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Editorial 

O A é uma Vogal Aberta. JustiçA com A assume-se uma Revista On 

line Aberta.  

Assumem as suas criadoras que é uma revista de Opinião e isso 

quer dizer tudo.  

Assumem ainda que, sendo Magistradas têm um dever de reserva 

que respeitarão.  

Declaram desde já que não renunciarão à sua liberdade de 

expressão e de opinião. 

Assumimos também que o mutismo e secretismo do exercício da 

função de julgar não dignificam a Justiça. 

Entendemos que, numa era que é a da comunicação, continuar 

fechado, de rosto encoberto e sem exercer a cidadania, não nos serve a 

nós magistradas e magistrados.  

Por isso, nasce este espaço comunicacional em que a opinião de 

cada um tem o seu valor ainda que não seja a nossa. 

E em que tentaremos desmistificar o que é a liberdade de 

expressão, o direito de informar e a ser informado e o direito à 

informação no âmbito do judiciário. 

Não teremos apenas artigos técnicos. Não teremos notícia porque 

não a sabemos fazer.  

Teremos neste espaço opinião e respeito pelo que deve ser hoje a 

comunicação entre o judiciário e o Mundo "lá fora", numa 

correspondência biunívoca enriquecedora. 

A nossa Tendência é não ter Tendências. 

Está este espaço aberto a todas as tendências e saberes que se 

respeitem e, recriem entre si uma nova forma de comunicar. 

Naquilo a que se pode chamar o primeiro desafio, temos connosco 

a presença do Sr. Conselheiro Pires da Rosa. Um retrato de um Juiz 

enquanto tal, pelo traço de um Juiz de carreira e para os Juízes de 

carreira. Lê-lo é sentir que ainda vale a pena ser Juiz. Um texto para 

guardar e não esquecer. 

Pelo punho de uma jornalista também de carreira, teremos um 

confronto com o olhar dos outros porque, vermo-nos pelos olhos do 
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Outro, é um desafio que a revista aceita e, um risco que vale a pena correr. Um texto para 

pensar e construir. 

Pela pena de um juiz com reconhecida experiência em Menores e Família, teremos 

informação preciosa sobre crianças deslocadas ou retidas ilicitamente fora dos seus territórios 

nacionais. 

Um texto para atentar e aprender os direitos.Também trazemos aqui, pelo punho de 

alguém que, licenciado em Direito, conhece o terreno e com o Mundo prisional desenvolve um 

trabalho de integração. Um texto que nos faz reflectir sobre o que é estar preso. Um texto 

para repensar modelos. 

Aflora este espaço, como não podia deixar de ser, o sistema informático onde 

funcionam os tribunais. O Citius visto de dentro. 

Justiça com A tem colunas habituais, algumas já vossas conhecidas. Umas, trazem o 

ponto de vista do Juiz, outras, aparentemente a despropósito, trazem-nos o outro lado da 

notícia também visto pelo Juiz. São textos que nos trazem o outro lado das questões. 

Temos um cantinho com um conto, e o Mar logo ali. Justiça com A tem gente dentro que 

lê e que sente e, uma pausa lúdica para o seu café. 

Tem uma forma de fazer as coisas no Feminino que não é melhor nem pior, é diferente. 

Esperamos por si num espaço de pausa na azáfama do dia-a-dia, quem sabe no seu 

tablet na mesa de uma esplanada, ao pequeno almoço, depois do jantar. 

Este é um espaço totalmente aberto à Opinião que também pode ser a sua. 

No próximo número traremos uma nova coluna e, achamos que vai gostar dela, 

também. 

Post Scriptum :  

JustiçA com A nasceu do A de Amizade, do A de Eterno Feminino, do A de Agora e de 

Amanhã.  

Tem o A de PassAdo, vive no Presente e será uma ConquistA . 
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Re  em Causa Pro pria 

Um Espaço no Feminino Sem Medos 

É de Sílvia Chueire que falo. Descobri-a por aí "In the meadow" na 

era do boom dos Blogues, ou na era da blogosfera, em que todos 

descobrimos o poder da palavra, a liberdade de escrever sem ter de 

pagar para ser lido e em que, o curto espaço de um ecrã de computador 

tinha o Mundo (Todo) logo ali. 

Estávamos e estamos na Era da Informação. Já ninguém é dono das 

palavras e as ideias já não ficam fechadas em folhas brancas ou cadernos 

com argolas. 

Ninguém é dono da verdade, ninguém pode parar a partilha do 

saber, da descoberta, do desassombro. 

Esta é uma Era no feminino em que há uma responsabilidade e um 

dever de ser cidadão do Mundo, em que não basta a palavra, é preciso 

que ela exista e faça o seu percurso e provoque o agir, o fazer, o dizer e o 

conseguir,... sem Medo. 

É por isso que vos falo de Sílvia Chueire, médica psiquiatra, 

Carioca, mas sobretudo poeta. E o, ou a, poeta, são pensadores que 

desafiam os tempos, as políticas, provocam revoluções, inventam o como 

fazer. 

De todos os escritos que escreveu enquanto passeava pelas 

palavras, escolho o poema que mais se adapta a este espaço onde tenho, 

hoje, o prazer de escrever pela primeira vez. Um espaço feito de falta de 

medo, um espaço de vontade, sem espaços delimitados, em que há 

espaço para todos,... menos para o Medo. 

Dela, Mulher, Médica e Poeta, escolho um dos poemas que mais 

me toca e, mais fala dos tempos de ontem e de hoje porque Hoje, 

começa uma nova era para quem a quiser começar. 

A todos os leitores que vieram e aos que hão-de vir, deixo um 

poema no feminino 
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“entrega as tuas mãos ao medo e não viverás. 

há um espaço de arbítrio entre acaso,  

ética, responsabilidade, dever  

uma fenda para a coragem. 

 

 

a vida caminha pela terra 

passos decididos entre tudo e nada, 

uma brevidade imperceptível a roçar os nossos rostos. 

nada restará 

depois que as horas calarem.  

entrega tua face ao medo e não a verás viva” 
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O Outro Lado do Reflexo 

Metáfora. 

Não era suposto começar por este tema. 

A plataforma informática em uso nos Tribunais, o “Citius”, era 

uma ferramenta útil, tendo implementado uma ideia, na minha opinião 

correcta, de desmaterialização progressiva dos processos judiciais, com 

todos os benefícios daí decorrentes - desde ambientais até ao ganho de 

tempo no processamento, envio, recepção e tratamento das peças e 

documentos que constituem os referidos processos. 

É certo que o “Citius” não era perfeito: exigia um olhar atento e 

crítico no que respeita aos textos disponibilizados na plataforma para 

inserção nalguns actos de secretaria, e revelava as limitações próprias de 

um processo de informatização que não pode, no início da sua 

implementação, pretender ser tão extensivo como a realidade que 

ambiciona transportar para o mundo do virtual. 

Sopesando vantagens e desvantagens e forçando-me a 

ultrapassar o preconceito que sempre se ergue à mudança, encarei o 

“Citius” como um trabalho em progresso (não o será toda a obra 

humana?!) e tratei de me adaptar. 

E adaptei-me, e gostei e gosto do “Citius” como se gosta do que 

é real: descobrindo-lhe os defeitos, insuficiências e falhas, refilando com 

os seus caprichos, atrasos e limitações, desesperando muitas vezes, mas 

reconhecendo que o mundo do Judiciário se tornou um pouco mais 

simples com a sua existência. 

Assim, nunca seria o “Citius” a minha primeira escolha para 

ocupar o tempo de quem me faz o favor de passar os olhos por estas 

linhas. Provavelmente, nem seria a décima.  

Mas eis senão quando, em finais de Agosto, o “Citius” começa a 

surgir-me como uma metáfora hiperbolizada (se calhar nem tanto…) do 

que se vem passando com o Judiciário nas últimas décadas.  

