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Adelina Barradas Oliveira

Em Junho JustiçA com A podia não falar de Crianças? Podia, mas não era 
a mesma coisa. 
E então, a meio de Junho, JustiçA com A fala-lhe do olhar delas, que 
tantas vezes não entendemos, pela voz de quem vive todos os dias em 
luta por elas, ...

da geração da ritalina pelos olhos de uma professora que vive ao lado e 
no percurso delas, ...

sobre a necessidade de educar e formar, pelos olhos de alguém que 
conhece de perto a necessidade de apoio às vitimas que, são também (e 
principalmente ), as crianças.

Talvez este mês JustiçA com A lhe responda a perguntas como : Pode um 
Juiz ter religião? E fé?

Talvez lhe fale de uma audiência de julgamento em que tudo se repete,... 
até o sofrimento. 

Talvez viaje consigo por Marrocos num Peugeot azul e tenha por 
companhia de pausas um Tuareg.

Talvez o convide ainda a entrar numa sala de um tribunal de família e 
menores e olhar em volta...

E porque não contemplar as estrelas e pensar na pequenez e na 
imensidão de todo o Universo?...

Sabe quem são os millennials ?!

E de Adopção, quer voltar a falar?

Para si que dedica um pouco do seu tempo a estas páginas com gente 
dentro, um bom Mês de Verão. Lembre tudo da sua infância e nunca 
esqueça que há Crianças todos os dias que precisam que se lembre da 
Infância delas. 
Está disposto ou disposta a aceitar a Espada?

PS: Sabe porque o Miosótis decora este Mês a JustiçA com A ? É a flor 
que significa“ não me esqueças” e foi eleita como símbolo das Crianças 
Desaparecidas.
Por elas também JustiçA com A neste mês de Junho de 2017

(Em Portugal assinalou-se, pela primeira vez, em 25 de Maio de 2004, o Dia Internacional das Crianças 
Desaparecidas, por iniciativa do Instituto de Apoio à Criança.)

EDITORIAL
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https://www.youtube.com/embed/ZVqd0NBzSqU
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

       erá que temos sempre a coragem 

       de aceitar a espada? Dão-nos a pedra 

e colocam-lhe a espada. Temos medo, um 

medo enorme do peso e dos poderes da 

espada. Ou desistimos, ou balançamos a 

lâmina mas nunca a esgrimimos.

Aceitar a espada não é tarefa fácil ainda que 

percebamos que até conseguimos tirar a 

lâmina da pedra. Não sabemos é o que fazer 

com ela.

A nossa técnica é ensaiar passos à volta 

da pedra, tocar-lhe até e por vezes tentar 

perceber o que nos vai na alma. A ambição é 

grande, possuir a espada é um a honra, tê-la 

na mão é um deslumbramento mas nem 

todos podem manejá-la porque nem todos 

têm a coragem de avançar com ela até ao 

fim, até à exaustão ainda que com isso corram 

necessariamente o risco de ser feridos sem a 

necessidade de ferir.

É o medo, não é a coragem.

Fácil é avançar a peito feito e destruir, nem 

que seja com palavras, é uma acto destemido 

talvez seja um acto temerário e, portanto, 

nunca será um acto corajoso, de quem 

resolve, soluciona e tem sentido de Justiça.

Comparo os que encenam passos de 

dança à volta da rocha e da espada, 

aos comentadores que tudo dizem, que 

aparecem, que se mostram, que até se 

candidatam, mas que não têm nada de 

concreto para oferecer.

ACEITAR A ESPADA

S

Nun’ Álvares Pereira

Que auréola te cerca?

É a espada que, volteando,

Faz que o ar alto perca

Seu azul negro e brando.

Mas que espada é que, erguida,

Faz esse halo no céu?

É Excalibur, a ungida,

Que o Rei Artur te deu.

Esperança consumada,

S. Portugal em ser,

Ergue a luz da tua espada

Para a estrada se ver!

