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Adelina Barradas de Oliveira

Não saiu na sua data, escolheu outra ( data, claro!), a de 
um dia em que se festeja em Portugal o sentido de ser 
Livre.

25 de Abril é e será sempre uma data histórica quer para 
quem “gosta”, quer para quem “não gosta”.

Alguns de nós recordam aqui essa passagem da História 
e da sua envolvência com ela. De uma forma ou de outra 
todos falámos de Liberdade ou da falta dela.

Vivências todos temos, recordações também, filmes, 
viagens ou momentos que nos marcaram, textos, leis 
ou pessoas que nos despertam, que nos devolvem 
experiências, que nos ensinam coisas e que nos lembram 
que não podemos baixar os braços apesar dos nossos 
medos.

Não é um número igual a tantos de Abril, é um número 
que lhe traz memórias de filmes, de valsas, de estórias e 
de história e que também viaja.

Fique connosco e venha ler, pense e discorde, diga-nos e 
se quiser escreva-nos,....Imagine!

EDITORIAL
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https://www.youtube.com/watch?v=bEc4X33_jrY&feature=youtu.be
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

        ilha, é a ilha, ela ficará por muito

           tempo em ti. 

 

Não é um local nem um passeio turístico, é 

na verdade  um ser vivo que te recebe, te 

observa e percebe o que vai em ti  quando 

chegas.

Ou se entendem ou vais precisar  das 

mordomias do ocidente.

Oferece-te o que tem e tem tudo aquilo de 

que precisas para o teu equilíbrio interno. 

Faz isso com suavidade embora a sua 

diferença, do mundo de onde vens seja 

enorme.

Mas recebe-te sem invasões e sem se deixar 

invadir, sem sobressaltos, sem servilismos.... 

simplesmente está  e olha-te. Ou te deixas 

envolver ou te afliges e nunca vais trazer 

contigo nada do que tem para te dar.

Se a entendes, viverá por muito tempo em 

ti. Os seus sons são tão poderosos que 

os podes sentir todas as manhãs, mesmo 

muitos dias, depois de partires e chegares 

aos teus ritmos anteriores.

A ilha contagia-te, dá relevo ao que em ti 

existe desde sempre dela.

Não foi transformada para ti, transforma-te, 

não foi modificada para ti, recebe-te.

E sentes que sim, que conseguiste viver em 

2559 e até passaste para 2560,  e hás de lá 

voltar para viver, no futuro sim, a plenitude de 

coexistência com a ilha.

Purificada com água e salpicada de talco 

perfumado fazes o ritual do novo ano mas, já 

te sentes outra ou parte da ilha. É impossível 

perderes esses laços a partir do momento em 

que ela te recebe.

É uma reserva ecológica dizem. Não. É um 

ser vivo em toda a sua plenitude, deixa-te 

ir.... ela recebe-te e mostra-te o teu lado 

intacto.

Esquece que vives num Mundo de timings,.... 

na ilha o timing é só o de Ser naturalmente. 

Há nela um não sei quê de ritmo certo, de 

espaço e tempo que existe em ponto de 

equilíbrio perfeito e te equilibra. 

A Koh, não é uma reserva ecológica é um ser 

vivo com quem aprendes a respirar, a ver, a 

escutar.

Já depois, quando te deslocas para a Ban, 

a cidade à beira do rio, aquela que corre 

KOH E BAN
A
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que a mulher é cuidadora por natureza. No hotel 

as empregadas vestem saia comprida, casaco 

de manga comprida ainda que na piscina,... eles, 

trabalham de camisa florida e manga curta 

porque  se festeja o Songkran celebrado de  dia 

13 até dia 15 de abril de cada ano.

O Rei é o senhor absoluto, o líder absoluto ele 

tem o dever de cuidar de todos e todos lhe 

devem respeito e obediência. Não se coloca 

sequer a questão de não ter um sucessor ao 

trono do sexo masculino, aliás, para evitar isso 

tem ou vai tendo várias mulheres/rainhas.

O rei Bhumibol Adulyadej faleceu fará em 

Outubro um ano, mês em que será cremado  aí 

terminará o luto do País.

na margem e vive ao ritmo do Sol, sentes que 

tudo  é diferente do teu habitual, novo para 

além do teu habitual, mas aí, tens de parar para 

te deixares envolver e não consegues.... só 

consegues ver de fora.

Aí sentes as diferenças de género à flor da pele, 

os costumes e rituais que não te entram na pele.

A Tailândia pode ser a terra da Liberdade mas 

só na Koh, na Ban, não o é. 

Se és mulher não podes ascender a 

determinados cargos e muito menos pensar que 

poderás vir a fazê-lo. O rei tem de ser homem 

porque é ele que cuida... e eu penso,.... eu penso 
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

O Rama X será Maha Vajiralongkorn o filho do 

amado monarca que,  depois da aprovação 

da Assembleia Nacional foi oficialmente 

conhecido como Rei Maha Vajiralongkorn 

Bodindradebayavarangkun (rei descendente dos 

anjos) dando continuidade à linhagem que desde 

1782 mas, só será coroado após a cremação do 

pai.

Maha Vajiralongkorn já foi casado 3 vezes e tem 

duas filhas e cinco filhos, apenas um dos quais 

será oficialmente reconhecido como um príncipe. 

O que ele escolher.

Não que o Budismo aconselhe esta diferença 

entre  homens e mulheres porque, ao 

que entendi, Buda teria uma filosofia bem 

revolucionária para a época. Conta-se que 

consolou o Rei Pasenadi que veio até ele 

chorando por sua rainha, Mallika, ter dado luz a 

uma filha e que Buda lhe terá respondido: “Uma 

filha, Oh Rei, poderá provar ser mais nobre do 

que um homem...”...

Uma afirmação revolucionária para sua época 

que a mim , mulher soará sempre como, e 

mesmo assim, uma diminuição do meu género.

E foi isso que senti em Ban, a diminuição do meu 

género. Talvez porque sou muito morena ou 

talvez porque sou muito mulher ocidental.

Mas, pensando bem não é só isso.... habituei-me 

a viver num país LIVRE, um País em que apesar 

de existirem ainda diferenças eu posso falar 

delas, apontá-las e denunciá-las, discuti-las e 

fazer tudo por eliminá-las.

Quando há 43 anos  em Portugal as mulheres 

não podiam ser magistradas como sou hoje (já lá 

vão 33 anos) , isso revoltava-me e eu era jovem. 

Quando há 43 anos ainda havia chefe de família, 

apesar de o meu pai ser um revolucionário, isso 

revoltava-me, e eu era muito jovem.

E quando a minha filha de 23 anos diz que vive 

num País de dias longos cheios de Sol, um 

País livre onde as mulheres têm  o seu lugar e 

apagam as diferenças todos os dias ignorando o 

que as tenta diferenciar ainda, ... eu sinto que sim, 

vivo num País Livre. 

A  aceitação  da Guia que me levou a ver as 

margens do rio em Bangkok e me mostrou as 

diferenças e os horizontes com os seus limites, 

fizeram-me pensar que sim, o meu País evoluiu,  

no meu País  todos são livres, podem vestir as 

cores que quiserem no meu luto, porque esse 

vive na alma e não se mostra porque ainda 

dói mais... E sim calção, saia curta, veste longa, 

cabeça tapada e cara descoberta todos podem 

usar nas ruas do meu País.

Tudo é tão relativo, tão definido pelo teu 

horizonte e pela  imaginação...

Doce, picante, ácido e salgado como os sabores 

encontrados na comida, são as reações à cultura 

tailandesa.

Quanto mais moreno mais pobre, mais remetido 

a posição social inferior. Na ilha isso é liberdade, 

em Bankok é assim mesmo, mas, nada te 

perturba porque já fazes parte dela, da Koh  e, a 

coexistência dá-te  aquela serenidade dos seres 

superiores que, porque se descalçam, nada 

trazem ou levam consigo que os macule.

E são os aromas, os sabores, os cheiros e a 

simplicidade do povo. A noção de subsistência, 

existência e sobrevivência, sem pedir nada, 

agradecendo e multiplicando tudo como um  

milagre.

 

É o Samsara, o Karma, o que quiseres... é a 

existência enriquecedora de quem se deixa ir e 

faz parte da  Mãe Terra, um complementar a vida 

e olhá-la com calma, com Paz, fazer parte da 

existência Mundial, ser serenamente Livre.
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SAWADEE KHA ! 

 

(um pensamento escrito ao longo de uma 

sensação de paz no mês de Páscoa de Abril 

do ano 2017 que também é  2560 num lugar 

qualquer de um planeta a que pertenço como 

quem existe e faz parte do Todo )
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JOÃO MENDONÇA 
PIRES DA ROSA
Juíz Conselheiro

        ra Abril. 

          E sentia-se no ar a primavera, que às 

vezes chegava um pouco mais cedo - a 16, 

18, 22 de Março, sei lá -  outras vezes um 

pouco mais tarde, a 17 de Abril quem sabe, 

e o 17 de Abril nunca mais se apagara na 

anunciação da primavera desde que a Crise 

Académica incendiara Coimbra em 1969 

e se espalhara país fora no coração dos 

portugueses.

Era Abril e na Escola de Fuzileiros, em Vale 
do Zebro, ali pertinho do Barreiro, o Senhor 
Doutor Delegado que, no cumprimento do 
serviço militar obrigatório, deixara o seu 
lugar vago na Magistratura do Ministério 
Público, era agora o Subtenente TE/RN 
nº58/72, no Serviço de Justiça da Escola, 
sob a chefia de um velho 1º Tenente do 
Serviço Geral que cumprira a sua ascensão 
na carreira militar desde o básico posto 
de Grumete, passando pela classe dos 
Sargentos, até subir ao Oficialato.
Afastado da família, com a mulher e a filha 
pequenina a residirem em Aveiro, o jovem 
Delegado sentia-se todavia um privilegiado 
não só por estar longe do pavor de uma 
guerra que não aceitava, como sobretudo 
por poder cumprir a imposta obrigação 

militar na Armada Portuguesa, um privilégio 
que aprofundou ao longo dos dois anos que 
passou na Escola, onde estava – como se 
dizia na gíria – asilado.

Ali vivia, com quarto partilhado no 1º andar da 
Messe de Oficiais. E, para além do dia a dia no 
Serviço de Justiça – e nas tarefas de Oficial 
de Dia, de que nunca foi dispensado! - foram 
muitas e muitas as horas vividas em contacto 
com oficias que iam e vinham de qualquer 
uma das chamadas “províncias ultramarinas”, 
e com muitos e muitos Cadetes que na 
Escola faziam a sua preparação militar para 

partir para a guerra.

E pôde ver, claramente visto, como 

foi determinante no sedimentar da 

“Primavera”, o fervilhar de ideias e energias 

que se condensaram na Crise Académica de 

1969 

e o contacto dos Oficiais de carreira das 
Forças Armadas com tantos e tantos jovens 
provenientes das Universidades, aos quais 
o regime salazarista impôs o serviço militar 
como punição ou dos quais teve que 
socorrer-se para preencher quadros militares 
que a guerra dizimava ou exigia.

ABRIL
E
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Foram horas e horas de conversas na Messe de 

Oficiais, noites de carteado e de conversa com 

oficiais do quadro que se questionavam eles 

próprios, que questionavam uma guerra que não 

queriam, com licenciados vários chegados da 

Universidade  para cumprir um serviço militar que 

penosamente os afastava das suas profissões 

e dos seus anseios, com tantos outros jovens 

que queriam rapidamente cumprir na Armada  o 

seu imposto tributo para retomarem os cursos 

universitários por que ansiavam ou as profissões 

que a contragosto deixavam pendentes e 

abandonadas.