Na verdade, por imposições técnicas da implementação da 

Reforma da Organização Judiciária, no dia 26 de Agosto de 2014, a 

plataforma informática foi desligada, deixando de estar operacional. 

Tornou-se, assim, impossível aceder aos actos que se encontravam 

exclusivamente praticados electronicamente, o que inviabilizou a 

tramitação processual subsequente, e deixou de ser possível proceder à 

gravação das diligências/audiências cuja preservação em sistema áudio é 
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imposta por Lei, só para enumerar dois dos escolhos resultantes do encerramento da 

plataforma. 

Não me espantou, como seguramente não espanta qualquer cidadão que reflicta dois 

segundos sobre o tema, que a migração de três milhões e meio de processos de uma 

plataforma informática para outra, implique contratempos, paralisações e mesmos revezes 

inesperados; o que me deixou atónita foi a circunstância de não se ter preparado a paragem 

da plataforma - por exemplo, através da criação de uma alternativa, ainda que limitada nas 

suas funcionalidades, mas garantindo a prática de actos no decurso das férias judiciais para 

quem se encontre a trabalhar, mormente assegurando serviço urgente dos Tribunais; ou 

dando instruções no sentido de se materializarem os actos electronicamente praticados num 

período a definir, e bem assim determinando forma alternativa de realizar o registo áudio das 

diligências a praticar. 

Fiquei com a nítida sensação de que quem se encontra a executar a Reforma não teve 

a preocupação de garantir que o serviço judicial decorresse com a menor das perturbações, 

deixando aos profissionais da área (advogados, funcionários e magistrados) a tarefa de se 

“desenvencilharem”. 

O calendário passou a marcar Setembro e o estado do “Citius” manteve-se inalterado. 

E quando, sem perspectivas de melhoria a curto prazo, assim persistiu pelas primeiras duas 

semanas do mês em que os Tribunais deveriam estar a trabalhar plenamente, apercebi-me 

que não existe melhor imagem para o Judiciário na actualidade do que a paralisação da 

plataforma informática da Justiça. 

Progressiva e paulatinamente, têm sido retirados ou não fornecidos os meios de que 

administração de Justiça carece para exercer dignamente da função de soberania que 

constitucionalmente lhe compete. 

Exige-se, continua e despudoradamente, aos profissionais da área que supram a falta 

de meios, tentado incutir a ideia, aos próprios e à sociedade em geral, que tal é 

responsabilidade sua, quando, e na verdade, compete ao poder político fornecer à Justiça os 

instrumentos necessários à sua realização. 

Demanda-se dos magistrados que resolvam um número de processos em tempo 

record, desvalorizando a qualidade da resolução e, com isso, negando a Justiça aos cidadãos, 

com enorme prejuízo para estes. 

Exige-se, afinal, de todos que suportem, acrítica e placidamente, a ditadura da 

produtividade, traduzida apenas em quantidade de processos resolvidos, fazendo da estatística 

processual o exclusivo termómetro da saúde e eficiência da Justiça. 

E, para cúmulo, nem sequer se preparam ou fornecem os instrumentos necessários à 

continuação do processo produtivo num momento disruptivo como a implementação de um 

novo paradigma judicial. 

É por tudo isto que não consigo evitar de pensar que, como vem sendo hábito, está-se 

à espera de que os profissionais da Justiça contornem as dificuldades e, através da tão nobre e 
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lusa arte do “desenrascanço”, continuem a trabalhar por forma a manter-se a aparência de 

que tudo vai bem 

Pois não vai. 
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Os Juí zes querem-se bonitos! 

Há não muito tempo, numa daquelas leituras distraídas das 

manhãs de sábado, caiu-me sob os olhos, se bem me lembro na crónica 

de um conhecido médico e escritor, a frase “ os médicos devem ser 

bonitos “. 

O insólito abafou a minha distracção matinal e centrei toda a 

minha atenção no texto, em busca do exacto sentido da estranha 

afirmação. 

E rapidamente encontrei o seu explícito conteúdo. 

E mais: sem rebuço importei a afirmação, “qua tale”, para a minha 

profissão, para a nossa profissão. 

Os juízes devem ser bonitos! 

Na verdade, só a beleza atrai a confiança, só a beleza potencia o 

convencimento, só a beleza desperta e sustenta a adesão de quem 

recebe a comunicação. 

Na justiça como na saúde só a capacidade de envolver os 

destinatários das decisões no seu percurso pode criar a confiança sem a 

qual a função judicial será apenas um exercício de autoridade e não, 

como se lhe impõe, a garantia da defesa dos direitos e interesses 

legalmente protegidos que a Constituição da República faz repousar nos 

tribunais. 

Só através deste diálogo – e o diálogo com a sociedade é 

exactamente o tema deste Congresso – pode a justiça ser justiça, pode a 

justiça impor-se como valor fundamental na definição da sociedade 

democrática e solidária que desejamos porque só assim o povo em 

nome do qual é prestada a aceita enquanto instrumento da 

conformação dos interesses públicos e privados que conflituam no seu 

seio e nela acredita como factor da mudança que, em algum momento 

histórico, a vida e a dignidade da pessoa humana imponham e o direito – 

a superestrutura onde a justiça exclusiva e necessariamente tem que ser 

encontrada – a não tenha ainda assumido. 

Os juízes têm então que ser bonitos! 

O juiz tem naturalmente que descobrir a beleza dentro de si 

próprio mas perceber que o belo só importa se belo chegar aos olhos de 

quem vê. 

É necessário ao juiz perceber que os valores que encarna e cujo 

cumprimento tem por missão não são os seus próprios valores, como 
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tantas vezes pretensiosamente acontece, mas os valores que a sociedade entende como seus, 

que sufragou no universo da lei que lhes dá suporte e que quer ver exercitados ou postos em 

prática ou que, por vezes mesmo, necessita de ver questionados em nome de uma evolução 

que o direito não soube absorver de forma tão rápida como é rápida a própria vida. 

E nas suas decisões tem que conseguir um rigor, uma precisão, uma clareza, uma 

simplicidade tais que permitam aos seus destinatários entendê-las e aceitá-las, porque as 

perceberam, ainda que delas discordem. 

É necessário que a decisão judicial seja contida e rectilínea, sem rodeios ou 

tergiversações ou grandes tratados que pretensamente a sustentem mas que não são mais do 

que a floresta criada para esconder a árvore que se não consegue encontrar ou tornar vistoso 

o que em si mesmo é simples e seria bem mais belo se assumisse essa sua simplicidade. 

A clareza e o rigor do texto judiciário passam, necessariamente, pelo conhecimento e 

competência de quem decide, pela independência da afirmação decisória, pelo equilíbrio e 

sensatez sem os quais a aceitação do que vem decidido é irremediavelmente comprometida. E 

obrigatoriamente implicam não só um estudo aturado e aprofundado da jurisprudência e da 

doutrina, mas também uma abertura - sem preconceito - para o tão complexo mundo de hoje 

e uma formação humana extensa e compreensiva que permitam assegurar o correcto sentido 

da decisão em busca da vida e da evolução do sentido dela e não apenas um fechado conjunto 

de valores próprios e que se julgam os únicos a preservar e levar avante porque são … nossos. 

Ai do juiz que não consiga perceber o mundo para além e para fora de si próprio, e que 

não tenha mesmo a humildade de pensar que só raras vezes consegue atingir a justiça como 

um valor absoluto. O que importa é que, na relatividade dos valores, ele consiga afirmar na sua 

decisão o caminho do possível, do que necessário respeitar para que a vida continue a girar 

sem uma agressão insustentável de valores ou da dignidade humana de quenquer que seja. 

Como escreveu um dia Camilo José Cela “a justiça não tem por missão consertar o 

mundo mas sim evitar que se deteriore mais, isso basta. Quando um juiz se sente depositário 

dos valores morais da sociedade, a justiça ressente-se e range”. 