Fernando Pessoa
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Que possuir e aceitar a Espada não significa 

ferir o Outro?

Que a coragem é calma, a coragem é tão 

serena que não sente o medo, tão inteira que 

não necessita elevar a voz, tão segura que 

pode sempre aceitar a espada porque sabe 

que a aceitação não provoca necessariamente 

o uso mas sim, a força de ser uno com ela, 

aceitando-a.

E nós? Quantas vezes já aceitámos a Espada? .

Ou ela não passa da Lenda de Excalibur?

Cautela não combina com coragem, reflexão sim. 

Ambição também não combina com coragem, 

vontade de mudar e soluções concretas sim. 

Duplicidade é o contrário de coragem porque 

não se pode ter coragem e servir a dois senhores.

Na verdade, aceitar a espada não é para todos, 

talvez por isso....

Que tem isto a ver com o mês de junho que é o 

da criança?... Ah mas é também o mês da raça, 

da nacionalidade, de Camões, de Portugal e dos 

santos, também dos santos, aqueles de quem se 

diz se despojaram dos valores terrenos.

Tem este texto a ver com os valores que 

transmitimos às nossas crianças.

Ensinamos-lhes que devem pensar pelas suas 

cabeças? Ensinamos-lhes que se querem ganhar 

o seu próprio espaço têm de ter coragem e dizer 

o que pensam sempre, nunca se deixando abafar 

pela maioria?

Transmitidos verticalidade nas atitudes e nas 

falas? Somos dos que se manifestam por 

assuntos ou consoante a pessoa que temos pela 

frente?

Achamos melhor deixar correr porque não é 

connosco ou optamos por apresentar propostas 

concretas?

Temos um discurso conforme o local e o 

auditório ou o nosso discurso é sempre igual?

Já lhes explicámos que calar e obedecer nem 

sempre é sinal de carácter?

E já lhes dissemos que por querermos dizer 

e defender aquilo em que acreditamos não 

necessitamos brandir a espada?

Num mês de junho

de um ano em que nos confrontamos

com ataques diferenciados à dignidade

cúmplices do silêncio e vazios de coragem.

17.6.2017
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RUI ALVES PEREIRA
Advogado

Pós-graduação em Responsabilidades Parentais pela Faculdade de Direito de Coimbra, 2012
 
Frequência na Pós-graduação em Direito de Proteção de Menores pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra

Presidente da Associação “A Voz da Criança” – Associação Portuguesa da Criança e seus Direitos

Concórdia - Centro de Conciliação e Mediação de Conflitos, 2005

Autor de diversos artigos sobre família e Menores 

 
 - “Que futuro para os Tribunais de Família e Menores?”.

 - Princípio da Audição da Criança - Concretização do seu superior interesse”;

 - Direito à inclusão e deficiência – as incapacidades no direito Civil”.

 - Extensão das Responsabilidades Parentais “Madrasta e Padrasto” 

 - Pensão de alimentos a filhos maiores;
 
 - Quando as Quatro Mãos Não Embalam o Berço - Parentalidade Interrompidas ou Não 
Assumidas – Almedina;

 - O papel do Advogado no Direito da Família e das Crianças – Novo Código conduta:

 Regulamento da União Europeia em Matéria Sucessória - Guia Prático, Rui Alves Pereira, 
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        ndamos há muitos anos a tentar     
        perceber a melhor forma de concretizar 
o superior interesse das crianças. 
Todos os juristas procuram ter conhecimento 
jurídico, estarem actualizados e contribuir 
para uma solução consensual.  
Seguramente que outros profissionais 
fazem o mesmo caminho, dedicando-se a 
encontrar a melhor solução para as crianças 
e jovens colaborando com a justiça.
  Será que a resposta estará no meio de 
tantas leis, convenções, regulamentos e 
anos de experiência de juristas, psicólogos, 
técnicos, mediadores e outros profissionais?
Será que qualquer problemática sobre 
as crianças não deverá ser simplesmente 
abordada pelos olhos de qualquer criança e 