Tudo de tornou mais nítido ainda, mais urgente, 

depois do Golpe das Caldas, em 16 de Março, 

quando se tornou insustentável não reagir contra 

a prisão ou a “deportação” de camaradas de 

armas com os quais se haviam sedimentado 

ao longo dos tempos inquebrantáveis laços de 

amizade e de respeito. E compromissos de luta e 

de mudança.

E uma noite é o inesperado anúncio da primavera 

que viria – o jovem Subtenente é chamado a uma 

reunião “clandestina”, em casa de um dos Oficiais 

da Escola que comandava uma Companhia 

pronta a partir para Angola ou Moçambique. E 

lá foi até Almada, com outros camaradas, para 

um encontro onde se vê perante o Comandante 

que viria a ser uma das caras da Armada no 

Movimento dos Capitães, e que o convoca 

também a ele, um subtenente da Reserva Naval 

que só de Direito parecia saber, a estar ao lado 

do Movimento no momento decisivo que se 

aproximava.

Era pouco o que o Movimento pedia à Armada, e 

concretamente  à Escola de Fuzileiros – apenas 

que não deixasse sair as sua unidades militares 

contra o Exército, quando este decidisse apear os 

ditadores. 

Mas esse pouco - lembro-me, por exemplo, 

que ficou sugerido que, se necessário, se 

inutilizassem os meios de transporte que algum 

comando reaccionário mais atrevido quisesse 

accionar, colocando areia no depósito de 

gasolina dos Inimigos ! - era muito para quem 

mal sabia disparar uma arma  e que nunca se vira 

chamado a uma intervenção tão decisiva contra 

um governo que detestava mas cuja repressão 

sempre receara.

Aí ficou instalada de imediato a esperança, o 

sentido de futuro  que nascera irreprimível em 

Coimbra e o levara já a perder um ano do curso 

de Direito para dar também as suas mãos na 

luta da Academia. Mas instalada ficou também  a 

inquietação ( e o medo? ), por si próprio e pelos 

seus, – quando será, quando será?

Não tardou muito. 

Dois ou três dias depois – a reunião terá sido 

numa segunda-feira – por volta das três da 

manhã, alguém entra no quarto e desperta 

o Doutor ( na Escola havia essa ternura de 

tratamento apenas para o médico e o jurista! ) 

para a Revolução que está na rua.

Cumpriu-se a Primavera anunciada. Há quarenta 

e três anos cumpriu-se a Primavera!
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MANUEL JOSÉ 
AGUIAR PEREIRA
Juiz Desembargador

         averá quem se recorde de José Diogo

           Luís, trabalhador rural alentejano que, 

no dia 30 de Setembro de 1974, agrediu 

com golpes de navalha o seu antigo patrão, 

proprietário abastado da região de Castro 

Verde e com ligações pessoais ao regime 

deposto em 25 de Abril de 1974 que viria a 

falecer alguns dias depois em consequência 

dessa agressão.

O julgamento de José Diogo que chegou a 

estar previsto para se realizar em Ourique foi 

transferido para Lisboa, adiado por questões 

de segurança e finalmente agendado para 

se realizar no dia 25 de Julho de 1975 no 

Tribunal Judicial da Comarca de Tomar.

A UDP e a Associação de Ex-Presos Politicos 

Antifacistas lideraram um forte movimento 

político em torno do caso, contestando 

pública e vivamente a prisão do “proletário” 

José Diogo, vítima de exploração ao longo 

da vida pelo latifundiário morto e a actuação 

dos tribunais e da caduca “justiça burguesa”, 

incluindo o desaforamento.

Na data aprazada o tribunal colectivo reuniu 

na sala de audiências do Tribunal Judicial da 

Comarca de Tomar, absolutamente apinhada 

de populares dispostos a assistir à absolvição 

de José Diogo. 

O réu não foi nessa data conduzido ao tribunal 

pelos serviços prisionais e, sendo a sua 

presença obrigatória, o presidente do tribunal 

colectivo anunciou publicamente o adiamento 

da audiência de julgamento e a colocação de 

José Diogo na situação de liberdade provisória 

mediante a prestação de uma caução de 

cinquenta mil escudos.

Aos gritos de “gatunos” que imediatamente 

se fizeram ouvir seguiu-se a constituição 

pelos populares presentes de um “tribunal 

popular” composto por vinte elementos 

“democraticamente eleitos” pela assistência 

“como eles operários e camponeses” e que 

reuniu na escadaria de acesso ao primeiro piso 

do edifício do Tribunal de Tomar.

A decisão tomada pelo tribunal assim 

constituído sobre o crime de homicídio de 

que o réu estava acusado foi deste teor 

integral: “Consideram os membros do júri que 

é inteiramente correcta e justa a constituição 

deste tribunal popular. Consideram, no 

LIBERDADE PARA JOSÉ DIOGO !!!

H
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sociedade portuguesa outros caminhos que 

melhor sinalizados ficaram após a adesão 

à União Europeia, alguns anos mais tarde. 

Caminhos e desafios que a jovem democracia 

foi trilhando, com avanços e recuos, desde a 

formação e recrutamento dos magistrados 

á restruturação da organização do sistema 

judiciário e ao papel dos Conselhos Superiores.

Urgente continua a ser encontrar as respostas 

para os novos desafios, em verdade tão difíceis 

de vencer como todos os que a Justiça teve 

que enfrentar em tempos idos. 

Aos tribunais portugueses, enquanto órgãos de 

soberania com competência para administrar 

a justiça em nome do povo e a quem incumbe 

a defesa intransigente dos direitos e interesses 

dos cidadãos, passou a ser exigida também, 

antes da aplicação da lei ao caso concreto, a 

compreensão da conflitualidade social, cultural 

e económica com raízes globais tantas vezes 

difusas e complexas e das novas realidades 

em que elas se manifestam a uma velocidade 

cada vez mais vertiginosa. 

Indispensável é, desde logo, a aquisição 

de competências ou a disponibilização de 

entanto, que os tribunais populares devem 

assumir a forma de assembleias populares de 

massas e deliberam submeter à assembleia 

popular de Castro Verde a decisão que vão 

tomar: condenar postumamente o latifundiário 

Columbano pela opressão e exploração que 

exerceu sobre o povo e considera-lo inimigo 

do povo alentejano. José Diogo não cometeu 

nenhum crime, embora seja seu juízo que 

o acto de José Diogo foi um acto individual, 

explicado pelas circunstâncias relatadas nos 

documentos lidos e ouvidos neste tribunal 

popular. Mais deliberam enviar esta sentença à 

assembleia do MFA, reunida hoje.”

Foram tempos difíceis para a Justiça 

em Portugal, então considerada como 

um obstáculo no caminho do processo 

revolucionário em curso.

OUTROS CAMINHOS, 
NOVOS DESAFIOS

Após os, dramaticamente decisivos, 

acontecimentos do dia 25 de Novembro 

de 1975 e em especial com a aprovação da 

Constituição da República Portuguesa em 

2 de Abril de 1976, surgiram no horizonte da 
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competentes assessorias técnicas que permitam 

aos tribunais chegar onde a criminalidade mais 

sofisticada se move com aparente impunidade, 

para que seja viável atingir a verdade material 

de modo processualmente válido, sem inversão 

de ónus ou criação de presunções de culpa 

ou recurso a outros métodos mais ou menos 

“eficazes” de produção de prova há muito 

rejeitados pela cultura ocidental.

 

Mas seguramente que um dos mais sérios 

desafios que o sistema de justiça enfrenta é 

aquele em que se joga a representação pelos 

cidadãos das entidades que dizem a justiça do 

caso concreto quando estão em causa essas 

novas realidades e conflitos, que o mesmo é 

dizer, a luta que se trava no plano da articulação 

entre os imperativos de uma imprensa que 

se quer livre e responsável e os princípios de 

um sistema de administração da justiça que 

não pode nunca prescindir do direito a um 

julgamento justo e equitativo dos factos feito por 

um tribunal imparcial e independente dos demais 

poderes do Estado de Direito Democrático.

Se o crescimento da comunicação social como 

um autêntico quarto poder é uma realidade 

em crescente afirmação, a defesa rigorosa dos 

LIBERDADE PARA JOSÉ DIOGO!!!



15

direitos fundamentais dos 

cidadãos que a Constituição 

da República Portuguesa – 

desde logo – consagra, é um 

imperativo da prática judiciária 

que tem de constituir a trave 

mestra da credibilização 

de todo o modelo de 

administração da Justiça.

Porque os gritos da multidão 

em fúria em Tomar contra a 

“caduca Justiça burguesa” se 

transformaram, na realidade 

que hoje conhecemos, em 

puras manifestações de 

um pseudo sentimento de 

justiça de que os órgãos de 

comunicação social se fazem 

arautos - e que alimentam 

– mas que transformam 

presunções de inocência em 

condenações de facto num 

fórum incógnito, volátil e sem 

lei, antes e fora de qualquer 

real defesa e julgamento.

Não se trata agora de obter 

a libertação de José Diogo 

como episódio relevante no 

contexto do confronto político. 

Do que se trata agora é da criação de factos 

com relevância jurídica ao arrepio das regras 

e direitos que regem no Estado de Direito que 

somos o julgamento dos cidadãos que infrinjam 

as suas leis, numa luta pela sobrevivência no 

mercado concorrencial, desse modo usurpando 

o indelegável poder de dizer a justiça do caso 

concreto: O que aparece dito nos jornais ou nas 

televisões jamais será desdito com a mesma 

amplitude ou relevância.

Administrar a Justiça em nome do povo é também, 

depois de Abril, fazer respeitar a exclusividade 

da competência de tribunais independentes 

e imparciais, estabelecidos pela lei que 

procedam ao exame das causas de forma 

pública e equitativa em prazo razoável.

À Liberdade de Imprensa, verdadeiro pilar das 

modernas democracias está reservado outro 

papel: o de informar, certamente sem qualquer 

espécie de entrave, os factos cuja divulgação 

seja relevante para a comunidade, mas no 

integral respeito pelos direitos dos cidadãos, 

incluindo exactamente o de ser julgado por um 

tribunal imparcial e independente.

Numa sociedade civilizada nem a liberdade de 

imprensa é um valor absoluto nem a violação 

dos direitos fundamentais dos cidadãos feita 

através da comunicação social pode ficar 

incólume.
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OTÍLIA LEITÃO
Jornalista

       láusula de consciência do jornalista    
        na era digital? O que é isso?  

Vive-se na era da (Schmidt & Cohen, 2014), 

em conectividade global,  em rede (Castells, 

2011); interação com muitos e diversos 

atores, variados media e plataformas 

comunicacionais. Esta foi uma expressão 

recorrente quando me interessei pelo 

significado e importância deste direito  em 

Portugal e  que veio dar origem ao livro 

recentemente lançado: 

A cláusula de consciência – o direito 
dos jornalistas a dizer Não.

Muitos desconheciam. Outros diziam saber, 

mas, quando o tentavam explicar, notava-se 

a confusão com a “objeção de consciência”, 

um direito para casos apenas previstos na 

lei, de que são exemplos a postura médica 

perante a interrupção voluntária da gravidez 

ou o  não cumprimento do serviço militar, cujo 

primeiro objetor foi tema do filme premiado 

com dois óscares (2017) Hacksaw Ridge ( 

nos cinemas em Portugal sob o titulo “Até ao 

último soldado)”. 