É na decisão judicial que nasce – e se consegue ou não consegue – o diálogo com a 

sociedade, devolvendo-se aos destinatários da justiça não um qualquer valor ou orientação 

afirmado porque “é nosso”, de quem decide, mas os valores e orientações e o desbravar de 

caminhos que a sociedade construiu e deseja para si própria. 

É aí que o diálogo nasce … e aí se esgota.  

Repete-se: a decisão tem que ter a clareza e o rigor imprescindíveis para fazer-se 

entender a si própria, sem qualquer necessidade de explicação posterior que seguramente 

sempre a enfraquece por introduzir novos juízos e considerações que não constam da 

expressividade da sua própria elaboração. 

As sentenças têm que ser bonitas. Límpidas e claras. Serenas. Afirmando os caminhos da 

resolução dos conflitos actuais e futuros, com firmeza – uma firmeza sempre ancorada numa 

independência sem limites – mas sem arrogância. 
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Como palavras serenas e contidas, medidas. Como escreveu Miguel Sousa Tavares em 

No teu deserto ( Quase Romance ), a págs.49, « tudo o que se diz de desnecessário é estúpido, 

é um sinal destes tempos estúpidos em que falamos mais do que entendemos ». 

É preciso dizer tão só, mas sempre, o que é necessário. E mesmo para dizer o que é 

necessário é preciso escolher, com firmeza sim, mas com moderação e respeito, as palavras 

certas … e sugestivas. Porque, como escreveu Pedro Homem de Melo, 

“ elas são tudo, a graça da atitude 

a luz que nos encanta e que nos guia”. 

É isso mesmo – só a palavra certa, firme mas não rancorosa, bonita, ainda ou sobretudo 

quando dura ou não desejada por quem a recebe, pode ter essa virtualidade ansiada em toda 

a comunicação judicial que é a de servir de guia para comportamentos futuros para que o 

mundo possa girar sem o atropelo dos direitos e garantias de quem quer que seja no 

confronto do respeito com os direitos de todos os outros. 

Atenção, porém: as decisões e os actos judiciais não valem só por si. 

É preciso assegurar a imprescindível qualidade da comunicação com os destinatários da 

justiça. Não só a sua qualidade técnica mas até mesmo a sua qualidade estética, que não 

afaste os cidadãos perante uma construção física ou “internáutica” que não recebam porque 

não é … bonita. 

Os juízes têm que garantir-se de que tudo o que querem dizer aos destinatários da 

justiça ou, se for o caso, aos seus mandatários é absolutamente claro e entendível e não deixa 

margem para a incompreensão ou o desleixo ou o desespero. 

É assim na sentença ou no acórdão que escrevem, é assim nas comunicações que fazem 

por escrito … ou pelo Citius (que deus haja ou renascido que venha a ser ), é assim também no 

contacto pessoal com os cidadãos, seja em que situação se apresentem em tribunal. 

Sobretudo se de um correcto entendimento do que lhe é dito depende a afirmação livre e 

consentida de uma vontade que só em si repousa. 

Como já escrevi em outro local a propósito do tema “Justiça e Educação” é importante 

receber as pessoas de olhos nos olhos, transmitindo-lhes a dimensão da nossa atenção, não as 

tratar por tu ou por você só porque num determinado momento nos sentamos no exercício de 

um poder - de que não podemos abdicar porque nos foi confiado pelo povo, mas que é em 

nome do povo que estamos a exercer; é decisivo não tratar as pessoas por uma forma que, 

numa situação tão insólita e traumática como é estar em tribunal, seja a que título for - ainda 

mais se se é arguido ou réu - as despersonalize (como agora está tão em moda, às vezes até de 

maneira ostensivamente dirigida), acentuando-lhes a inevitável fragilidade em que se 

encontram. 

É imperioso perceber que o tempo é importante para todos, para nós e para aqueles 

que recebemos ( e por isso é necessário respeitar os horários que marcámos ) e não faz 

sentido nenhum dizer-se a alguém que se lhe dá um documento para “justificação da falta” 

quando esse alguém, judiciosamente, nos vai seguramente responder que o que lhe faz falta é 
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o trabalho perdido ( para si, para a sua família ou a sua empresa, para o seu país ) e não a 

justificação dessa perda. 

Como é importante não esquecer que, haja o que houver, é o juiz que convoca que tem 

que dar a cara pelas decisões que tem de tomar – tem de vir à sala de audiências ou chamar à 

sua presença as pessoas que convocou para lhes explicar que, por uma ou outra razão, a sua 

vinda ao tribunal foi em vão.  

O primeiro princípio da legitimação é o exercício da responsabilidade. E só um juiz que 

assume a responsabilidade – muitas vezes para dizer sem equívocos que a responsabilidade 

não é sua - é um juiz bonito. 

Bonito também só pode ser um juiz que receba as pessoas que chama a colaborar com a 

Justiça com um mínimo de dignidade e de comodidade.  

E é necessário lutar por isso, também por aí passa a legitimação do poder judicial.  

A degradação a que se deixam chegar, por vezes, as instalações dos serviços judiciais e a 

tradicional penúria dos meios postos ao dispor dos tribunais, hoje a “contentorização” da 

justiça, é profundamente deslegitimadora.  

E o juiz tem que ser um combatente da sua própria legitimação.  

Sem deixar de responder sempre à procura da justiça, dentro dos limites da 

“circunstância” em que foi colocado, sejam quais forem as condições que lhe são oferecidas 

desde que asseguradas a indispensável reflexão e qualidade dos actos praticados, não pode 

deixar de denunciar perante os demais poderes do Estado e os cidadãos os desvarios e 

descaminhos que perturbem o exercício da função judicial e tem que lutar por que a ideia de 

justiça não seja apenas isso, uma ideia, mas um ideal rigorosamente tido em conta na busca 

das condições concretas necessárias à sua concretização.  

Dir-se-á, neste concreto tempo da reorganização judiciária e do colapso ou percalço ou 

morte cívica ou seja lá o que for do Citius, que é essa a principal e decisiva luta dos juízes – a 

que conduza à superação dos inqualificáveis transtornos verificados e recupere, aos olhos dos 

cidadãos, a confiança tão duramente atingida na imagem da justiça. E sem a imagem também, 

não há justiça. 

Como terão sempre de lutar também por um estatuto económico que assegure a sua 

estabilidade económica, não por si mesmos, mas porque essa é a garantia da própria 

independência da função judicial, da forma como essa independência é vista de fora e nela se 

acredita. 

Numa sociedade materialista como a nossa, a degradação do estatuto socio-economico 

de alguém, do juiz, é o primeiro passo para a degradação da própria função que se 

desempenha.  

Lutar contra isso é, portanto, lutar pela dignificação da própria função. 

Nesse sentido também os juízes devem ser bonitos – os cidadãos devem olhar para eles 

localizando-os acima de qualquer suspeita porque o seu estatuto socio-economico, 
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garantindo-lhes uma vida condigna mesmo para além do termo do exercício profissional, lhes 

garante a independência de pensamento que os torne invulneráveis a todas as pressões, sejam 

de que tipo forem, vindas de onde vierem, de poderes escuros ou de poderes legítimos, ou até 

de uma opinião pública ou publicada tão difíceis de gerir ou de suportar hoje, porque tão 

constantes ou insistentes ou sub-reptícias mas volúveis. 

Hoje não é já o tempo – o meu tempo – em que o juiz chegava à comarca para se 

instalar na tantas vezes degradada Casa de Magistrados, com a sua esposa ( primeiro apenas 

dona de casa, mais tarde professora ou quem sabe, filha de um grande agrário alentejano ), a 

sua esposa e os meninos, solitário e afastado do convívio social de que se resguardava.  

Hoje os juízes, homens ou mulheres, chegam e partem tantas vezes dia a dia, casados 

com colegas ou com pessoas das mais diversas profissões, com o companheiro ou a 

companheira, solteiros, com e sem filhos, em união de facto ou divorciados, pessoas deste 

mundo e do seu tempo. 