não pelos olhos de um adulto?
Os adultos e os profissionais que 
acompanham as crianças partem sempre 
de um pressuposto e porventura de um 
olhar errado.   
A visão dos adultos tende a epigrafar, a 
criar preconceitos e convicções. A visão das 
crianças tende a simplificar e naturalmente 
está mais próxima do seu superior 
interesse. 
Temos de parar de tratar de forma racional 
aquilo que é emocional. A realidade familiar 
não se resume ao seu enquadramento 
legal. 
As realidades que afectam as crianças 
devem ser abordadas com todo o cuidado 
e nenhuma, à partida, deverá ser excluída. 

QUAL DOS OLHARES? 
A
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QUAL DOS OLHARES?

As nossas preocupações não podem, 
perder de vista a realidade de cada Crença 
e o seu olhar, sendo bem mais importante 
do que epigrafar e generalizar fenómenos. 
Os Pais acham que a criança está instável 
e, por consequência, precisa – acham -do 
acompanhamento de um profissional. As 
crianças só querem ser amadas, cuidadas e 
colo, pelo que o acompanhamento deve ser 
centrado nos pais.  
As crianças têm direitos e os pais têm de 
respeitar. As crianças têm rotinas e afectos 
e os pais devem de respeitar. 
Na visão de um adulto, parece ser pacífico 
que para certas realidades só existe uma 
solução.
Os adultos estão separados, então há que 
dividir a criança. A criança, por sua vez, não 
quer ser dividida, mas apenas estar com 
ambos aos pais. 
Em caso de separação dos pais e no 
âmbito da regulação das responsabilidades 
parentais, para qualquer adulto, sejam Pais 
ou juristas, é evidente aquela solução que 
passa pela divisão período natalício, fixando 
o dia 24 de Dezembro para um dos Pais e o 
dia 25 para o outro. 
Por quê?
Para uma criança é um período festivo e 
simbólico, em que pretende estar com 
ambos os progenitores e principalmente 
deseja manter a realidade que sempre 
conheceu e viveu.
Para os adultos, existe o dia do pai e da 
mãe. Para a criança o dia do pai e da mãe 
são todos os dias.  
Apreciar pelos olhos do adulto é 
matemático. Um olhar da criança é natural.
Nos processos e divórcio e de regulação 
das responsabilidades parentais, há duas 
questões que se colocam:
Podemos retirar a criança à mãe ou ao pai? 
Podemos retirar à mãe ou o pai à criança?
A primeira pergunta é um olhar pelos olhos 
de um adulto! A segunda pergunta é um 
olhar pelos olhos de uma Criança. 

Será simplesmente isto?
A primeira pergunta é litigar, rotular e 
demonstrar que os pais são o centro da 
questão. 
A segunda pergunta significa cuidar, 
encontrar uma forma de ajudar e ser 
pedagógico, demonstrando que as crianças 
são o centro da questão. 
A primeira pergunta consubstância um 
processo de partes. A segunda pergunta 
traduz-se simplesmente que apenas há 
uma parte a acautelar: a criança.   
Será isto ou talvez eu precise de óculos?
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https://www.youtube.com/embed/ZVqd0NBzSqU
https://www.youtube.com/embed/ZVqd0NBzSqU
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PAULA COSTA
Diretora de Marketing e 
Vendas

          s millennials são aqueles “miúdos”     
          que cresceram a navegar na 
Internet e que hoje alimentam e 
sustentam redes sociais com os seus 
posts, comentários, avaliações e ratings.

Esta geração é altamente apetecível 
porque são jovens adultos com poder 
de compra (têm pais que continuam a 
patrocinar as compras e/ou entraram 
no mercado de trabalho). Mesmo os que 
não compram tudo o que querem têm 
uma cultura de consumo aspiracional 
que os leva a desejar marcas como 
troféu de uma etapa, símbolo de um 
momento especial ou ícone para um 
marco na vida.