De génese francesa (1935),  símbolo de 

independência e pluralismo democrático  

nas redações, com repercussão externa 

no serviço noticioso de interesse público 

e desenvolvimento da democracia, em 

Portugal  ela prevê:  

Em caso de alteração profunda na linha 

de orientação ou na natureza do órgão 

de comunicação social, confirmada pela 

Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social a requerimento do jornalista, 

apresentado no prazo de 60 dias sobre 

a data da verificação dos elementos 

constitutivos da modificação, este pode 

fazer cessar a relação de trabalho com justa 

causa, tendo direito a uma indemnização 

correspondente a um mês e meio de 

retribuição base e diuturnidades por 

cada ano completo de serviço e nunca 

inferior a três meses de retribuição base 

e diuturnidades. (Estatuto do Jornalista: 

artº.12.4.)
Começou por ser mais para o jornalismo 

político, na preservação de um pluralismo 

ideológico, quer em Portugal, quer 

CLÁUSULA DE CONSCIÊNCIA DOS JORNALISTAS: 

UMA SIMBOLOGIA DE RESISTÊNCIA 
CONTRA UM JORNALISMO AMORFO

C

“

“
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em vários países europeus,  mas, com o 

decurso do tempo,  a sua interpretação, cuja 

subjetividade é sempre polémica,  alargou-

se a diversas situações como a publicidade 

encapotada de trabalho jornalístico. 

Nela cabem, por exemplo, casos de alteração 

editorial  ou a  mudança de um jornal de 

referência para um jornal “pimba”, mudanças 

na estrutura acionista que ponham em causa 

a linha editorial, a publicidade encapotada que 

é aliás uma incompatibilidade dos jornalistas 

e ainda casos de inibição da autoria de artigos 

ou obrigatoriedade da sua assinatura  quando 

os artigos dos jornalistas foram alterados pelos 

seus editores.

A utilização desta cláusula com direito 

indemnizatório, não abrange  infrações 

às regras deontológicas, uma área que 

necessita de ser revista.

Outras profissões possuem uma cláusula de 

consciência  mas o que se sabe delas?

Uma cláusula de consciência existe também 

nas profissões de juízes, médicos, advogados e 

enfermeiros embora a dos jornalistas possuem 

um diferente alcance.  Será que eles têm a 

consciência do seu valor? Seria útil que se 

falasse mais nestas cláusulas.    

 A sua discussão permitiria  aquilatar-se da 

sua eficácia e  também do respeito que esse 

direito merece por parte das entidades de 

quem nos queixamos.

Serviria ainda para analisarmos  a 

sensibilidade das instituições a quem 

recorremos quando nos sentimos 

profundamente atingidos na nossa dignidade 

profissional e valores morais. No caso dos 

jornalistas podemos dizer que existe um 

grande défice.

A pesquisa sobre este direito 

constitucionalmente protegido, com reflexo 

no contrato de trabalho - foi suscitada 

pelo escândalo das escutas ilegais  a 

personalidades , pelo  jornal  britânico News of 

the world e que levou à detenção de jornalistas 

e ao encerramento da publicação em 2011. 

Nessa altura os National Union of journalists 

(NUJ) do Reino Unido, a maior união da Europa, 

reivindicou uma “cláusula de consciência” 

nos contratos de trabalho para proteção 

dos jornalistas, o que, surpreendentemente  

ocorria quatro décadas depois da sua génese 

francesa (1935). 

No mesmo ano, a jornalista portuguesa 

Sofia Branco, da agência Lusa.  apresentava 

uma queixa à Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC) invocando  o artº12 

do Estatuto do Jornalista , nas chamadas 

“garantias de independência e cláusula de 

consciência”, na sequência de uma polémica 

recusa em  elaborar uma notícia a partir de  

uma frase, soprada pelo  assessor do então 

primeiro-ministro português José Sócrates e 

alegadamente vinda deste. ( deliberação nº 3 

DJ/2012)).

Portugal: oito casos, apenas dois 

deferimentos

Na história portuguesa da Democracia, a 

cláusula de consciência, apenas obteve 

vencimento em duas situações, de oito 

submetidas a diferentes autoridades 

reguladoras que se foram sucedendo, desde 

1975. 

O primeiro, de características ideológicas, 

foi submetido à apreciação do Conselho 

de Imprensa nesse mesmo ano (1975) – 

jornal República. O segundo caso deferido 

(jornalistas Leonardo Ralha e Marina Ramos), 

relacionado com o abuso continuado de 

reportagens publicitárias, foi concluído em 

sede de recurso pelo Tribunal da Relação de 

Lisboa, em 2004 ( Acórdão nº 4039/2004-4). 

Alguns dos jornalistas que viram a sua 

pretensão não reconhecida, pela entidade 
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económico prevalece sobre o idealismo.
Ilustrativo deste novo paradigma foi o recente 
conflito dos jornalistas franceses  do programa 
de informação  I-Télé pertencente ao grupo 
“CANAL+” e que contestando a entrada 
para a televisão de um entertainer, acusado 
de práticas irregulares, foram convidados, 
pela administração, a invocar a “cláusula de 
consciência” para saírem.
No edifício podia ler-se  News Factory, nome 
que depois, na sequencia de protestos,  
acabaria por ser substituído por CNEWS.

 
 

Novo direito contra “jornalismo amorfo”
Face à convergência de medias, de redações, 
de conteúdos e até de narrativas, em 
crescendo, onde a rentabilidade económica 
dita as regras, impõe-se, à luz dos tempos 
atuais, que sejam também responsabilizadas 
as empresas que incentivem ou permitam 
a violação dos códigos deontológicos, em 
nome de outros interesses que não o interesse 
público.

O estado francês promulgou  em 15 de 

reguladora, enfrentaram o despedimento, 

demissão ou destituição do cargo, 

contrariando várias normas do artº12 do EJ, 

desde logo a constante do nº1:

Os jornalistas não podem ser 
constrangidos (...) nem podem ser alvo 
de medida disciplinar em virtude de 
tais factos.

Na Europa, apesar de naturalmente de 

invocação específica e rara, verifica-se que em 

França, por exemplo, existe um fio do tempo 

que reporta casos até à atualidade.

Antecedentes históricos: da “imaterialidade” 

do jornalismo à “Fábrica das Noticias”

A sua criação no inicio do século XX, também 

em plena revolução industrial, em que a 

máquina substituiu o músculo humano,  foi 

consagrada no primeiro estatuto dos jornalistas 

franceses e no Código de Trabalho em 1935, 

como um marco histórico. 

Contribuiu para essa afirmação da profissão 

o relatório da OIT (1928),  no qual Portugal 

participou entre dezenas de outros países e  

onde se definia o trabalho jornalístico como 

intelectual, dotado de uma certa imaterialidade 

porque absorve o espírito do seu autor e 

torna a informação rica e diversa. Com ela, a 

dinâmica da própria democracia

Se o jornalismo se apresenta como uma 
profissão destinada a fazer ganhar a vida 
daqueles que a exercem, ela tem igualmente 
uma certa faceta de idealismo que lhe confere 
uma natureza específica. O jornalista não é 
apenas um homem que ganha a sua vida; é 
geralmente também um homem que tem 
opiniões ou convicções e que as põe em jogo 
na sua profissão (...). (OIT, 1928).

Mas essa importância está a diluir-se neste 
novo paradigma da comunicação global, de 
convergência de medias e de conteúdos, para 
dar lugar a fábricas de noticias, onde o fator 

“ “

CLÁUSULA DE CONSCIÊNCIA DOS JORNALISTAS
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novembro de 2016,  um novo direito dos 
jornalistas, complementar à cláusula de 
consciência.  Chama-se  “Droit d’opposition” 
no sentido de contrariar o atual “amorfismo 
dos jornalistas” decorrente da excessiva 
concentração empresarial. Permite a um 
jornalista recusar um ato que lhe seja 
imposto pelo seu empregador ou pressões 
de quaisquer outros poderes  que firam 
a sua “convicção profissional” sustentada 
pelo necessário respeito pela “charte 
déontologique”  que todas as empresas são 
obrigadas a possuir até Julho de 2017. Ver em: 

HTTPS://WWW.SENAT.FR/ESPACE_PRESSE/

ACTUALITES/201603/GARANTIR_LINDEPENDANCE_

DES_MEDIAS_ET_DE_LEURS_ACTEURS.HTML.

Aos media que infringirem o seu próprio 
código, serão retirados os subsídios de apoio à 
sua atividade.
A par da revolução comunicacional, em 
curso, que reconfigura a profissão, com 
mudanças rápidas e sucessivas e cada vez 
maior diversidade de meios eletrónicos, 
verificam-se,  com idêntica potencialidade, 
novas ameaças  e  novos controles : Conflitos 
armados, terrorismo, que consequenciam 
novos problemas sociais; corrupção; processos 
judiciais e asfixia económica, surgem também 
mais sofisticados e fenómenos decorrentes 
da globalização tecnológica podem, por 
exigências securitárias, condicionar a liberdade 

de consciência, enquanto princípio do agir.

A emergência de diversos outros poderes 
globais,  dá-nos conta de constrangimentos na 
informação, o que,  por afirmação da rejeição 
da  censura típica dos regimes ditatoriais, 
se prefere falar agora da  existência de   
autocensura dos jornalistas, ou simplesmente 
“conformismo “, não faltando discursos 
sugestivos de narrativas mais positivas.  “Há 
a privatização da censura”,  com a crescente 
importância das empresas de tecnologia 
e de outros intermediários no ecossistema 
dos media, alerta a Unesco, no seu recente 
relatório.

Apesar da internet e os satélites eliminarem  e 
fronteiras, permitirem o acesso a sistemas de 
informação e tornarem mundo mais interligado 
e intimista, persiste uma ironia como nos alerta 
Bollinger (2010) em Uninhibited, Robust and 
Wide-Open, A Free and Independent Press for 
a New Century. 

Por um lado, a globalização intensifica 

a necessidade de a imprensa ser livre 

e independente para reportar com 

responsabilidade sobre o mundo, do mundo 

e para o mundo; Por outro, a necessidade de 

navegar nas tecnologias globais de acesso à 

informação esbarra com a censura de leis e 

governos, variável consoante as nações. 

Maurice-Ponty refere que como dinâmica 

constante, produtora de sentido e de 

movimento, é através da consciência que se 

adquire ou perde o respeito por si próprio e a 

avaliação dos próprios atos. supõe o “poder 

de recuar ou de o negar” e Bill Kovac e Tom 

Rosentiel, autores da obra “Elements of 

journalism”(2001),  consideram ser necessário 

jornalistas que se sintam livres, encorajados a 

denunciar o que está errado. 

 

No capítulo nono “Journalists have 

an obligation to personal conscience” 

exemplificam: “Esta história soa-me a racismo” 

ou “Chefe estás a tomar uma decisão errada”,  

para afirmar: Every journalist – from the 

newsroom to the boardroom – must have a 

personal sense of ethics and responsibility 

– a moral compass. What´s more, they 

have a responsibility to voice their personal 

conscience out loud and allow others them 

to do so as well ( Kovac e Rosentiel, 2001, 

principio 9 ). 

Ou seja, “todos os jornalistas – desde a 

redação à direção – devem ter o sentido de 

ética e responsabilidade.

 

Denunciar o que está errado e incentivar a 

que outros o façam “.