Têm assim, por uma razão acrescida, que ser bonitos, assumirem uma postura e uma 

regra de conduta que, sem os subtrair ao tempo e ao lugar do comum dos mortais, os faça 

sobressair pelo seu especial equilíbrio e sensatez, pelo seu sentido de justiça, pela delicadeza 

de trato, pela imparcialidade e independência que naquele tempo parecia assegurada pelo 

isolamento social e que hoje precisa de ser afirmada e transparente no dia a dia, quando as 

condições da vida moderna impõem uma tão diferente forma de viver. 

Juízes e magistrados do MºPº conhecem-se no CEJ, casam ou não casam uns com os 

outros, ficam amigos para sempre, chegam num mesmo tempo à mesma comarca ou a 

comarcas próximas, têm necessidade de alojamento e juntam-se numa mesma casa que 

satisfaça as necessidades dos dois ou três ou quatro que tomaram posse no mesmo tempo 

numa mesma vila ou cidade. 

É assim a vida e a independência tem que ser afirmada claramente por sobre essa 

circunstância.  

Eu admito – eu sei – que estas minhas palavras estão inteiramente fora do “citius”. Eu 

sei. Mas os Citius passam, morrem ou ressuscitam, as Ministras passam ou repetem-se, os 

Ajudantes passam, e é sempre sobre nós, Juízes de uma vida inteira, que repousa a ideia de 

Justiça com J. 

Não a podemos deixar morrer, é por ela que temos que lutar. Sempre, sem tréguas nem 

cedências. Como estamos a fazer hoje aqui, começando o essencial “diálogo com a sociedade” 

pela rigorosa reflexão sobre nós próprios, sobre quem somos e como somos e, sobretudo, 

como devemos ser. Bonitos, como se querem os juízes! 

 

X Congresso dos Juízes Portugueses  

Tróia – 2, 3 e 4 de Outubro de 2014   
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 As comunicaço es judiciais 
directas e o direito das 
crianças a uma afectividade 
sem fronteiras 

A plurilocalização das relações jurídicas familiares é uma 

dificuldade acrescida quando se trata de assegurar o direito da criança a 

uma afectividade sem fronteiras. 

É neste contexto que foi aprovada em 25 de Outubro de 1980, a 

Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de 

Crianças (CH 1980), sendo Portugal um dos Estados signatários (Decreto 

do Governo n.º 33/83, de 11 de Maio). 

Esta Convenção tem por objectivo assegurar o regresso imediato 

de crianças deslocadas ou retidas ilicitamente de um Estado, fazer 

respeitar nos outros Estados os direitos de guarda e de visita, garantindo 

o restabelecimento da situação alterada pela acção daquele que deslocou 

ou reteve ilicitamente a criança mediante um mecanismo de colaboração 

entre Estados, sendo o seu regresso imediato a primeira providência a ser 

considerada pelas autoridades judiciárias de cada Estado, a menos que 

ocorra um conjunto de circunstâncias excepcionais. 

A Conferência da Haia de Direito Internacional Privado promoveu 

também a publicação de diversos guias de aplicação da CH 1980 e a 

criação de uma base de dados (INCADAT), disponibilizando na internet as 

decisões judiciais mais significativas com vista a reduzir os abismos 

jurídicos existentes no amplo espaço geográfico de vigência da 

Convenção. 

No âmbito da Conferência da Haia, foi ainda criada uma Rede 

Internacional de Juízes com vista a constituir um poderoso instrumento 

de comunicação, permitir a troca de experiências relativamente a 

procedimentos e métodos desenvolvidos, e habilitando ainda os juízes da 

rede, através de um contacto permanente, à obtenção de informações 

recíprocas sobre procedimentos em curso. 

Os contactos dos juízes nacionais de ligação com o juiz responsável 

pela tramitação do processo em que esteja em causa a aplicação da CH 

1980 destinam-se a: 

 

António José Fialho 

. Juiz 1 da 3.ª secção de 

instância central de família e 

menores do Barreiro (Comarca 

de Lisboa) 

. Membro da Rede 
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Internacional Privado 

(representante do Estado 

Português) 

. Magistrado Coordenador dos 

Núcleos do Barreiro/Moita e 

Montijo (Comarca de Lisboa) 

. Juiz Formador 

. Autor de diversos trabalhos 

publicados na área da família e 

das crianças e do processo civil 

. Orador em diversas 

conferências nacionais e 

internacionais 
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a) Obter informações sobre o estado actual dos processos, as diligências em curso e as 

providências que tenham sido adoptadas (função de informação); 

b) Disponibilizar ao juiz nacional o apoio necessário para qualquer dúvida ou 

esclarecimento que este possa ter sobre a aplicação da CH 1980 (função de assistência); 

c) Evidenciar a importância da celeridade na decisão com vista ao cumprimento dos 

objectivos da CH 1980 (função de sensibilização); 

d) Actuar de forma a que não ocorram quaisquer interferências na independência e na 

livre convicção do julgador, apenas agindo como suporte e apoio e quando este, depois de 

contactado ou por sua própria iniciativa, considere esse apoio importante (função de garantia). 

A função dos membros da Rede consiste, em primeira linha, em estabelecer uma 

comunicação directa entre os juízes nacionais e outros juízes de outras jurisdições 

estrangeiras, procurando suprir qualquer falta de informação que possa resultar na apreciação 

concreta de um pedido de regresso ou quando possam existir dúvidas quanto à situação 

concreta da criança, privilegiando-se o recurso a meios tecnológicos simplificados e rápidos. 

As comunicações judiciais directas têm-se revelado muito úteis na redução dos tempos 

de resposta e na resolução de questões práticas como, por exemplo, facilitar as garantias de 

regresso seguro da criança, no estabelecimento de medidas urgentes ou provisórias 

preventivas ou protecção ou na prestação de informações sobre o exercício do direito de 

custódia ou de visita. 
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O Direito (dever) de 
Ínformar  

“O presente requerimento tem como objectivo único o 

cumprimento da função de informar, previsto no Estatuto do Jornalista e 

na Constituição da República Portuguesa e, em consequência, às 

informações ou peças obtidas não será dado qualquer outro destino que 

não o aqui assumido. 

Considera a jornalista requerente que a informação que assim 

obtiver poderá, não só ajudar os jornalistas da (...) a cumprir melhor o 

seu direito/dever de informar como, igualmente, permitir aos cidadãos 

que se cumpra o seu direito a serem informados com rigor e qualidade, 

um direito também previsto na Constituição da República Portuguesa.” 

 Este é o excerto de um das muitas centenas de requerimentos em 

cujos textos, invariavelmente e ao longo dos anos, tenho invocado os 

mesmos argumentos, ora citando os artigos do Estatuto dos Jornalistas, 

do Código de Processo Penal e da Constituição da República Portuguesa  

que servem de base a este tipo de argumentação, ora argumentando, 

simplesmente, porque não há tempo -  e tempo é coisa que falta por 

regra aos jornalistas que,  não conhecendo as normas de cor, confiam 

que os juízes, destinatários de tão claras missivas, os terão na ponta da 

língua e respeitarão a lei, porque a ela devem respeito mais do que 

qualquer outro cidadão. 

 Apesar de os argumentos serem sempre os mesmos, nunca são 

escritos de forma mecânica. Escrevo-os com convicção. A convicção 

plena de um direito que me assiste, e a toda a classe a que pertenço, e 

que gostaria de ver tratada com o respeito que merece e que a lei lhe 

confere. Somos nós, afinal, o veículo privilegiado que transportará a boa 

ou má informação, a compreensão ou incompreensão dos factos aos 

cidadãos e, assim, o veículo que tão bem serviria para a Justiça ver as 

decisões proferidas pelos seus magistrados tratadas com rigor e 

verdade. 