As marcas olham para este 
segmento de largo espectro como 
os consumidores que são e como os 
consumidores que podem ser (quando 
crescerem e ganharem mais dinheiro). 

Os millennials são voláteis e 
influenciáveis o que levanta 
problemas graves de fidelização e 

dificulta enormemente a previsão de 
comportamentos de compra. A alternativa 
inteligente é o recurso às wish list ou a 
monitorização obsessiva de gostos e de 
partilhas para identificar o que está in e o 
que resulta em termos de comunicação. 

As marcas que elegem os millennials 
como target devem posicionar a 
compra como um ato emocional cujos 
preliminares incluem tráfego na página, 
conversação e envolvimento. 

Com esta geração a empatia é mais 
relevante do que o preço logo as marcas 
que conseguirem desenvolver estratégias 
emocionalmente eficazes conseguirão 
seguramente elevar o valor do carrinho 
de compras.

As marcas têm de ser capazes de 
entender e monitorizar hábitos e 
preferências para definirem a sua 
estratégia de abordagem ao mercado 
sobre um conhecimento profundo 
das coisas que inspiram, motivam e 
preocupam estes consumidores. Ainda 

TIMES, THEY ARE A-CHANGING

O
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menor frequência, o que representa 
uma ameaça para as marcas que não 
investirem em plataformas alternativas de 
comunicação, nomeadamente as de chat. 

Os millennials valorizam as marcas, mas 
acima de tudo estão dispostos a pagar pela 
personalização ou customização. Este valor 
acrescentado pode não estar no produto 
em si mas na experiência de compra (por 
exemplo, o tipo de embalagem em que 
chega a casa um produto adquirido on-line 
ou a presença de um DJ na loja).

Para os millennials a estratégia mais eficaz é 
a do marketing one-to-one. 

Isto significa que o conhecimento que as 
marcas adquirem e acumulam nas redes 
sociais tem de ser capitalizado em todos os 
pontos de contacto com cada indivíduo, seja 
no espaço virtual seja num contexto físico.

por cima, os millenials nem sequer se 
importam que esse track & trace seja feito 
sobre as suas vidas!
Graças aos algoritmos que o FaceBook 
utiliza para apresentar notícias existe um 
efeito de ressonância que leva a que os 
utilizadores recebam apenas informação que 
coincide com os seus gostos e pesquisas. 
Se as marcas conseguirem identificar estas 
variáveis mais facilmente entram neste loop 
em circuito fechado.

Na prática, as redes sociais criaram bolsas 
de consumidores, segmentados por gostos 
comuns, viciando a natureza dos feeds e 
limitando as oportunidades de acesso a 
informações sobre assuntos que saem fora 
do leque de interesses declarados através 
dos cliques.

Apesar de as redes sociais serem o habitat 
natural dos millennials existe uma tendência 
para o seu abandono ou utilização com 

ASSISTIR AO VÍDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=P81bb0Tzwbo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P81bb0Tzwbo&feature=youtu.be
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TIMES, THEY ARE A-CHANGING
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As ideias chave para o posicionamento 
neste segmento tão atrativo são:

1.  Saber criar seguidores

Daqueles que gostam, comentam e 
partilham.
Esta geração é muito útil como canal 
que amplifica a marca mas também é 
altamente perigosa pelo seu poder de 
destruir (ou construir) marcas através da 
maléfica e maliciosa praga das partilhas 
e subsequentes efeitos de viralidade. Os 
algoritmos de rating tendem a ser um dos 
critérios mais relevantes para apresentação 
de conteúdos nos feeds ou nas partilhas.

2.  Saber comunicar com os seguidores

Nomeadamente através de mensagens 
“personalizadas” que anunciam quando um 
item da wish list baixou de preço ou enviam 
um código promocional de desconto para a 
compra desse item.