 

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201603/garantir_lindependance_des_medias_et_de_leurs_a
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201603/garantir_lindependance_des_medias_et_de_leurs_a
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201603/garantir_lindependance_des_medias_et_de_leurs_a
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201603/garantir_lindependance_des_medias_et_de_leurs_a
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ANTÓNIO CLEMENTE
Engenheiro

Nascido em Aveiro em 1956, António Clemente licenciou-se em Engenharia de Electrónica e 
Telecomunicações pela Universidade de Aveiro, tendo em 1985 ingressado nos quadros dos TLP 
do Porto onde exerceu toda a a sua vida profissional.

Admitido para as funções de Técnico Superior como formador no Centro de Formação do Porto, 
iniciou a sua carreira como responsável pela criação, desenvolvimento e formação em cursos da 
área da Electrónica e Microprocessadores. 
A partir de 1987 exerce vários cargos de responsabilidade, nomedamente Chefe de Repartição no 
Centro de Formação, Chefe de Divisão dos Grandes Clientes do Porto na área Comercial,
Gestor de Conta na TMN dos Grandes Clientes do Porto, Responsável de Telemarketing da PT 
da Zona Centro e Norte, Coordenador de Vendas de PMEs, função com a qual terminou o seu 
exercício profissional tendo passado à situação de pré-reformado até ao presente.

Actualmente, e com tempo para o fazer, dedica-se à prática de golfe, à pintura a óleo e carvão e 
pelo gosto da fotografia, actividades estas que preenchem praticamente o seu dia a dia.
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         á uns anos, um grupo inglês de 
         arqueólogos, após escavar a pouco 
mais de 50 metros de profundidade, 
descobriram vestígios duma rede de 
cabos de cobre com mais de 1000 
anos. Concluíram, então, que os seus 
antepassados já possuíam uma rede 
telefónica naquela época.
Meses depois, após escavarem para lá de 
100 metros de profundidade, os franceses 
descobriram vestígios de cabos de fibra 
óptica com mais de 2000 anos. Concluíram, 
então, que os seus antepassados já 
possuíam uma rede telefónica em fibra 
óptica no tempo de Cristo.

Os portugueses, que nestas coisas 
de competitividade não se querem 
secundarizados, escavaram, escavaram, 
escavaram ... e, para lá dos 300 metros nada 
encontraram. Conclusão! Os portugueses 
descobriram há milhares de anos a rede 
telefónica sem fios. A rede “wireless” era 
portuguesa.
Claro que se trata duma piada académica 
mas que não subestima a capacidade 
inventiva e criativa dos portugueses. 
Na verdade fomos nós que criámos, 
por exemplo, o cartão de telemóvel 
com sitema pré-pago, inicialmente 
conhecido por “Mimo”, a “Via Verde”, o 
Multibanco. Todas estas “ferramentas” 
suportadas em telecomunicações, sem 
que as pessoas se dêem conta disso. 
Actualmente é impensável vivermos sem 
este suporte e um país sem uma boa rede 
de telecomunicações está condenado ao 
fracasso.
Mas como surge todo este negócio de 
Telcomunicações, redes informáticas, 

Internet, que cria, desenvolve, e gere 
milhões de negócios e milhões de euros 
duma forma que era impensável há 3, 4 
décadas?

É com o aparecimento do “telégrafo 
eléctrico” (mais comunmente conhecido 
por “telégrafo”, que permitia enviar 
mensagens com letras e números), que 
se pode considerar o início da História da 
Telecomunicações na primeira metada 
do Século XIX, embora desde meados do 
Século XVIII já se fizessem experiências de 
comunicações à distância. Posteriormente, 
em 1860, aparece o Telefone permitindo a 
possibilidade de comunicar por voz.
Com o desenvolvimento da tecnologia 
das ondas de rádio, passou a ser possível 
comunicar sem fios de interligação entre 
equipamentos, o que veio trazer uma 
autêntica revolução nos hábitos das 
sociedades e da Humanidade, sendo o 
melhor exemplo o caso da Internet e toda 
a influência que isso significa no dia a dia 
das pessoas, com todo um negócio por 
detrás que gere milhões de euros em todo 
o mundo.

As Telecomunicações, como se sabe, 
não servem para unicamente falarmos 
à distância. Na Televisão, na Rádio, na 
Medicina, no Ensino, na Engenharia, no 
controlo de tráfego aéreo e de trânsito, nos 
serviços públicos, no acesso á informação 
em tempo, no pagamento electrónico, 
na gestão empresarial, na Administração 
pública, no GPS dum automóvel, no PC 
de casa ou do escritório, no Facebook, no 
Instagram, no Twitter ... e até na “guerra 
política” como no caso das últimas eleições 

TELECOMUNICAÇÕES, PARA QUE VOS QUERO. 

DO TELÉGRAFO À CIBERGUERRA.

H
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TELECOMUNICAÇÕES, PARA QUE VOS QUERO.

americanas, ou na “ciberguerra” tema este 
que comento na parte final deste artigo.
Nenhum destes serviços ou ferramentas, 
com profundas influências nas sociedades 
e no seu comportamento, existiria sem 
comunicações entre equipamentos, sejam 
telefones, “routers”, “modems”, servidores, 
PCs, satélites, etc.

Indo mais longe, e numa perspectiva mais 
atemorizante, um país pode ser arrasado 
economicamente se houver um ataque 
informático, terrorista ou não, aos serviços 
públicos e privados de telecomunicações, 
no limite, às centrais telefónicas desse 
país ou às infraestruturas. Ou seja, não é 
necessário material bélico nem deslocar 
tropas para “atacar” um país.
Mas esta não é única evidência ou 
visualização que podemos ter no 
desenvolvimento das telecomunicações no 
seu âmbito geral.

Wireless, Wi-Fi, Bluetooth, Smartphonne, 
Tablet, Phablet, Facebook, “mail”, Gmail, 
Instagram, Twitter, … uma infinidade de 
palavrões que já fazem parte de qualquer 
indivíduo, por mais iletrado que seja. Veja-
se, só por este parco conjunto de exemplos, 
a influência que as telecomunicações têm 
numa sociedade.
Num estudo da Marktest de 2015, cerca de 
65% de portugueses com mais de 15 anos 
tinham acesso á internet, ou seja, mais de 
5,6 milhões em que 26% são reformados e 
domésticos.

E note-se que tudo isto surge no intervalo 
duma geração, quiçá, em pouco mais de 
três décadas, sendo difícil de antever o 
quer que seja neste domínio. Por exemplo, 
o Smartphonne não existia há 10 anos. 
Outro exemplo é a Internet na forma 
que nós a conhecemos, isto é, a World 
Wide Web ou www, que surge por volta 
de 1990, quando os cientistas do CERN 

(Organização Europeia para a Investigação 
Nuclear) necessitam, numa primeira fase, 
de transmitir dados informáticos a grande 
velocidade, embora a pesquisa sobre a 
“comutação de pacotes de dados” tenha 
começado em 1960.
Até chegarmos a “gigantes” na transmissão 
de dados/informação como o Google ou o 
Facebook, com todos os desafios e perigos 
que isso significa.
E tudo isto porque as pessoas querem 
e têm necessidade de ter acesso à 
informação de forma rápida e eficaz.
Segundo a Cisco, empresa americana de 
TI – Tecnologias de Informação, com forte 
implantação no mercado na oferta de 
soluções de redes informáticas e vendas 
de equipamentos, o número de utilizadores 
de Internet crescerá de 2,8 mil milhões para 
3,9 mil milhões até 2019 (mais de metade 
da população do planeta), e o número de 
dispositivos ligados à rede informática 
aumentará em 10,2 milhões. O acesso a 
qualquer tipo de informação será muito 
mais rápido, prático e preciso. A Internet das 
Coisas, entregas ao domicílio, será cada vez 
mais comum. Comprar qualquer produto 
ou serviço, em qualquer parte do mundo, 
será cada vez mais comum com uso do 
Smartphonne.

Portanto, fazer uma previsão ou antevisão 
de como vamos comunicar daqui a 10, 20 
ou 30 anos, é quase um tiro no escuro. 
Que as comunicações serão cada vez mais 
rápidas e baratas, isso é um dado adquirido. 
Mas com que meios é que já é difícil de 
antever. Provavelmente com implantes sub-
cutâneos ou intracraneanos, mas isso já é 
futurologia.
Todavia não é de perder de vista que, 
segundo a Intel, empresa americana de 
desenvolvimento de processadores de 
computadores, “as tecnologias evoluem 
duas vezes em cada 18 meses”, o que nos 
leva a números impossíveis de imaginar.
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Contudo, não podemos descurar algo que 
está a acontecer e não se pode prever 
como será nós tempos mais próximos. A 
Ciberguerra.

Está aí à porta, conforme se pode ler na 
última revista Exame Informática (nº 260).
Vejamos o que consta neste artigo.
Em 2008 o exército russo lançou vários 
ciberataques que conseguiram bloquear as 
comunicações do exército georgiano e só 
depois teve lugar a invasão.
Em 2009, Israel responsabilizou o Hammas 
e o Hezbollah pela contaminação 
informática de 5 milhões de computadores 
que atacaram os sites do governo israelita.
Em 2010, o Irão foi alvo dum ataque 
informático premeditado em que os 
computadores da população foram 
contaminados, por contágio, por um 
conjunto de códigos maliciosos que ficaram 
conhecidos por Stuxnet com o objectivo 
de chegar ao programa nuclear do Irão. 
Bastou o uso duma PEN USB infectada 
num dos equipamentos que procediam ao 
enriquecimento de urânio. Foi desta forma 
que o Irão teve de sentar-se à mesa de 
negociações com os EUA.

Segundo a Zecurion Analytics os EUA, 
a China, o Reino Unido, a Coreia do 
Sul, a Rússia são os que possuem os 
ciberexércitos mais poderosos do mundo, 
com milhares de ciberguerreiros. Os EUA 
investem cerca de sete mil milhões de 
dólares para alimentar este ciberexército 
com cerca de 20 mil efectivos. A China terá 
outros tantos mas com menos investimento. 
Reino Unido terá cerca de dois mil.
E Portugal? Estará preparado para se 
defender deste género de ataques ou 
estará demasiado vulnerável?
Em 2009, a startup Primus de Coimbra, 
numa análise feita com recurso a um 
PC e 4 especialistas, detectou cerca de 
2000 PC Servidores vulneráveis a ataques 

informáticos, três dos quais constituiem parte 
do apoio à gestão em três centrais eléctricas, 
outro numa central de distribuição de gás 
e outro numa empresa relacionada com a 
distribuição de água.

Qualquer “hacker” (programadores 
informáticos extremamente habilidosos e 
com técnicas informáticos avançadas que 
lhes permite invadir máquinas informáticas 
desprotegidas), bem ou mal intecionado, 
saberá o que fazer, desde actuar sobre 
aparelhos de ar condicionado ou bloquear a 
actividade duma barragem eléctrica.
Contudo, já foram tomadas algumas medidas 
no que respeita à cibersegurança nacional 
nomeadamente em várias empresas e 
sectores de actividade, sendo certo que 
nunca é possível ter a certeza do nível de 
segurança já que o criminoso informático 
estará sempre um passo á frente, em que 
um actor individual poderá pôr em causa um 
estado inteiro.
Mas uma questão persiste. Em que 
circunstâncias se pode considerar um 
acto de guerra um ataque informático às 
infraestruturas dum país? E como responder? 
Há leis ou mecanismos que permitam tomar 
decisões?