 Não tenho estatísticas feitas, porque nunca tive tempo para fazê-

las na voragem do trabalho do dia-a-dia,  mas reconheço que teria sido 

um trabalho deveras interessante e útil. Posso, no entanto, com rigor 

suficiente afirmar que são bem mais os pedidos dirigidos a processos 

que são rejeitados, ou que não são sequer respondidos, do que os que 

obtêm despacho positivo. Há inclusivamente quem – juízes, 

representantes de um órgão de soberania - numa “folhinha” manuscrita, 

e à margem do processo, apesar de se tratar de requerimentos dirigidos 
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aos processos, responda simplesmente:  “Não autorizo”, sem sequer se dar ao trabalho de 

fundamentar a decisão. 

O desprezo pelos requerimentos dos jornalistas que pretendem tão só exercer o seu 

direito de informar (que inclui o direito de ser informado, ou seja, o direito de aceder às fontes 

de informação) é a regra e não a exceção. Tudo serve para obstaculizar: há bem poucos dias vi 

um requerimento de consulta de processo em fase de julgamento ser indeferido porque só 

apresentei o meu número de carteira profissional – documento mais do que suficiente, 

segundo a lei,  para identificar-me profissionalmente – e não referi o meu número de bilhete 

de identidade; há uns tempos, o argumento era de que não tinha demonstrado que estava 

mandatada pela empresa para a qual trabalho para consultar um processo – condição 

absolutamente desnecessária. 

E uma moda relativamente recente é, ao abrigo do poder jurisdicional que parece ser 

intocável, quando invocá-lo não é sequer razoável, juízes exercerem o chamado princípio do 

contraditório e questionarem as partes para decidir, depois, se permitem ou não a consulta de 

um processo por um jornalista.  

Falo de processos públicos por natureza, sem qualquer   restrição de publicidade, que 

não estão em fase de segredo de justiça, alguns estão até em fase de julgamento, outros até já 

transitaram em julgado. Falo de juízes que decidem questionar as partes, algumas até já 

julgadas mesmo à revelia por não se lhes conhecer o paradeiro, para saber se permitem a 

consulta por um jornalista. 

Chega-se ao ponto de, para se decidir relativamente ao requerimento de um jornalista, 

um juiz pedir à Ordem dos Advogados a nomeação de advogados oficiosos para se 

pronunciarem por condenados desaparecidos – por crimes de natureza económica - 

delapidando assim, e mais um pouco, o erário público, sem que haja para isso qualquer 

justificação.  

Do Conselho Superior da Magistratura nada pode o jornalista esperar porque a opção 

tem sido defender o magistrado argumentando com a índole jurisdicional da decisão e 

esquecendo que se estará, muitas vezes, perante a violação dos deveres funcionais de um 

magistrado de respeito pela Constituição e que deveria, isso sim, incorrer em ilícito disciplinar 

por violação do dever de zelo.  

Dos Tribunais Superiores também não: porque de decisões desta natureza, mesmo que 

venham a ser favoráveis ao jornalista – o que é pouco provável, como a experiência tem 

demonstrado – o tempo que passou tornou inútil o efeito de qualquer decisão. 

O que faz, então, com que um juiz desrespeite em simultâneo três direitos 

fundamentais: o direito do jornalista de se informar (aceder às fontes); o direito/dever do 

jornalista de informar e, por último, e em consequência, o direito do cidadão de ser informado 

e com rigor? Não poderá ser o desconhecimento da lei, porque os juízes têm de conhecer a lei. 

Só poderá ser, então, apenas um desejo retrógrado de manter a Justiça em circuito fechado, 

inviabilizando a sua compreensão pelos destinatários que são os cidadãos ou, pior ainda, um 

arrogante desrespeito pelos direitos dos jornalistas e dos cidadãos, e pela Constituição da 

República Portuguesa. 
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O que faz com que um juiz, perante um requerimento de um jornalista que afirma a sua 

intenção de querer informar-se para melhor poder informar os cidadãos, considere que o 

jornalista não demonstrou ser legítimo o seu interesse. O interesse do jornalista é sempre 

legítimo. Impôr limites no acesso a alguma informação ou na sua divulgação para preservar um 

bem maior é admissível e está previsto na lei. Impedir, pura e simplesmente, o acesso de um 

jornalista à informação é manifestamente ilegal, porque contrário à Constituição, e só pode ser 

considerado um puro acto de censura. 

O que faz com que um juiz não queira que as suas decisões sejam corretamente 

compreendidas e deixe a “verdade” dos processos ao sabor de uma qualquer parte que deseje 

transmitir apenas a “verdade” que mais lhe interessa? É uma pergunta a que nós jornalistas, 

julgo, nunca conseguiremos responder. 

Trata-se, em qualquer caso, de opções que não credibilizam a Justiça e que a tornam 

indesejavelmente ineficaz. 
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Uma fala cia 

Um sistema, não é um homem, assim como um homem não é por 

si só um sistema, uma sociedade completa e perfeita na sua imperfeição 

humana. Recentemente, surgiram pelas canetas de muitos jornalistas, 

notícias cujo título encerra em si uma realidade para lá dos olhos de 

muitos – “Directores de cadeias que não reduzam número de reclusos 

reincidentes serão afastados” - a realidade do sistema prisional 

português.  

Esta realidade faz parte da nossa sociedade, do nosso país, da 

nossa vida e, faz parte de cada um de nós, na estreita medida em que 

esse sistema é alimentado pelo dinheiro dos nossos impostos e em que 

todos, por infortúnio do destino podemo-nos tornar parte daquele 

sistema. Ninguém está imune de involuntariamente cometer um crime… 

Todos nós, de uma forma ou de outra, somos parte do sistema.  

Então que sistema prisional quero eu para o meu país? Que 

sistema prisional quero que o dinheiro dos meus impostos fomente? Que 

sistema prisional queria eu se tivesse de cumprir uma pena de prisão?  

Resgatando o pensamento de Michel Focault, questiona-se: 

queremos um sistema prisional inspirado no “Suplício", na "Punição", na 

"Disciplina" ou na noção moderna de "Prisão"? Qual é o objectivo deste 

novo sistema prisional que torna a redução da taxa de reincidência um 

indicador de sucesso, quando a mudança deve ser estrutural ao invés de 

legislativa ou burocrática? Lévinas definia a unicidade do Ser-humano e a 

descoberta dessa unicidade na capacidade do Eu olhar o Outro, sendo 

que o potencial do Eu e do Outro só se revelava em todo o seu expoente 

máximo aquando da realização, ainda que incompleta, do Eu na figura do 

Outro. Pois bem. A mudança não se basta com um PIR (Plano Individual 

de Reabilitação), com a criação de novas equipas de trabalho, com um 

apontar do indicador ao culpado. A mudança de paradigma no sistema 

prisional clama e obriga a uma mudança de consciência.  

O sistema prisional, não se deve tornar um apontar de indicadores 

ou uma mera muleta para os primeiros meses de vida para lá das grades, 

mas antes uma pedagogia e criação de ferramentas para a vida. Os 

reclusos têm de ser acompanhados ab initio. Nesse primeiro instante 

tem de ser aferido se conhecem e se acolhem as regras da vivência em 

sociedade. Não basta uma explicação de porque é que não se deve 

roubar, matar, mutilar ou violar, tem de se explicar o mais básico 

conceito: o relacionamento entre o Eu e o Outro, numa dialéctica 

levisiana. Munidos destes conceitos basilares, que à partida nunca 

tiveram, os reclusos, enquanto pessoas, dotados de ferramentas que lhes 

permitem olhar para os outros e para si mesmos, nessa qualidade, serão 
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capazes de ser mais bem-sucedidos. E isto não passa por um PIR, nem por um contrato a 

termo certo quando saem da prisão, nem por uma política de indicador erecto e acusador.  