3.  Utilizar a emoção como argumento 
de venda

Seja através de vídeos “fofinhos” com 
cães e gatos cuja vantagem imediata é a 
viralidade e a notoriedade da marca; seja 
através de vídeos românticos com happy 
endque deixam os olhos embaciados; 
seja através daquelas fotos com frases e 
citações que, se forem irónicas, filosóficas 
ou tiverem piada, têm em regra grande 
potencial de partilha. A emoção pode 
ser ainda um postal de Boas Festas 
personalizado (de preferência com 
desconto exclusivo) ou a oferta de uma 
amostra ou brinde na visita à loja.

Os millennials vão amadurecer e tornar-se 
consumidores estáveis. Segundo o estudo 

Millennials on road to affluence: mapping a 
path to the next luxury generation, daqui a 
aproximadamente 10 anos vamos assistir a 
um “boom do consumo” devido ao influxo 
de millennials que entretanto ascenderam a 
um patamar financeiro de estabilidade. 

Esta é a geração que vai substituir os baby 
boomers lá para 2030.
 
Estes “miúdos” com poder de compra 
limitado podem ser altamente rentáveis 
num futuro que, mesmo parecendo 
longínquo, deve ser horizonte para a visão 
das marcas que querem perdurar no 
mercado como legado do marketing.
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PATRÍCIA BRANCO
Investigadora CES

Os seus interesses de investigação centram-se no acesso ao direito e à justiça, entendido em 
sentido amplo; na questão da arquitetura judiciária, dos espaços da(s) justiça(s) e na administração 
da justiça; na relação do direito com as humanidades; e nas mutações do direito da família e das 
crianças e suas relações com as temáticas do género. 

Publicou, entre outros
“Entre a forma e a função: arquitectura judiciária e acesso ao direito e à justiça nos tribunais com 
competência em família e menores”, Lex Familiae;  
 
É organizadora do livro «Sociologia do(s) Espaço(s) da Justiça: Diálogos Interdisciplinares» (2013, 
Almedina).
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OS ESPAÇOS DAS SECÇÕES DE FAMÍLIA 
E MENORES EM PORTUGAL: BREVES 
REFLEXÕES

jurídica. E o que é intimidante para um adulto 

pode sê-lo ainda mais para uma criança ou um 

adolescente. 

Como se sabe, para muitas famílias a 

interação com o sistema judicial é associada a 

questões delicadas, de tensão e de fragilidade 

emocional, como divórcios, regulação das 

responsabilidades parentais e conflitos 

associados (que se prendem sobretudo com 

a atribuição da guarda da criança, alimentos 

e regime de visitas), mas também tem a ver 

com crianças negligenciadas, com casos de 

delinquência juvenil, entre outras matérias. Não 

nos podemos esquecer que nestes tribunais 

estamos perante diferentes destinatários, dado 

uando os cidadãos entram no edifício 

 de um tribunal, muitas vezes sentem 

que entraram num mundo desconhecido – é 

a própria Comissão Europeia para a Eficácia 

da Justiça [CEPEJ] que o reconhece. Participar 

em processos judiciais é intimidante para 

muitas pessoas: basta passar por pórticos 

de segurança e circular por zonas de espera 

lotadas de gente que aguarda a sua vez de 

ser chamada. E quando a maioria das pessoas 

entra na sala de audiências nem sempre 

está preparada para a situação, incluindo 

não saber quem são as pessoas presentes, 

onde se devem sentar, ou o que é suposto 

fazer. Depois, há que responder a uma série 

de perguntas e tentar entender a linguagem 

Q
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que aqui se regulam e se resolvem conflitos 

só entre adultos (processos de jurisdição 

voluntária), entre adultos sobre crianças 

(processos tutelares cíveis), questões relativas 

a crianças vítimas (processos de promoção 

e protecção) e questões relativas a jovens 

que praticam factos qualificados pela lei 

como crime (processos tutelares educativos, 

onde a ideia presente não é a da punição, 

como na jurisdição criminal, mas sim a da 

responsabilização através da educação para o 

direito).

