectos 
pessoais. 
Nessa manhã Daniela não tomou o 
pequeno-almoço em casa: ao invés, 
conduziu mais cedo por entre as ruas da 
grande cidade, estacionou o seu jipe e 
bebeu um galão acompanhado de uma 
torrada numa esplanada um pouco acima 
do sítio onde iria prestar as últimas provas.
Para esta última fase tinham transitado 
cem candidatos, dos três mil que se 
apresentaram para a prestação das 
primeiras provas. Esta fase consistia em 
apenas uma entrevista, que poderia 
incidir sobre os mais variados assuntos 

a nível mundial, dentro da formação 
de comunicação social que todos os 
candidatos teriam necessariamente que 
ter. Como era o último dia de provas, os 
resultados seriam comunicados no final 
desse dia, pelo que, ainda que a prova de 
Daniela tivesse lugar no período da manhã, 
apenas no final do dia o seu coração 
poderia ficar tranquilo.
Após o pequeno-almoço, desceu a rua e 
entrou para o imponente edifício de treze 
andares que se erguia pelos céus. A porta 
de entrada espelhada, que se estendia 
após dois degraus de mármore redondo 
salientes do passeio de pedra portuguesa, 
abriu-se com o aproximar de Daniela. 
Em frente aparecia um imponente hall 
que terminava numa escadaria central 
dividindo-se, em cima, em duas, cada 
uma seguindo o seu caminho, apoiando a 
fachada lateral do edifício.
Do lado esquerdo da entrada encontrava-
se um balcão em madeira de carvalho, 
onde se encontrava uma recepcionista. 
Daniela dirigiu-se ao balcão para solicitar 
informações sobre onde teria que se dirigir.

 - Com certeza. Por favor, suba pelos 
elevadores que se encontram ao 
fundo do corredor até ao sexto andar. 
No sexto andar, siga pelo corredor 
e aguarde em frente à terceira porta 
do seu lado esquerdo. Alguém entrará 
em contacto consigo.

A espera pareceu durar quase uma 
eternidade e a aproximação da hora 
do exame começava a produzir efeitos 
adversos no seu estado de calma matinal. 
Subitamente a dita porta abre-se e Daniela 
iniciou aquele que seria o momento 
decisivo da sua vida profissional: a sua 
entrada na Contact. 
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MY
NAME IS

SANCHES...

Ao serviço da República
Como o dia é no Feminino fica este poema escolhido por mim para um cão 
que não me sai da caneta.

CÃO-SONETO CÃO 

Cão passageiro, cão estrito, 
cão rasteiro cor de luva amarela, 
apara-lápis, fraldiqueiro, 
cão liquefeito, cão estafado, 
cão de gravata pendente, 
cão de orelhas engomadas, 
de remexido rabo ausente, 
cão ululante, cão coruscante, 
cão magro, tétrico, maldito, 
a desfazer-se num ganido, 
a refazer-se num latido, 
cão disparado: cão aqui, 
cão além, e sempre cão. 
Cão marrado, preso a um fio de cheiro, 
cão a esburgar o osso 
essencial do dia a dia,

cão estouvado de alegria, 
cão formal da poesia, 
cão-soneto de ão-ão bem martelado, 
cão moído de pancada 
e condoído do dono,
cão: esfera do sono, 
cão de pura invenção, cão pré-fabricado, 
cão-espelho, cão-cinzeiro, cão-botija, 
cão de olhos que afligem, 
cão-problema... 

Sai depressa, ó cão, deste poema! 

Alexandre O’Neill
 Poesias Completas. 1951-1986 

Lisboa, INCM, 1990 (3ª ed.)
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TOQUE NA IMAGEM

https://www.youtube.com/watch?v=lFxQztPf5_I
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https://www.youtube.com/watch?v=lFxQztPf5_I
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ENCONTRO
Numa cidade cosmopolita , onde vivem pessoas do 
mundo inteiro foi tirada esta fotografia. 
Aqui, toda e qualquer forma de discriminicão com base 
na religião, casta, raca, credo, doutrina, cor ou origem 
étnica é crime e punida por lei. Esperem… 
Esta cidade é num país muculmano, no médio oriente. 
Estas duas mulheres de culturas e religiões diferentes 
encontraram-se por acaso num passeio de barco 
num local turístico. Simpatizaram uma com a outra e 
resolveram tirar uma fotografia juntas. Ela está no seu 
país, eu sou uma estrangeira que trabalho no seu país. 
Ambas somos livres, ambas nos vestimos de acordo 
com a nossa cultura e tradicões e vontade. As mulheres 
emiratis mais jovens já não usam esta « máscara » 
dourada. Inicialmente era usada pelas mulheres dos 
beduínos e tinha um objetivo essencialmente prático, 
proteger a boca e o nariz das poeiras e areia do deserto. 
Depois o costume foi evoluindo, era também sinal que 
a mulher que a usava era casada ou estava prometida a 
alguém. Hoje ve-se nas mulheres mais velhas, as mais 
novas apenas usam a abaya negra ou de cores e cobrem 
a cabeca. Outras não se cobrem, é facultativo. Mais que 
tudo importa salientar o respeito por quem somos e por 
quem os outros são.

Irene Pereira, 
Professora

https://www.youtube.com/watch?v=lFxQztPf5_I
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