Apenas se conseguirá alcançar uma verdadeira mudança no sistema quando se lançarem 

as bases, na consciência e educação dos presos, de uma ética para a vida, de uma ética 

levisiana, de uma ética virada para a pessoa humana, coadjuvada da aprendizagem de 

metodologias de trabalho e da leccionação de conteúdos úteis e de cariz pragmático que lhes 

permita o domínio de ferramentas de trabalho, bem como o acompanhamento ab initio de 

uma figura tutorial, de um mentor que permita ao recluso a cognição e apreensão de 

referências sociais válidas. Não é uma política de indicadores acusadores que vai resolver os 

problemas sistémicos do sistema prisional, apenas vai gerar mais animosidade num sistema 

per si já convulsivo.  

A mudança deve começar por se instruir éticas para a vida em sociedade, coadjuvadas 

de ferramentas de cariz mais pragmático. Não basta dar pão, castigar, reeducar… é necessário 

a reconstrução de uma ética para a vida. 
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E sendo Juiz? 

Os Processos e os meios de Comunicação Social  

Pedimos a uma jornalista que nos desse a sua perspectiva sobre a 

relação entre os meios de comunicação social e a justiça.  

Em contraponto, o que poderão dizer os juízes?  

Os processos são públicos (com algumas excepções quanto a 

alguns processos que respeitam a questões familiares, de que é exemplo 

o processo de adopção – artigo 173º B, da Organização Tutelar de 

Menores - ou que o juiz determine a restrição da publicidade por 

provocar dano à dignidade das pessoas, à moral pública ou ao normal 

decurso do acto – artigo 87º do Código Penal), mas tal significa que 

podem ser publicados em meios de comunicação social? E podemos 

autorizar tal publicação em todas as situações, ou outros interesses são 

de atender, além do direito do jornalista ao acesso à informação? E qual 

o tratamento que essa informação terá? 

No que concerne ao processo penal, aquele que terá mais 

interesse para o público em geral, determinam os artigos 87º, n.º 6, 

alínea b) e 88º do Código de Processo Penal os termos em que o acesso 

dos meios de comunicação social ao processo deve ser feito. Com as 

limitações decorrentes destes artigos, temos já resposta à primeira 

questão colocada. Os documentos dos processos podem ser publicados 

ou reproduzidos em meios de comunicação social. 

Mas devemos autorizar essa publicação em todas as situações? 

Persisto! 

Um processo judicial é um procedimento técnico, há um conjunto 

de regras a obedecer, para chegar a uma decisão. Há uma linguagem 

técnica, que assume um especial significado, um sentido técnico-jurídico, 

que requer algum conhecimento específico, para ser apreendido. 

Mas acima disso, mais importante que isso, um processo respeita à 

vida de uma ou mais pessoas que pediram ao Tribunal a resolução de um 

litígio. 

As pessoas dos processos, as partes, têm sempre de se pronunciar, 

antes de ser tomada qualquer decisão no mesmo, garantia de que todos 

os interesses em jogo são ponderados, de que todas as perspectivas do 

problema são pensadas, antes da tomada da decisão. Haverá interesses 

legítimos das partes, em algumas situações, que podem impor a restrição 

à publicação, e se os houver, têm de ser respeitados. Esta necessidade 
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explica a existência de contraditório, em todas as situações, mesmo em caso de arguidos há 

muito “desaparecidos”. 

E que tratamento terá a informação que finalmente é obtida? 

Voltemos ao direito dos jornalistas e aos seus deveres. O jornalista tem o direito a ter 

acesso à informação, para poder cumprir o seu dever de informar. Mas como pode, exercendo 

esse direito, cumprir o seu dever, se toma as palavras pelo seu valor corrente, quando estas 

assumem um sentido técnico? Não pode, aliás, não consegue.  

Desembocamos no tratamento da informação e numa das fontes dos constantes 

malentendidos que separam os meios de comunicação social do sistema de justiça: a 

incompreensão dos textos jurídicos, o seu tratamento como qualquer outro texto, o que 

poderá desvirtuar o seu sentido. 

Suscito aqui uma questão que sempre me coloquei: que formação tem um jornalista que 

trata informação do mundo judiciário? A de jornalista, certamente, que permite o tratamento 

de qualquer informação. Mas a informação jurídica precisa de algum saber adicional, conforme 

se referiu, é necessário apreender o sentido técnico das palavras usadas, as razões da 

utilização de determinada palavra e não outra. 

O Direito vive das palavras, a mudança de uma, pode alterar o significado de todo o 

texto e passar uma mensagem que não corresponde ao que foi dito originariamente e ao que 

foi decidido. 

E se o jornalista que trata a informação não conhece esta diferença, poderá INFORMAR, 

como é seu dever? 

Em suma, diria que a relação é… tensa. Não pode e não deve ser. Não podemos 

escamotear o interesse que, cada vez mais, o mundo judiciário tem para a população em geral. 

Os meios de comunicação social têm de, indo de encontro a esse interesse, noticiar o que se 

passa no mundo judiciário. E têm de se informar. Nada melhor que recorrer à fonte originária, 

ao processo, para obter essa informação. Pode fazê-lo nos termos que já enunciamos. Poderá 

não o conseguir fazer, se outros interesses se opuserem e prevalecerem sobre o interesse de 

informar. 

Mas os jornalistas … têm também de se formar. 

Os jornalistas que escrevem sobre o mundo judiciário percebem o mundo do Direito e 

dos Tribunais? Sabem distinguir as palavras que assumem um sentido próprio e técnico 

jurídico? Sabem comunicar as nuances da alteração dessas palavras? E quando não sabem, 

procuram saber? 

Em resumo, diria, que há incompreensões mútuas das necessidades e deveres da 

contraparte, neste debate. Importa construir pontes, derrubar obstáculos, para que a 

informação, a que importa, com o seu sentido original, chegue ao cidadão, em prol de quem, 

ambos os lados, procuram desenvolver o seu trabalho. 
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A (Des)propo sito 

… Da separação de poderes…  

… e da afirmação que consubstancia o título da notícia publicada 

em http://www.tvi24.iol.pt/503/politica/passos-coelho-passos-juizes-tc-

tribunal-constitucional-tvi24/1558754-4072.html  

"Passos diz que juízes do Constitucional têm de ser bem escolhidos". 

O encadeamento de ideias, sem esgotar o tema, leva-nos até um 

dos pilares em que assenta o regime democrático em Portugal, vigente 

desde 1974: o princípio da separação de poderes, dos poderes que 

regem a vida em sociedade e permitem a coexistência tendencialmente 

pacífica e sã entre os cidadãos. Tendencialmente. Mas isto são outros 

voos. Tem a ver com a liberdade e responsabilidade, limites e afins. 

Esta viagem é, pelo menos aparentemente, mais curta: é ir ali, ao 

"órgão do lado", exigir que não se imiscua nas atribuições e 

competências de outro órgão. De outra forma a máquina não funciona, 

pelo menos não como foi pensada e ponderada em 1974 e subsequente 

maturação. 

E que poderes têm que ser separados? O poder de fazer as leis do 

poder de as executar; o de executar as leis do de dirimir os litígios 

resultantes da sua inobservância; o poder de dirimir os litígios do poder 

da elaboração das leis. 

Façamos um exercício: no rescaldo do Mundial de futebol, 

pensemos na organização de um campeonato desportivo. São precisas, 

antes de mais, regras aplicáveis em todas as situações susceptíveis de 

ocorrer em abstracto. 

Pensemos agora nos treinadores: conhecem a equipa, os seus 

pontos fortes e fracos, as suas capacidades, as suas reacções. Não é 

humanamente possível ao treinador pensar abstraindo da situação 

concreta da sua equipa e das finalidades que se propõe atingir: ganhar. 