Falar dos espaços das que são hoje 

designadas secções de família e menores, e 

que antes de 2013 se chamavam tribunais de 

família e menores, significa, antes de mais, 

colocar esta jurisdição material no seio de 

uma rede de diplomas legais, que caraterizam 

não só a sua organização territorial e a sua 

competência material (leis de organização 

do sistema judiciário), mas indicam também 

alguns aspetos funcionais a ter em conta no 

que concerne o espaço onde estão instaladas 

e onde esta justiça é aplicada. 

Ora, e recentemente, a Lei n.º 141/2015, de 

8 de setembro, que Aprova o Regime Geral 

do Processo Tutelar Cível, estabeleceu, no 

artigo 5.º, relativo à «Audição da Criança», 

que esta deve respeitar a sua específica 

condição, garantindo-se, em qualquer 

caso, a existência de condições adequadas 

para o efeito ¹ , designadamente, ‘A não 

sujeição da criança a espaço ou ambiente 

intimidatório, hostil ou inadequado à sua idade, 

maturidade e características pessoais’. O n.º 

7 deste artigo reforça o sentido e alcance da 

audição da criança, realizada em ambiente 

informal e reservado, com vista a garantir a 

espontaneidade e a sinceridade das respostas. 

Contudo, o legislador é vago, e não indica 

como deve ser configurado um tribunal cujo 

ambiente não intimida, que é amigo das 

crianças ou adequado à sua idade, maturidade 

e características pessoais.

No âmbito da pesquisa que efetuei, que 

decorreu antes da atual reforma do mapa 

judiciário (entrada em vigor em setembro 

de 2014), mas ainda no âmbito da reforma 

de 2008, através do projeto de investigação 

«Arquitectura judiciária e acesso ao direito 

e à justiça: o estudo de caso dos tribunais 

de família e menores em Portugal» (2012), 

verifiquei que os anteriormente designados 

Tribunais de Família e Menores eram, na sua 

maioria, inadequados e inadaptados a esta 

competência especializada. Num questionário 

aplicado aos magistrados (Judiciais e do 

Ministério Público), esta avaliação, em geral, 

OS ESPAÇOS DAS SECÇÔES DE FAMÍLIA...

 ¹ Semelhante é o artigo 17.º da Lei n.º 130/2015, de 4 de setembro, que aprova o Estatuto da Vítima, e     
   que se refere, precisamente, às «Condições de prevenção da vitimização secundária».
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negativa foi reforçada pelas respostas à 

questão sobre se concorda ou não com a 

frase “Os tribunais estão preparados para 

receber crianças”, em que a grande maioria 

dos magistrados assinalou discordar ou 

discordar totalmente (56 magistrados). De 

facto, uma das ausências mais notadas tinha 

a ver, precisamente, com os espaços próprios 

para a audição e atendimento de crianças 

(salas de acolhimento de crianças, salas de 

mediação e salas de espera). Por outro lado, 

e no que concerne a utilização da sala de 

audiências, os magistrados concordam que 

esta deve ser reservada a atos que exigem 

uma maior formalidade ou solenidade ou 

em que o conflito é mais acentuado, ou seja, 

aos julgamentos, e em especial quando 

estão envolvidos adultos. Para além disso, é 

bom que se diga que as salas de audiências, 

mesmo nas secções de família e menores, 

apresentam uma estrutura semelhante à das 

salas de audiências dos tribunais criminais 

(aliás, os utentes que entrevistei referiram 

que se viram no papel de criminosos, dada a 

sensação que lhes foi transmitida por aquele 

espaço, pelo que convém pensar na sensação 

que o mesmo transmite a uma criança).