No caso português, segundo o 
coordenador do CNCS Centro Nacional de 
Cibersegurança, “Hoje, qualquer medida 
drástica que envolva o isolamento de redes 
ou bloqueio de comunicações «deverá ser 
decidida por um juiz».
Será que chega?
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E SENDO JUIZ?

CIdalina Freitas

        m dos filmes que mais impressionou     
         a minha adolescência, no ano 
lectivo em que estudamos a II Guerra 
Mundial, foi “A Escolha de Sofia” com 
Meryl Streep no principal papel (sempre 
fabulosa).

Não me recordo, em concreto de toda 
a história, recordo-me de duas cenas: 
numa cena, a protagonista é detectada 
na actividade de tráfico… de um presunto. 
Durante a guerra a comida era racionada 
e conseguir algo para além da “ração” 
concedida, era tráfico. 
Numa segunda cena, já detida 
pelas tropas nazis, a mesma está 
acompanhada de um filho e de uma filha. 
Pedem-lhe que escolha, pois apenas um 
poderá sobreviver 

( HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-

D9RHMDVWOY ). 

Este filme veio-me à memória porque li, 
recentemente, um livro de ficção, que 
relata algumas das práticas levadas a 
cabo durante a Segunda Guerra Mundial 

em campos de concentração que nunca 
imaginei que pudessem ter existido. Um 
oficial alemão ordena a um violinista que 
toque a sonata número um de Brahms 
para violino e piano, em sol maior, e vai 
perguntando aos judeus que passam 
o nome da peça, os que erravam na 
resposta eram imediatamente mortos, 
com um tiro na cabeça.

Apesar das personagens indicadas no 
livro serem ficcionadas, o Autor, no fim 
do mesmo, escreve uma nota em que 
dá conta que alguns dos eventos ali 
indicados foram reais, ainda que com 
outros “protagonistas”¹ .

Não sou uma idealista, sonhadora e 
crédula de que o Homem é apenas 
capaz do melhor. Sou juíza na área 
criminal, pelo que, não raras vezes, 
sou confrontada com o pior que o ser 
humano consegue fazer. Mas confesso, 
ainda me choca, ainda me revolta, ainda 
me faz tremer nas bases do meu ser.
A morte do outro ser humano, só porque 
se pode… O abusar de outro ser humano, 

E A LIBERDADE?
U

1 SILVA, Daniel, MORTE EM VIENA, Bertrand Editora, Lisboa 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=-d9RhMDVWOY
https://www.youtube.com/watch?v=-d9RhMDVWOY
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só porque se pode…

Infelizmente, a história das atrocidades 
não é uma história finda, apenas relatada 
em compêndios de História e utilizada em 
enredos, mais ou menos interessantes, dos 
livros de ficção disponíveis.
As mortes gratuitas e sem qualquer 
sentido, só porque alguns detêm o poder 
de fazer o que querem, impunemente, 
continuam. O utilizar de uma máquina de 
Estado, para terminar com a Segurança e 
a Justiça, para elementos desagradáveis 
ou indesejáveis aos que detêm o poder… 
continua. Não no outro lado do mundo 
distante, mas já aqui, à porta da Europa, na 
pretendente à UE: Turquia²  .

Num arroubo de crítica e desafio às 
autoridades e poderes, poderá ter-se a 
tentação de dizer são só juízes, são só 
procuradores…
Mas quando recordo aquele filme, quando 
leio aquele livro, nunca me imagino na 
pele do nazi, ou sequer de um alemão 
vulgar, a quem a realidade nua e crua do 
Holocausto passou ao lado (o facto de não 
ser loura, de olhos azuis e esbelta, dificulta 
ainda mais uma qualquer imaginação 
nesse sentido), mas imagino sempre a dor 
daquela mulher que teve de escolher um 
dos filhos ou o segundo de desespero de 
cada um dos judeus que confrontado com 
a questão sobre a sonata número um de 
Brahms para violino e piano, em sol maior 
não sabia a resposta…

Porque essa realidade aconteceu mesmo 
aqui ao lado, não há muito tempo, porque 
continua a acontecer num país vizinho 
não muito distante… celebro a liberdade 
de hoje, aqui, neste pequeno país, haver 
um sistema de justiça que funciona, ser 
possível que se proteja o ser humano, 
porque cada vida tem a dignidade de 

ser uma vida humana, ainda que de cor 
ou credo diferente, com a tendência 
que queira, celebro poder comprar um 
presunto e não ter de escolher entre as 
pessoas que amo, qual delas deve viver. 

Imagine

IMAGINE THERE’S NO HEAVEN
IT’S EASY IF YOU TRY
NO HELL BELOW US
ABOVE US ONLY SKY

IMAGINE ALL THE PEOPLE
LIVING FOR TODAY

IMAGINE THERE’S NO COUNTRIES
IT ISN’T HARD TO DO

NOTHING TO KILL OR DIE FOR
AND NO RELIGION TOO

IMAGINE ALL THE PEOPLE
LIVING LIFE IN PEACE

YOU MAY SAY, I’M A DREAMER
BUT I’M NOT THE ONLY ONE

I HOPE SOMEDAY YOU’LL JOIN US
AND THE WORLD WILL BE AS ONE

IMAGINE NO POSSESSIONS
I WONDER IF YOU CAN

NO NEED FOR GREED OR HUNGER
A BROTHERHOOD OF MAN

IMAGINE ALL THE PEOPLE
SHARING ALL THE WORLD

YOU MAY SAY, I’M A DREAMER
BUT I’M NOT THE ONLY ONE

I HOPE SOMEDAY YOU’LL JOIN US

AND THE WORLD WILL LIVE AS ONE

 

2  http://observador.pt/2016/09/02/turquia-despede-mais-10-000-policias-juizes-procuradores-e-professores/

ASSISTIR AO VÍDEO 

http://observador.pt/2016/09/02/turquia-despede-mais-10-000-policias-juizes-procuradores-e-professores/
https://www.youtube.com/watch?v=NLiWFUDJ95I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NLiWFUDJ95I
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BOCA DE CENA
Maria Perquilhas 
Juiza de Direito

        antas vezes, que nem sei se deixo 
        de o ter em algum momento. Não 
por mim. Mas por aqueles a quem o 
meu trabalho se destina. Com toda 
a dedicação homens e mulheres 
trabalham fora de horas. Por dedicação. 
Por respeito ao cidadão que lhe solicita 
que decida. Por bondade também. 
Sua e de todos os que lhe permitem 
que coloque os “processos” à frente 
de tudo. Mesmo quando em família os 
“processos” estão connosco. Têm gente 
dentro. Estão vivos. 
No facebook estão sempre a publicar 
uma frase que atribuem a Victor Hugo 
“Ser bom é fácil. O difícil é ser justo”.  
Li, e pensei “concordo”. Depois, outro 
dia, outro olhar outro pensamento e 
pensei, “pois…” mas já sem a mesma 
convicção. Finalmente pensei que não 
consigo separar o justo do bom. Tempo. 
É preciso tempo para amadurecer o 
que se lê. O que se aprende, o que 
se ouve, e no nosso caso, de juristas, 
juízes, procuradores, advogados, é 
preciso tempo para julgar e decidir, para  
promover e para decidir se defendemos.
Mas neste mundo onde tudo se compra 

feito, onde não precisamos de pensar 
o que queremos comer – já há um ou 
dois partos do dia -; onde não temos 
que comprar o tecido e imaginar o 
modelo – já temos o pret à porter, 
onde não temos que sequer imaginar a 
história que os romancistas connosco 
partilham – ligamos a tv; onde já nem 
lemos os jornais – recebemos no mail o 
resumo das notícias… não há tempo. Não 
temos tempo. Todo ele é fragmentado 
na ânsia de a tudo chegar. E ai de quem 
não esteja a par disto ou daquilo. É 
logo olhado de lado. É inculto. Está fora 
da realidade. É cota. Reaccionário ou 
qualquer coisa do género.
Até já os Julgamentos se fazem assim. 
Na hora. Sem mais nada. Sem direitos 
fundamentais. Desde que a TV nos 
entrou pela porta dentro com um 
julgamento em directo que a justiça se 
tornou muito apetecível aos shares, ao 
rankings ou lá como lhes chamam.
Pois eu, que mesmo quando digo 
que estou a pensar como cidadã não 
me consigo despir da profissão que 
escolhi, profissão que numa dialética 
perfeita reflete o meu ser mas o moldou 

ÀS VEZES TENHO MEDO
T
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também, penso que tudo isto é mau.
Se qualquer um de nós se atrevesse a 
apontar qual o tratamento ou cirurgia que 
um doente deveria receber ninguém nos 
ouviria pois não somos médicos. Mas a 
justiça, essa coisa que todos sentem no 
seu inverso e ninguém consegue definir 
na sua essência é também sentir. E é por 
isso que todos se permitem opinar. Discutir. 
Discordar.
Que bom para o pensamento científico!
Que mau para a justiça em si mesma! É 
que estas discussões só são boas para 
a justiça quando elas assentam nos 
princípios básicos do mínimo ético. Não 
se pode ser justo se se julga a parte pelo 
todo. Não se pode ser justo se se condena 
alguém sem a mesma ser ouvida. Não se 
pode ser justo se se julga sem se apurarem 

os factos. Não se pode ser justo se vê 
maldade onde existe bondade.
Para que se veja a razão é preciso pensar. 
Mas para isto também é preciso tempo. 
De crescimento. De amadurecimento. 
Estamos numa sociedade de consumo. Do 
agora. Do apetece-me. Esse imediatismo 
não é compaginável com a justiça. Em 
nenhum sistema. Em nenhum lugar.
Separar a bondade da justiça, separar o 
tempo da justiça é simplesmente matá-la!
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JOÃO CORREIA

O CANTINHO DO 
JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

VIENA SEM VALSAS.
        

          ozei uma Viena sem valsas.

Não assisti a nenhum concerto de música 

clássica cujos bilhetes são vendidos por 

uns tipos trajados em jeito de “Amadeus” 

de Miloš Forman à porta dos monumentos, 

não fui a Salzburg, não comi croissants (sim, 

nasceram em Viena), não comi o schnitzel (o 

qual acho tão merecedor do título de prato 

típico de um país como o nosso bitoque), 

não me quedei perante um Danúbio que 

não é azul, não andei numa carruagem 

puxada por cavalos como num videoclip dos 

Ultravoxx, não liguei muito à famosíssima 

pastelaria vienense e, sobretudo, achei o 

vinho austríaco uma bela de uma bosta 

(peço desculpa mas não consigo encontrar 

uma palavra mais adequada para qualificar 

as diversas qualidades e marcas de vinho 

que experimentei).

Fiz outras coisas.

Conheci pessoal dedicado às respectivas 

causas de uma forma que não vi nem 

estou, francamente, habituado a ver e isto 

num curso sobre a Reforma do Sector 

de Segurança (SSR) especialmente 

vocacionado para cenários pós-conflito e 

em que eu era o único juiz. 

Conheci um investigador de crimes de 

guerra que contava no seu curriculum com 

países como Timor Leste e Afeganistão 

pretendendo direccionar-se para a Palestina 

no próximo ano. Conheci um Gurkha cuja 

família tinha sido transferida do Nepal 

para a antiga Birmânia durante o período 

colonial britânico e que por lá ficou. Trabalha 

atualmente para uma ONG em Myanmar e 

chamou-me a atenção para um fenómeno 

que desconhecia, o fundamentalismo 

budista que se encontra em ascensão no 

seu país tendo como alvo, sobretudo, as 

G
PARA SABOREAR

https://www.youtube.com/watch?v=Qx4GY3yYePM&feature=youtu.be
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minorias muçulmanas que nele habitam. 