Se lhe exigirmos que crie as regras do campeonato – desde o jogo até 

aos dias de descanso, passando pelas cominações relativamente às 

atitudes dos jogadores – a sua vivência e funções vão levá-lo a conceber 

tal regulamentação em torno do que ele conhece como sendo da sua 

equipa. 

E depois há o árbitro, que vai aplicar as regras. Se o árbitro for o 

treinador terá tendências. E a única tendência que se espera de quem 

dirime litígios é não ter qualquer tendência. De outra forma as equipas 

não são tratadas de forma igual tendo, no entanto, os mesmos direitos. 

 

Milene Bolas Prudente 

Juíza de Direito 
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Dir-se-á que a vida em sociedade não é linear como um jogo de futebol, que há maiorias 

absolutas no parlamento e que por isso a elaboração das leis se confunde com a sua execução; 

dir-se-á, no que tange aos juízes do Tribunal Constitucional, que são escolhidos pela 

Assembleia da República. Esta constatação não afasta o princípio em análise. 

Efectivamente, intimamente ligado com o princípio da separação de poderes está o 

princípio da sua interdependência recíproca que determina que cada um funcione como 

contrapoder relativamente aos restantes. Na situação como a actual em Portugal o Governo 

foi formado pelos dois partidos políticos com maioria parlamentar. Assim, abstraindo de 

determinadas matérias em que é necessária uma maioria qualificada para fazer aprovar as leis, 

os partidos políticos entre os quais foram escolhidos os membros do Governo vão apoiar as 

suas iniciativas legislativas. No entanto os deputados dos partidos minoritários com assento 

parlamentar têm possibilidade de exercer o contrapeso da maioria absoluta: têm o direito de 

solicitar e obter informações do Governo, constituir comissões de inquérito, requerer a 

fiscalização da constitucionalidade das normas aprovadas pela Assembleia da República. Entre 

outros. 

Quanto ao Tribunal Constitucional, a circunstância de os juízes serem escolhidos pela 

Assembleia da República não se confunde com a “prestação de vassalagem” no sentido de 

terem que seguir as orientações dogmáticas subjacentes à legislação aprovada se estas 

contenderem com a Constituição. São dois planos distintos, intimamente ligados com as 

funções de cada órgão de soberania. A do Tribunal Constitucional é defender a Constituição 

dos ataques que considerem estar inerentes nas normas aprovadas. 

E porque é que “isto” é importante? Porque os poderes em causa são públicos, 

afectando todas as pessoas que se enquadrem no seu raio de aplicação: as leis têm carácter 

universal, os beneficiários dos institutos em sua concretização podem ser quaisquer pessoas; a 

violação das normas pode afectar qualquer um. 

Porque todos temos direitos individuais e colectivos inerentes, inalienáveis, enquanto 

pessoas e cidadãos. Porque somos livres, responsáveis e iguais. E não há maior garantia que a 

independência de quem pode interferir nestes direitos. 

 

Nota da Autora: O presente texto não é escrito nos termos do Acordo Ortográfico.  
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O Cantinho do Joa o 

“Devia ter fechado o gás antes de sair de casa” pensou Leonor 

enquanto colocava a sua mão direita num ponto que os seus olhos 

repararam instantes antes. Subia calmamente aquele penhasco, a pique, 

pois era isso que sabia fazer melhor. “Não me posso esquecer de levar o 

cão ao veterinário” pensou também Leonor após levantar a sua perna 

esquerda sem nunca se esquecer de ter três pontos de apoio bem firmes, 

subiu mais um pouco. 

Leonor, não muito formosa mas segura. 

Sapato com pitons, capacete e … mais um gesto, subiu mais um 

metro. 

 “Escalada! Isto sim é desporto ao contrário do que os meus 

colegas pensam. Machistas! Se não fossem os músculos já gostavam …” 

cogitou Leonor sem controlar os seus pensamentos salvo aqueles que 

determinavam os seus gestos.  

Leonor, que não era muito branca nem pura, também não formosa 

mas segura. 

“Puxa … vai … Se o parvo do Luís me visse a fazer isto queria ver o 

que diria, o idiota só gosta de flores de estufa” passou-lhe pela cabeça 

enquanto calculava a distância entre a rocha onde tinha o pé estribado e 

a reentrância onde pretendia colocar a mão. 

Leonor aos poucos subia, sem cabelos de ouro o trançado, nem fita 

e cor encarnado, nada formosa mas sempre segura. Gostava de fazer 

tudo sozinha, sem entraves de outrem. Se desse para o torto paciência. 

“Estou quase. Pena que não tenha jeito para socializar como tenho 

para subir paredes. Se assim fosse não estaria aqui e estaria nos braços 

de alguém. Paciência, cada qual nasce para o que nasce” suspirou Leonor 

enquanto se imobilizava em paralelo com a pedra à qual se agarrava. 

Não tinha medo a Leonor de subir por onde ninguém subia, não 

chovia nela graça nenhuma nem dava graça à formosura, mas lá ia não 

formosa mas segura. 

Chegou ao topo da rocha a pique, pendurou-se propositadamente 

apenas numa mão e admirou a vista. 

“Curioso, se eu sugerisse que se escrevesse sobre o que uma 

mulher pensa pendurada num penhasco a muitos metros de altitude 

certamente pensariam que estaria prestes a cair” reflectiu Leonor 
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enquanto trepou para o cume, sentando-se confortável no auge do mesmo. 

Leonor que não era formosa mas segura riu-se, pois ela bem sabia que muitas mulheres, 

penduradas em penhascos, a muitos metros de altitude estão lá por vontade própria, a subir, e 

não, como se espera, inevitavelmente quase a cair.    

 

Dedicado às Directoras deste jornal, as quais não se chamam Leonor, ao contrário 

destas são formosas e, tal como esta, seguras. 
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Flores da Abissí nia 

A Amizade nos Livros 

Um dos temas mais tratados em toda a literatura é o amor 

romântico. A nascer, contrariado por terceiros, em crise e a fenecer. A 

predileção por este tema não surpreende. Mas há outros sentimentos 

que enriquecem a nossa vida e que têm também sido celebrados e 

analisados pela literatura. Não sei se isto é sinal de que estou a 

amadurecer ou simplesmente a envelhecer. Certo é que gosto cada vez 

de livros que enaltecem a amizade ecoando o lugar que ela merece nas 

nossas vidas. Os amigos são um apoio, um elemento de mudança e 

transformação nas nossas vidas. E como ocorre com o amor romântico 

também as amizades experimentam dificuldades. Por tudo isto, deixo 

hoje a indicação de alguns livros em que amizade assume protagonismo, 

ainda que numa primeira leitura isso possa escapar-nos. 

O primeiro é Chocolate de Joanne Harris. Narra a história da 

misteriosa Vianne Rocher que chega a uma vila perdida de França para 

abrir uma chocolataria. Grande parte da ação centra-se no seu conflito 

com os conservadores do local que vêm nos chocolates a porta aberta 

para uma existência de prazer em que cada um faz o que quer. Mas, para 

além desse conflito e da intriga romântica, o livro mostra ainda como as 

amizades nos tornam mais fortes ao ponto de ganharmos força para 

mudar de vida. É a amizade de Vianne com Josephine Muscat que dá a 

esta a coragem para deixar o marido agressivo. E é também a amizade 

que permite a Armande Voizin e ao seu neto retomarem a sua relação, 

tendo como porto de abrigo a chocolataria. O chocolate é apenas um 

pretexto para criar e nutrir relações humanas, incluindo a amizade.  

Ler Lolita em Teerão de Azar Nafisi é um livro de memórias onde a 

amizade tem um papel central. Autobiográfico, narra a história de um 

clube de leitura criado pela autora após ter sido expulsa do seu lugar de 

professora na Universidade de Teerão na sequência da chegada ao poder 

dos fundamentalistas islâmicos. Os livros são o elemento que a liga às 

suas antigas alunas e é através deles que conseguem manter a sanidade 

numa sociedade em que, apenas por serem mulheres, passaram a não 

ter direitos.  

Ainda no domínio do registo biográfico tenho de referir Amigos 

Improváveis a história da amizade entre um milionário que fica 

tetraplégico e o seu assistente pessoal, narrada pelo primeiro (Philippe 

Pozzo di Borgo). Tal como Chocolate também este foi adaptado para o 

cinema. 

Carla Coelho 

Juíza de Direito em exercício de 
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com novos (fotografar e até 

praticar desporto. 

É seguro que não gosta de 
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O valor da amizade é também aflorado na banda desenhada Rugas de Paco Roca. O 

tema principal é o envelhecimento e acção centra-se num lar de terceiro idade. Mas a amizade 

entre dois utentes acaba por ser o mais comovente de um livro que nos toca de forma 

indelével.  Uma última sugestão na área do ensaio e de autoria portuguesa: Nenhum caminho 

será longo. Aliás, o título é retirado do provérbio japonês “ao lado do meu amigo nenhum 

caminho será longo”. Concorde-se ou não com a perspetiva religiosa do livro de José Tolentino 

Mendonça esta é uma reflexão sobre a amizade que vale a pena conhecer. 
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E o mar logo ali 

Obrigações 

Neste mês de setembro, a generalidade dos portugueses 

regressou às rotinas.  

A reflexão sobre o último ano, em que tantos planos ficaram  por 

concretizar, levou Sofia a pensar, espreguiçando-se ao sol, que seria 

desta que iria estender o tempo, que se tornaria mais eficiente na gestão 

das tarefas domésticas e no trabalho, que teria mais disponibilidade para 

as crianças da família e, sobretudo, que acordaria a dizer a si própria 

“tenho de terminar hoje o relatório, tenho de ir ao ginásio, tenho de 

lavar a roupa, tenho de adiantar o jantar”, verificando, à noite, que tudo 

havia sido feito. Ambiciosa a Sofia, porque todos os dias incluiria uma 

nova tarefa a ponto de ficar esgotada e repensar as prioridades, desde 

logo porque nesse léxico não havia nada para além das obrigações. 

Há atividades necessárias, básicas, comer e beber, dormir e que 

sabem bem. Não é, pois, verdade que o dever não nos dê satisfação: 

quem  não adora uma boa refeição, há pessoas que adoram a sua 

profissão (ainda que os portugueses sejam, de entre outros cidadãos 

europeus, dos menos satisfeitos profissionalmente).  

Mentalmente, Sofia fez uma lista dos “tenho de” e em cada cinco 

pensou em outra coisa, e desafiou-se a fazer algo que ainda não fora 

feito, só porque sim, só pela satisfação. Nem tudo tem de ser útil ou 

produtivo, pode ser simplesmente prazeroso. Os momentos de pausa, 

de quebra da rotina, quando se faz algo diferente, trazem  muitas 

surpresas. A perspetiva de algumas questões muda. Quantas vezes não 

vivemos uma experiência marcante que dura apenas umas horas, 

quantas vezes retiramos de uma viagem um só dia memorável ? 

 A nossa personagem brincou com os filhos sem pensar que havia 

estado todo o dia fora de casa e por largos minutos deixou-se ir na 

construção de mundos imaginários. Reuniu os amigos e partilharam 

jantar e gargalhadas. Dormiu uma sesta de domingo e ainda foi caminhar 
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sem sequer lhe ocorrer as calorias que iria gastar, pedalou até à praia e mergulhou … porque o 

mar fica logo ali … 

 

- Devia ser obrigatório envelhecer a sul e perto da água. 

Júlia, personagem do conto “A mosca e o copo de 

vinho rosé” de Dulce Maria Cardoso, no livro “Tudo são 

histórias de amor”, 2014,  edições Tinta da China 
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Pausa para Cafe  

“História de Janeiro” 

CAPÍTULO I – O Reencontro 

 Setembro era o mês que menos gostava no ano, pensou a 

Carolina pela terceira vez nesse dia. Como era magistrada judicial, o mês 

de Setembro representava o retomar do trabalho, mas não só. Durante o 

mês de Agosto os tribunais estavam em férias judiciais e o trabalho 

acumulava. Durante o mês de Setembro os funcionários ficavam com um 

fervor conclusivo para limpar as suas secretárias do trabalho acumulado 

em férias e afundavam a sua, o que a irritava.  

Setenta conclusões, num dia, era desumano. Fartava-se de lhes 

recomendar que se controlassem e doseassem o trabalho, escusavam de 

a stressar se, depois, também eles, tinham de fazer tudo de uma vez.  

 Suspirou, não adiantava odiar Setembros, tinha de despachar os 

benditos. Olhou para o relógio e suspirou de novo, já eram 18H30 e 

ainda lhe faltavam 20 processos por despachar. Bem, também não tinha 

nada melhor para fazer, o marido que a esperava no ano anterior, no 

mês de Setembro e que se chateava por ela chegar tarde, já não era seu 

marido. Tinha saído de casa no mês de Novembro e tinham assinado o 

divórcio em Abril. A casa que para ela fora parte do sonho, fora vendida 

ainda antes de assinarem o divórcio.  

 Ainda lhe doía pensar no malfadado brunch em que dera a 

notícia à mãe e à irmã. O olhar de incredulidade na cara de ambas. 

Meses antes falava em engravidar e poucos meses depois comunicava o 

divórcio.  

Bem a vida dava sempre tantas voltas, que nunca podíamos garantir o 

futuro, mas aquela volta tinha sido imprevisível. Não, não podia voltar a 

reviver o ano que tinha acabado, os 20 processos em fila de espera 

olhavam para si, a pedirem para serem despachados. Olhou para a sua 

máquina de café e ficou tentada a fazer mais um, para ter energia para 

despachar o resto, mas já tinha bebido 6 cafés naquele dia e se 

continuasse naquele ritmo, daí a pouco tempo haveria dificuldade em 

discernir o sangue no meio do café nas suas veias. Riu-se sozinha, os 

disparates que pensava, para não ter de trabalhar, eram fantásticos. O 

telefone tocou e mecanicamente atendeu-o: 

 - Sim. 

 - Não acredito que ainda estás no Tribunal. Tens a noção que 

combinaste comigo ir ao cinema, certo? 
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 - Bolas, tinha-me esquecido completamente. Vou já sair, vou só fechar o computador e 

passar em casa petiscar algo e já me encontro contigo. Já agora, onde combinámos encontrar-

nos? 

 Do outro lado da linha ouviu uma gargalhada: 

 - Precisas de tomar comprimidos para a memória, é o que é, Carolina. Bom, 

combinamos no Corte Inglés, têm lá o novo filme com o George Clooney e estamos numa onda 

de apreciar beleza descomprometida. 

 - Certo. Desculpa lá Andreia, não é por mal, mas hoje abriram-me 70 conclusões, tive 

duas diligências e ainda não despachei 20 dos malfadados. Vou pô-los aqui de lado e amanhã 

já trato deles. Vou sair imediatamente. Obrigada por me lembrares. 

 - O meu motivo é puramente egoísta, Carolina. Se não te lembrasse, corria o risco de 

ficar sozinha a ver o filme. E depois, como iria apreciar o George e fazer comentários à sua boa 

aparência sem outra pessoa avaliar a correcção dos meus comentários? 

 - Bem visto. Até já, então. Junto das bilheteiras do cinema? 

 - Junto às bilheteiras do cinema. Até já. 

 Desligou o telefone e deu outro suspiro. Bom, era melhor desligar o computador e sair. 

A Andreia apreciava a pontualidade e ainda tinha de passar em casa deixar a mala e comer 

qualquer coisa. Arrumou os 20 processos que não conseguira terminar e fez a cópia de 

segurança do seu trabalho, desligando depois o computador, a máquina do café e o rádio. No 

dia seguinte logo seria um novo dia para acabar de despachar o trabalhito. 
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