Conheci um professor egípcio que reside na 

Suíça, pessoa essa que demonstrou um grau 

de assertividade invulgar, pelo menos para 

mim. Também fiz amizade com um afegão, 

consultor político na embaixada do Canadá 

em Cabul. Este mesmo afegão, para além de 

se exprimir num inglês de fazer inveja à rainha, 

ainda tinha uma pose de tal forma respeitável 

que é impossível traduzir em palavras e 

mais, ensinou-me (na teoria e na prática) que 

só se deve falar quando se tem algo muito 

interessante ou importante para se dizer, o 

que ele fez durante o curso, conquistando 

o respeito de todos. É casado com uma 

americana, branca como a neve e que gosta 

de ópera, e também me confidenciou que 

não o deixaram entrar nos Estados Unidos 

da América aquando do “travel ban”. Conheci 

também uma negra francesa que falava cinco 

línguas, entre as quais o português (com um 

sotaque perfeito) e o finlandês, descrevendo 

cenários internacionais melhor que muitos 

comentadores televisivos e isto apesar dos 

seus tenros trinta e dois anos de idade. 

E conheci muitos outros, juristas, polícias, 

militares, funcionários da União Europeia, 

das Nações Unidas e diplomatas sendo 

que, com estes últimos foi especialmente 

compensador discutir no bar do hotel após o 

jantar (diplomacia de copo na mão), servidos 

por um barman húngaro que todas as noites, 

e após sairmos do dito (pelo nosso próprio pé, 

entenda-se), conduzia aproximadamente uma 

hora e meia, atravessando a fronteira Áustria - 

Hungria, para regressar a casa.

Comi ganso. E gostei. Ainda bebi uma bebida 

gaseificada de produção local chamada 

“apfel spritzer” que não recomendo 

a ninguém, sobretudo a cardíacos, 
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VIENA SEM VALSAS

mulheres lactantes e a crianças em idade de 

desenvolvimento cerebral, e isto de tão má que 

é. Aliás, como um amigo meu costumava dizer, 

quem bebe daquilo arrisca-se a nunca mais 

ter filhos mas enfim … experimentem por vossa 

conta e risco.

Visitei um castelo construído junto à fronteira 

por um mercenário húngaro ao serviço dos 

austríacos e que funcionou como um campo 

de detenção durante a segunda grande guerra. 

Actualmente alberga conferências de paz sem 

todavia perder o seu tom sinistro e assustador.

Acordei cedo e deitei-me tarde, sobretudo após 

exercer diplomacia com eslovacos, espanhóis, 

belgas, holandeses e ingleses no bar do 

hotel tendo-me esforçado para demonstrar a 

resistência portuguesa em tarefas tão árduas… 

Falei sempre numa língua que não era a minha 

sobre assuntos que não domino mas que me 

esforcei por compreender e também falei de 

Portugal.

 

Sobre este, e quando me perguntaram sobre 

a situação económica e financeira do meu 

país respondi com uma expressão inglesa 

reveladora de uma certa ironia, ou seja, “not to 

bad”, procurando falar da Banca e da corrupção 

nacional em moldes optimistas com especial 

enfoque nos ensinamentos com os erros do 

passado e as mudanças para o futuro. E fi-lo de 

um modo de tal forma convicto que eu próprio 

quase me convenci da veracidade daquilo que 

estava a dizer. 

Quase.            

Falei do sol, do prazer de comer sardinhas numa 

esplanada na rua em Lisboa num final de tarde 

muito quente. Das praias (melhores do que a 

dos outros), do vinho (muito melhor do que o 

dos outros), da comida (muitíssimo melhor do 

que a dos outros), da segurança do país em que 

não se sofre, pelo menos até à presente data, de 

atentados terroristas. Falei de mim, dos outros, 

dos colegas, das figuras públicas com especial 

realce para o Presidente Marcelo e para o Toy 

(cantor) descrevendo os problemas que ele teve 

ao assumir a paternidade de um filho que não era 

dele (penso que graças a mim o Toy deve estar a 

ser comentado em Myanmar …). Falei do Cristiano 

Ronaldo e procurei explicar que o acto de baptizar 

um aeroporto com o nome de um jogador da bola, 

apesar de parecer foleiro, soar foleiro, tresandar a 

foleiro, não era assim tão foleiro (Estou a brincar, 

limitei-me a dizer que achava o acto uma das 

maiores foleirices da história de Portugal e que 
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tinha vergonha disso mas que tentar explicar 

aos meus co-nacionais o quão foleiro isso 

era representava mais ou menos o mesmo 

que tentar explicar a um índio o que é uma 

trovoada. Não é possível).

Falei do “Justiça com A”. Falei de vocês 

também, que ninguém recebe visitas tão 

bem como um tuga, que temos um aeroporto 

dentro de Lisboa o que é excelente para 

quem nos visita (até cair um avião …), que 

temos praias excelentes junto à nossa capital 

(falei da praia de Carcavelos de um modo 

tão entusiasmado que julgo que eles ficaram 

seriamente convencidos que eu moro junto a 

uma praia tipo Búzios no Brasil). Perguntaram-

me sobre o fado e eu respondi que gostava 

tanto de fado como de levar porrada o que 

os surpreendeu mas que fez com que um 

espanhol andaluz revelasse que detestava, 

também, flamenco o que representou para 

mim uma grande vitória.

Falei de tudo. Falei de nada. Falei umas vezes 

bem e outras vezes mal mas, mesmo assim, 

falei.  Ouvi muito e registei tudo dentro de 

uma caixinha de recordações dentro da minha 

cabeça a qual tenho o cuidado de abrir de 

quando em vez, qual porta de acesso a outro 

mundo e gostei, sobretudo, de percepcionar 

que aquilo que os estrangeiros sabem de 

Portugal hoje em dia é muitíssimo superior 

ao que sabiam no final da década de noventa 

quando viajei sozinho para o Reino Unido, 

assim como a sua curiosidade em nos visitar. 

Resta-nos isso. Assim como o Ronaldo, o 

Marcelo, o Toy, o vinho, a comida, Camões 

(expliquei que era um “Badass”) e as praias. 

Vivenciei uma Áustria sem clichés e procurei 

colorir os nossos com resultados francamente 

positivos com o desejo de ter enfiado na 

cabeça de todos os participantes do curso 

uma imagem positiva do país.

Não fui ao “prater” nem ao Tirol, não cantarolei 

o “edelweiss”, estive-me nas tintas para a 

“Música no coração” e para a Princesa Sissi 

mas tudo o resto compensou. 

E já agora, assumindo que a última vez que 

falei de uma viagem como esta ouvi da boca 

de amigos meus algo como: “E nós aqui a 

pagar isso tudo não é?” cumpre terminar esta 

prédica com uma declaração pública: 

PAGUEI TUDO DO MEU BOLSO, OK?

PS – os meus amigos que mandaram a boca 

supra não devem pagar impostos desde há 

quarenta e dois anos para cá, ou seja, desde 

que nasceram mas enfim. Sobra a amizade 

também.       
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FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito

       s ruas não são amplas, ao contrário

         do que o guia insiste em proclamar. 

Como não lhe encontro qualquer traço 

irónico, suponho que estamos perante uma 

falha de tradução. O Sr. Vishu leva-se muito 

a sério. A ele e a Varanasi. O caso não é 

para menos. A cidade, também conhecida 

por Benares, é uma das mais antigas no 

mundo, onde foi fundada e funciona ainda 

a universidade de sânscrito, como o guia 

repete com entusiasmo renovado todas as 

vezes que passamos à porta da instituição (e 

foram várias passagens, asseguro). 

Varanasi tem cerca de três milhões de 

habitantes a que se juntam todos os anos 

milhares de peregrinos. É a cidade santa do 

hinduísmo, correspondendo à Meca para 

os muçulmanos. Todo o hindu deseja ir a 

Varanasi lavar-se no Ganges, pelo menos 

uma vez na vida. Quem morre na cidade 

liberta-se do ciclo das reencarnações, uma 

condição que a maioria das tradições vê 

como negativa e devendo ser superada. 

Quem nasce em Varanasi é também 

abençoado. Isso mesmo explica o Sr. 

Vishu, procurando pôr um ar modesto, 

enquanto explica que para que alguém 

venha ao mundo naquela cidade tem de 

ter tido já um comportamento imaculado 

em encarnações prévias. Ele, claro está, 

nasceu na cidade. Fico a pensar como se 

compatibilizará a felicidade de nascer em 

Varanasi com o destino de tal ter sucedido 

integrado na casta dos intocáveis. As castas 

foram oficialmente abolidas na Índia há 

vários anos, mas continuam presentes no 

dia-a-dia do país. Incompreensíveis para os 

ocidentais impregnam a realidade indiana. 

Há, segundo escreveu Octávio Paz, mais de 

três mil, com as suas regras de alimentação, 

festividades e divindades e tabus próprios. 

Acabo por não introduzir o tema, mas creio 

que o embaraço seria mais meu do que do 

guia. Ele até refere subtilmente os intocáveis 

quando passamos por concidadãos seus 

de pele mais escura que se encontram 

a vassourar as ruas. A verdade é que o 

esforço que tenho de fazer para não me 

perder do Sr. Vishu e não pisar dejectos 

A

VARANASI.
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ou tropeçar numa vaca ou num cão sarnento 

durante o passeio pela cidade me ocupam toda 

a energia. Não consigo introduzir um novo tópico 

na nossa dinâmica. Até porque o guia quase que 

corre entusiasmado pelas ruas de Varanasi que 

persiste em chamar “amplas”. Mas não são. São 

escuras, sinuosas e estreitas, com excepção da 

rua principal da cidade que ainda assim está 

longe do desenho das avenidas europeias. No dia 

em que a percorremos juntos estava a decorrer 

um festival de homenagem ao Ganges. A cidade 

estava enfeitada de flores de plástico e repleta 

de peregrinos vestidos com túnicas laranja. Caía 

uma chuva miudinha enquanto passávamos, o Sr. 

Vishu imperturbável e eu tentando não me deixar 

perturbar, por entre vacas sentadas no chão, 

cabras, automóveis, riquexós, grupos de crianças, 

peregrinos transportando mortos numa padiola, 

cães sarnentos, motas e outros transeuntes a 

circular pela cidade. E pedintes mascarados de 

vendedores. De pequenas relíquias que para 

mim não tinham qualquer utilidade, autocolantes, 

pulseiras e outras inutilidades. Abrindo caminho 

perante as bancas de oferendas, velas e flores 

chegamos finalmente ao Ganges. Indiferentes 

à poluição que é reconhecida ao rio, são muitos 

os que estão a banhar-se nele.  Não admira, pois 

o rio entrelaça-se com a história da Índia desde 

tempos imemoriais. Como escreveu Jawaharial 

Nehru a sua história é também a história da 

civilização e da cultura indianas. As suas águas 

são consideradas sagradas. Muitas famílias 

indianas têm um frasco dela nas suas casas e 

na hora da morte são muitos os que bebem um 

trago. 

Observo pelo canto do olho os homens santos 

que estão sentados imperturbáveis nas escadas 

que dão acesso ao rio. Todos convivem de 

forma pacífica e apesar de ali estar muita gente, 

não há conflitos ou dificuldades de espaço. Na 

verdade, numa zona com tantas pessoas, cada 

uma parece sozinha com o rio, imersa no seu 

rito e na sua fé. Recuso o mais polidamente que 

consigo uma chávena de Masala Chai, o típico 

chá preto indiano com especiarias, leite e mel. 

O guia aponta-me então um vendedor de velas 

pequeninas, brancas, cada uma colocada dentro 

de uma pequena flor. Sussurra-me “as pessoas 

compram uma vela e oferecem-na ao Ganges, 

pela alma dos seus falecidos”. 

São muitas as velas que flutuam no rio, dando 

uma coloração especial à noite que vai caindo 

sobre ele, envolvendo-o numa miríade de tons 

alaranjados. Compro uma vela e acendo-a, 

lançando-a na margem do Ganges. Tento não 

tocar nas águas do rio e empurro-a suavemente. 

Observo enquanto ela abre caminho embalada 

pela ondulação suave e, pondo de lado todo o 

cepticismo, acalento a secreta esperança de que 

chegue ao seu destinatário. 

Foto de Filipa Gonçalves
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E O MAR LOGO 
ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

       s tecnologias e as redes sociais
         afastam os que estão cá porque 
as pessoas deixam de olhar nos olhos. 
Mas – paradoxo - ligam aquelas que 
estão além. Não uma proximidade física 
que dê para um beijo ou um abraço 
apertado que envolve tudo, mas uma 
partilha psicológica da gravidez da atriz, 
do divórcio do presidente, do último 
homicídio em série ou do drama de um 
pai com a doença do filho. É como que 
uma coisa nossa, a acontecer aqui, na 
nossa terra, connosco ou com os nossos.
 
Foi assim que Irina se cruzou com 
Zhang Xia, uma mulher que, como 
milhares na China, gasta 6 horas diárias 
em deslocações. Foi assim que Irina 
conheceu o drama de Jet Cooper, 
imigrante holandesa no Reino Unido 
que, após o Brexit, teme ter de deixar de 
viver naquele país. Foi assim que Irina se 
apercebeu do que pode acontecer aos 
Juízes, como Aydin Akay, que foi preso 

num pais europeu, vá, meio europeu, 
como a Turquia. Foi assim que ficou a 
saber da nomeação de Maikel Péres 
como presidente do Supremo Tribunal 
na Venezuela, anunciado como antigo 
polícia condenado por homicídio e 
alegadamente envolto em escândalos 
de corrupção não confirmada. Com 
estes exemplos, Irina verificou que a 
humanidade ainda tem muito caminho 
para fazer, que nada está definitivamente 
adquirido, de que pode voltar a cometer-
se erro do passado, que as pessoas 
ainda são vistas como meras peças de 
uma linha de montagem gigantesca, 
como os operários europeus no séc. 
XIX ou os chineses, no séc. XX. Pouco 
importará o tempo que passam com a 
família, em atividades de lazer, ainda que 
a profissão que exerçam as preencha 
(Zhang Xia é marketing manager, não 
cose sapatos para grandes marcas). 
Não há garantia de que os milhões de 
pessoas que mudaram as vidas para um 

MAR TRANSFORMADO EM OCEANO 
QUE DEVERIA SER PACÍFICO

A
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país europeu ali possam permanecer e 
beneficiar dos direitos que até aí gozavam. 
Nem que o poder judicial não venha a 
ser atacado ou instrumentalizado pelos 
restantes poderes de que se diz que está 
separado.

Ocorreu-lhe isto quando passava os olhos 
pelo decreto-Lei n.º 86/2016, de 27 de 
dezembro. Irina tem por hobby ler os 
Diários da República. Podia dar-lhe para 
a literatura, ler rótulos de embalagens 
ou listas dos dez mais não sei quê do 
mundo, mas não. Diz que assim, sempre 
fica informada e, com esse objetivo, nada 
lhe escapa. De férias por altura do natal, 
escaparam-se-lhe as leis publicadas no 
período festivo. 

A justificação para a alteração é assim 
inaugurada: a Constituição da República 
acolhe, no artigo 20.º e no n.º 4 do artigo 
268.º, um conjunto de garantias que dão 
corpo ao princípio da tutela jurisdicional 
efetiva. Este princípio comporta, como 
dimensão ineliminável, a proximidade 
da justiça, entendida no seu sentido 
espacial. Nos dez pontos da exposição 
de motivos, nenhuma referência é feita à 
extinção de lugares de Juiz; apenas que 
foram criados novos Juízos. Quem leia, 
parece que a Justiça se aproxima como 
nunca dos cidadãos e que lhes dá mais. 
Não fora a epígrafe do art. 11.º preferência 
no provimento dos lugares de juiz e 
não nos aperceberíamos de que haverá 
Juízes, rectius, lugares de Juiz a serem 
extintos. Corrigimos a afirmação anterior 
porque os juízes são inamovíveis, não 
podendo ser transferidos, suspensos, 
aposentados ou demitidos senão nos 
casos previstos na lei – art. 216.º, n.º 1, 
da Constituição. O artigo anterior garante 

que os juízes dos tribunais judiciais 
formam um corpo único e regem-se 
por um só estatuto. Nesse Estatuto, 
prevê-se o princípio da independência, 
além de que os magistrados judiciais 
são nomeados vitaliciamente, não 
podendo ser transferidos, suspensos, 
promovidos, aposentados, demitidos 
ou por qualquer forma mudados de 
situação senão nos casos previstos neste 
Estatuto. É um privilégio - dirão uns. É 
uma garantia - dirão outros. A evolução 
da legislação vem dando razão aos 
primeiros: legislador e cidadãos têm cada 
vez mais dificuldade em compreender a 
razão da independência dos Tribunais e 
da inamovibilidade dos Juízes. É porque 
a Revolução já foi há mais de 40 anos 
e a democracia está consolidada… Mas 
a possibilidade de réplica de algo que 
acontece longe mas que, à distância de 
um clique, se faz perto, alerta-nos para 
o que pode vir a ser a extinção do poder 
judicial como um poder do Estado e a sua 
transformação numa extensão do poder 
executivo e os Juízes em funcionários da 
Administração Pública.

Para ser imparcial, o Juiz tem de estar 
acima e para além das partes, no sentido 
de distanciamento destas e do conflito que 
as opõe. E é justamente para garantir essa 
imparcialidade - que ninguém contesta - 
que o Juiz tem de ser independente: não 
pode estar sujeito a quaisquer ordens 
para poder julgar em consciência os casos 
concretos que lhe são submetidos, salvo 
o que resultar em recurso de decisões 
proferidas por Tribunais superiores. Por 
outro lado, a independência também se 
expressa na composição equilibrada do 
órgão de gestão da carreira do Juiz e que 
deve assegurar que essa carreira não fica 
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condicionada por critérios políticos stricto 
sensu.
O decreto-lei n.º 86/2016, de 27 de 
dezembro, foi publicado 5 dias depois da 
Lei n.º 40A/2016, de 22 de dezembro, a 
qual previu que podem ser alteradas, por 
decreto-lei, a estrutura e a organização 
dos tribunais de comarca definidos na 
presente lei e que importem a criação 
ou a extinção de juízos e que o Conselho 
Superior da Magistratura pode determinar, 
sob proposta do presidente do tribunal 
de comarca, que um juiz exerça funções 
em mais de um tribunal ou juízo da 
mesma comarca, respeitado o princípio 
da especialização dos magistrados, 
ponderadas as necessidades do serviço 
e o volume processual existente. Com 
certeza que - pensou Irina, depois de 
muitos anos a atender trabalhadores no 
Sindicato - com o direito concedido a um 
qualquer trabalhador:

o empregador deve custear as despesas 
do trabalhador decorrentes do acréscimo 
dos custos de deslocação e da 
mudança de residência ou, em caso de 
transferência temporária, de alojamento; 

mas de acordo com o princípio da 
inamovibilidade, sempre com o acordo do 
próprio.

Mas a análise dos dois diplomas pô-la, 
primeiro, incrédula, depois, apreensiva: 
um Juiz pode ser colocado, mediante 
concurso, em Loures e, como num 
tabuleiro de xadrez imenso, acabar em 
Torres Vedras? Pode o Juiz colocado 
no Juízo Central Criminal de Braga ser 
transferido para o Juízo de Família e 
Menores da Guimarães? Pode o poder 
legislativo determinar a extinção de 

MAR TRANSFORMADO EM OCEANO (...)

Tribunais, de juízos ou de lugares de Juiz 
criados com a Reforma Judiciária de 2014 
com o Juiz lá dentro? Nessa altura, todos 
os Tribunais foram extintos e criados outros 
em seu lugar, levando a um movimento 
global de Juízes na Primeira Instância, que 
de acordo com as regras relativas às notas 
de mérito e antiguidade, além de regras 
de preferência territorial, concorreram 
para os lugares vagos, isto é, todos. Pode 
o poder legislativo extinguir um ou dois ou 
todos os lugares correspondentes ao Juízo 
Central Cível de Coimbra e obrigar o Juiz aí 
colocado como efetivo a concorrer para os 
lugares que estejam vagos, em condições 
diferentes daquelas em que operou o 
movimento de 2014? 

Irina não acredita que Tribunais venham a 
ser extintos por decreto-lei e que não seja 
respeitado o princípio da inamovibilidade 
dos Juízes. Mais do que manifestação dos 
princípios da boa fé que se impõe perante 
quem concorreu e foi colocado como 
efetivo no âmbito de um movimento aberto 
para todos (como o de 2014), mais do que 
assegurar a serenidade e tranquilidade 
dos Juízes no exercício de funções como 
a administração da Justiça, é a garantia 
dos cidadãos de que quer nas decisões, 
quer no processo que a ela conduz, o Juiz 
atua de acordo com os princípios de um 
processo justo e impermeável a pressões.
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EU nationals already living in the UK at 
the point when Article 50 is triggered 

should be guaranteed the right to settle 
here permanently, according to the new 

report of an independent Inquiry into 
the status of EU nationals in the UK after 

Brexit, convened by British Future.
The Inquiry’s report calls on the 

Government to make a clear public 
commitment that the 2.8 million 

Europeans in the UK can stay, 
and should be offered Permanent 

Residence with the same health, social 
and educational rights as British citizens.

HTTP://WWW.BRITISHFUTURE.ORG/
ARTICLES/EU-NATIONALS-REPORT/

http://www.britishfuture.org/articles/eu-nationals-report/
http://www.britishfuture.org/articles/eu-nationals-report/
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PAUSA PARA 
CAFÉ
Mariana Rangel 
Escritora

PAUSA PARA CAFÉ

        briu a porta de casa e viu-o
        estacionado do outro lado da 
rua: o Audi TT reluzia de tão novo, 
reflectindo a luz intensa dos primeiros 
raios de sol da manhã na sua chapa 
cinzenta. As chaves caíram das mãos 
do seu pai directamente para as suas, 
enquanto olhava, embevecido, para a 
sua prenda de final de curso. Apesar de 
ainda faltarem três meses para o final 
do ano, apenas com muito pouca sorte 
Francisco não conseguiria passar nos 
exames finais.

Pelos olhos de Francisco, se alguém 
pudesse ver, passava, naquele 
momento, a imagem das passageiras 
que ocupariam o banco a seu lado e dos 
destinos que o esperavam, e aos amigos, 
agora que já não tinham que esperar 
por qualquer transporte público para se 
deslocarem.

Seria a … não, não a loucura: foi a 

condição imposta pelo seu pai para a 
entrega daquela preciosidade – nada 
de loucuras. Seria, então, a liberdade a 
gritar ao mundo que Francisco iria agora 
começar a viver.

Tinham passado sete minutos desde 
a última vez que o telemóvel tocou e 
ele voltou a tocar. Para aquele número 
Francisco estava doente, quase de cama. 
Por essa razão não a poderia ir buscar 
para, como combinado, jantarem juntos. 
Que azar: saíram uma noite, ela tinha-se 
encantado e ele adoeceu…

Com o tempo também ela, como tantas 
outras, aprenderiam a esquecer e a 
deixar, simplesmente, o tempo passar 
até que Francisco quisesse desfrutar 
novamente daquela companhia.
Era perito nos jogos de olhares e de 
sedução. Gostava especialmente de 
testar o seu sorriso, o seu olhar e a sua 
postura na forma como, em conjunto, 

F O G O
A
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conseguiriam captar a atenção daquela 
que seria o desafio do momento: a mulher 
mais bonita, aos olhos de todos os outros. 
As incursões semanais pelo court de 
ténis tinham sempre como assunto uma 
novidade no feminino. Nos primeiros 
tempos, enquanto ainda não dominava a 
arte, Francisco passava a hora a apanhar 
as bolas fantásticas do seu parceiro entre 
gargalhadas com as histórias que tinha 
vivido na semana anterior. O motivo de 
chacota eram as desculpas que dava para, 
sem magoar – sendo este o desafio maior 
que a conquista – não repetir o encontro.
Nessa sua labuta constante, Francisco não 
esperava encontrar ninguém e por isso 
deixava destroços à sua passagem.

 - Eu é que me vou fartar de rir no dia em 
que uma miúda te prender, Francisco! 
Aí quero ver do que te ris! Mas podes 
continuar a apanhar as bolas!

  - Já estou sem força! Que tal alterarmos 
a rotina hoje e combinarmos com a malta 
no sítio do costume?

Nessa segunda-feira o jogo acabou mais 
cedo: tinha sido uma semana intensa para 
Francisco, com muitas histórias para contar 
e não tinha por isso força para fazer passar 
a bola para o outro lado da rede. 
Ambos tomaram duche nos vestiários do 
court de ténis, vestiram as habituais calças 
de ganga combinadas com um pólo ou 
uma camisa. Os ténis marca Puma rasos 
acabavam de dar o toque desportivo de 
que eram fãs.  

Seguiram caminho e estacionaram, 
ainda de dia, em frente ao parque de 
estacionamento improvisado. 
Para aqueles amigos esse mês era 

dedicado às bebidas cubanas. Por isso, 
apressaram-se a pedir os Mojitos que 
os acompanhavam desde o dia 1. Se, no 
final, a sua vontade assim se manifestasse 
voltariam a Cuba no mês seguinte.
As paisagens eram diferentes todos os 
dias: todos os dias havia alguém de entre 
outras que se destacava e passava a ser 
esse o objectivo de Francisco para aqueles 
momentos de convívio: o olhar de soslaio 
para captar o outro olhar. Depois, quando 
conseguido, voltava de corpo e alma para 
os seus Mojitos.

Os anos foram passando e o tempo já não 
se permitia ser perdido com as divagações 
num olhar vazio. E disso Francisco apenas 
se apercebeu quando, à saída do tribunal, 
depois da leitura de sentença que aliviou 
o coração pesado daquele, agora, seu 
amigo, foi desanuviar para o sítio do 
costume. Com semblante carregado, 
não mais do que o do seu agora amigo, 
Francisco via de fora a sua vida como um 
atlas em torno da futilidade: um mundo 
cheio de coisas boas para dar em que 
apenas é visível o que o olhar alcança. 
E sentiu-se cansado de tantos olhares 
percorridos, como se tivesse corrido 
quilómetros sem destino.

Afastou-se um pouco do grupo que o 
acompanhava, numa tentativa de marcar 
a diferença temporal entre a pessoa que 
foi e aquela em que se estava a tornar. 
Como se o contemplar da paisagem fosse 
o botão “reiniciar” de que ele necessitava. 
Nesse momento desejou ser aquela 
pessoa a metros de si que sentia a brisa 
no rosto e estava mais próxima, que ele, 
do sol que começava a fugir. Casais de 
namorados ficavam de mãos dadas a 
olhar na mesma direcção; cães puxavam 
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os seus donos para mais uma corrida, 
antes de voltarem para as grades de casa; 
gaivotas sobrevoavam os tractores que se 
aproximavam com a caixa repleta de peixe 
fresco.

Nesse momento, cruzando-se consigo 
no cimo das escadas, olha para aquela 
rapariga em quem ninguém parecia 
ter reparado, aquele olhar sobre o qual 
ninguém se parecia debruçar, aquele 
sorriso mais sincero que esconde um 
coração que não se deixa apanhar. 

 - É ela, meu, é ela!

Os seus amigos tinham-se aproximado, 
sentindo o cansaço do amigo apoderar-
se da sua racionalidade e, vendo a 
atenção que Francisco debruçava naquele 
“desafio”, decidiram quebrar o jejum da 
conversa da qual Francisco se afastou.

 - O jogo de ténis não tarda, Francisco. Vê 
lá se levas mais uma história para contar: 
olha que o teu parceiro está há muito sem 
reportório!

Um sorriso desenhou-se nos seus lábios, 
afastando o encanto inicialmente sentido 
com a imagem doce de quem passou.
A noite passou e com ela nasceu o dia e 
a vontade de testar o destino. Francisco 
resolveu descobrir a diferença no olhar 
que com o dele se cruzou no dia anterior 
e, assim que lhe foi permitido sair do 
escritório, foi sentar-se na esplanada 
aguardando… Tinha, entretanto, vestido a 
sua farda de segunda-feira final de tarde 
para se aventurar na corrida sem destino, 
não fosse o coração, ou outra ordem, 
incentivá-lo a tal.

E ali aguardou, não muito tempo, até que 
voltou a reconhecer o gesto e os passos 
determinados de quem tem a maior 
certeza permitida: estar consigo.

Desceu as escadas sem pensar e começou 
igualmente a correr na sombra de um 
cabelo ondulado firmemente apanhado, 
acompanhado por um cão cujo pêlo 
comprido esvoaçava igualmente ao vento. 
Também sem pensar ultrapassou-a e fez-
lhe um pedido. Sem compreender, parou, 
estupefacta. Francisco repetiu: pediu-
lhe um sorriso. Como se o cão tivesse 
compreendido e estivesse a explicar à sua 
dona o que teria que fazer, começou a 
ladrar, sentado. Todo aquele cenário fê-la 
sorrir, num desenho que Francisco jamais 
esqueceria: uma expressão adivinhando 
surpresa com um sorriso luminoso de 
causar inveja ao sol que agora se escondia.
Esse foi o primeiro pôr-do-sol a que 
assistiam juntos e Francisco não adoeceu, 
no dia seguinte.
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https://www.youtube.com/watch?v=bEc4X33_jrY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bEc4X33_jrY&feature=youtu.be
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

Ao serviço da República
Um cão tailandês repousa numa 
paragem de táxis. É aquela bonita foto 
que nos leva a crer que ele, para além 
da aprendizagem quase mimica que 
retirou dos humanos também assumiu 
os seus hábitos. E repousar é um bonito 
hábito. Humano sim. O cão tailandês 
não conduziu nenhum táxi mas o seu 
dono fê-lo e, se este repousa o cão 
também o faz pois isso é o que se 
espera de um animal de companhia. 
Foquemo-nos na expressão “animal 
de companhia”. Não é um cão de caça. 
Não é um cão de guarda nem um cão 
guia mas fazer companhia a alguém 
é porventura a tarefa mais árdua que 
qualquer um desses animais pode 
assumir. Acompanhar alguém exige 
dedicação, empatia, desenvolvimento 
de laços de amizade e de afectividade. 
Não é igual a perseguir uma presa 
ou assustar intrusos mas, saliente-se, 
os dias passados a fazer companhia 
a alguém não são umas férias nem 

uma diversão garantida. É preciso 
compreender o que o beneficiário da 
companhia pretende, adaptar o nosso 
comportamento ao seu, fazer ruído nos 
momentos certos e silêncio noutros. 
A companhia é uma tarefa árdua para 
a qual nem todos têm vocação mas 
também, e nem sempre, se dá a esta 
o seu respectivo valor. Exige esforço 
e trabalho árduo, diário e constante. 
É como aprender a dançar todos os 
dias e nem todos sabem dançar. Fazer 
companhia a uma criança não é igual a 
fazer companhia a um adulto ou ainda, 
a um idoso. O que cada um espera 
do seu animal de companhia não é 
o mesmo que o outro espera deste, 
quer nas brincadeiras, quer na sua 
presença. Ora mais estática, ora mais 
dinâmica, ora mais barulhenta, ora mais 
silenciosa e tudo isto se aprende a gerir. 
Tal como a caça ou a guarda de um lar. 
E, curioso é que nem só nos animais 
a companhia é menosprezada face a 
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outras tarefas. Quem é que nunca caiu 
no erro de atribuir uma maior visibilidade 
e relevo a tarefas intimamente ligadas 
à sobrevivência humana tais como a 
angariação de alimentos ou a conservação 
da espécie mediante a segurança ao 
invés da tarefa árdua de acompanhar 
ou fazer companhia a alguém? E falam 
eles, humanos, de cuidados paliativos 
mas nem percebem a importância dos 
mesmos. E falam de cuidadores mas não 
entendem a carga de responsabilidade 
e o dom que possuem esses seres. Estar 
presente e saber ouvir, saber escutar ou 
saber estar apenas presente tarefa para 
quem tem sensibilidade. Já viram o filme 
“ A longa jornada”? Já ouviram falar de 
seres como nós, de quatro patas que 
percorrem quilómetros só para estar com 

a família humana que é a sua? Aquela a 
quem dedicaram a sua atenção, a quem 
ofereceram a sua companhia. E já viram 
aquele filme curioso e que fez chorar tanta 
gente sobre um cão de nome Hachiko, que 
esperou tanto o seu dono, todos os dias, no 
mesmo local de sempre, porque não sabia 
que ele nunca mais viria. É esse dom de 
companhia, de saber estar, de saber esperar 
que os animais entendem e a que são fiéis. 
É esse dom que alguns humanos têm e faz 
tão bem a quem já não sabe bem o que diz, 
nem o que quer, mas tem ali alguém que lhe 
presta atenção ainda que só sorria ou lhe dê 
a mão. Alguém que nos acompanha até ao 
fim, pacientemente, sem reclamar, só pelo 
prazer de estar junto, só pela antecipação da 
presença, só pelo gostar por gostar, só pela 
companhia.
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LIBERDADE
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Ai que prazer
Não cumprir um dever,

Ter um livro para ler
E não fazer!

Ler é maçada,
Estudar é nada.

Sol doira
Sem literatura

O rio corre, bem ou mal,
Sem edição original.

E a brisa, essa,
De tão naturalmente matinal,

Como o tempo não tem pressa...
Livros são papéis pintados com tinta.

Estudar é uma coisa em que está indistinta
A distinção entre nada e coisa nenhuma.

Quanto é melhor, quanto há bruma,
Esperar por D.Sebastião,

Quer venha ou não!
Grande é a poesia, a bondade e as danças...

Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música, o luar, e o sol, que peca

Só quando, em vez de criar, seca.
Mais que isto

É Jesus Cristo,
Que não sabia nada de finanças

Nem consta que tivesse biblioteca...

Fernando Pessoa, in “Cancioneiro”
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