A sugestão a fazer é, pois, a de serem criadas 

salas de acolhimento de crianças em todos 

os tribunais com competência especializada 

em família e menores (de preferência com 

janela de visão unidirecional que permita ver e 

analisar o comportamento da criança, sozinha 

ou acompanhada), com um aspeto neutro e 

informal, com cores suaves (por ex., azul claro 

ou verde claro ou bege), material didático 

(com posteres informativos; com livros), 

alguns brinquedos e mobiliário resistente, que 

seja adequado a crianças e a adolescentes 

(no caso, ter uma mesa redonda, cadeiras 

confortáveis, talvez de uma cor que não se 

estrague com o passar do tempo e que seja de 

fácil limpeza e manutenção, e uma estante para 

pôr livros e alguns brinquedos). Devia também 

haver um gabinete informal, que permitisse fazer 

a audição da criança nos termos requeridos 

legalmente – os colegas brasileiros designam-no 

de sala de depoimento sem dano, e que servem 

não só para a audição de menores vítimas ou 

testemunhas de violência, mas também podem 

ser utilizadas para casos especiais que envolvam 

alienação parental e constatação da vontade 

da criança. E criar salas de visita acompanhada, 

nos casos em que as crianças foram retiradas 

à família ou em que a questão da atribuição da 

guarda é muito conflituosa. E garantir em todos 

os tribunais a existência de salas de espera 

adequadas e em número suficiente. Assim como 

wc adaptados e existência de copa/cozinha, 

com possibilidade de aquecer biberões ou 

comida. E porque não, ao nível da própria sala de 

audiências, arquitetar salas com uma estrutura 

flexível, facultando diferentes combinações 

adaptadas ao tipo de diligências (julgamentos, 

mediação, conferências de partes). 

É certo que vivemos em tempos de austeridade, 

em que o orçamento do Estado não estica, mas 

talvez seja hora de ouvir as reclamações que 

há muito vêm sendo feitas e dotar os espaços, 

particularmente os da família e menores, das 

valências e acessibilidades necessárias ao bom 

funcionamento e legitimidade desta justiça 

especializada. 
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RUTE MENDES
Jurista

 adoção é um instituto que protege  
 os menores desfavorecidos ou 

institucionalizados, criando uma filiação 
jurídica, aliada a direitos e deveres entre 
adotante e adotando, em substituição da 
filiação regra, a biológica.

Só recentemente a nossa legislação 
passou a reconhecer aos casais 
do mesmo sexo capacidade para 
constituírem relações de parentalidade 
por via adotiva conjunta. Existia, de modo 
idêntico, uma proibição, no casamento 
ou união de facto de indivíduos do 
mesmo sexo, o impedimento que um 
cônjuge ou unido de facto adotasse 
filhos biológicos ou adotivos do outro, 
sendo esta denominada adoção 
sucessiva ou coadoção.

Numa breve abordagem histórica, refira-
se que a adoção provém do Direito 
Romano, embora neste se traduzisse 
essencialmente no sentido “de 

assegurar ao adotante a continuidade 
da família e a manutenção do culto 
doméstico” ou, igualmente, de permitir o 
reconhecimento de cidadão ou facultar 
o acesso a um cargo público.

Este instituto manteve-se de forma 
muito residual durante o período 
da Idade Média, vindo a cair em 
“progressivo desuso” até ao final do 
primeiro quartel do séc. XX.

As perdas causadas pelo flagelo da I 
Guerra Mundial acentuaram de forma 
considerável o número de crianças 
órfãs, desvalidas e delinquentes, o que 
fomentou uma perspetiva social mais 
profunda e, de certa forma, facilitou o 
renascimento da adoção, agora com 
muito maior apuro.

Só em 1925 surge, com alguma 
efetividade, em Portugal, um primeiro 
resquício legal da adoção, de molde que 

DA SUSCETIBILIDADE DE 
ADOTAR E SER ADOTADO

A
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às famílias adotivas se atribuísse um cariz 
cuidador.

Contudo, apenas em 1966 e, depois, 
em 1977, de forma renovada, é que se 
consagra a devida tutela jurídica da 
adoção, contemplando o seu exercício de 
forma plena ou restrita, sem alterações 
significativas durante as duas décadas 
seguintes.

Porém, em 2001, operou uma revolução nos 
direitos dos unidos de facto, nomeadamente 
no que concerne à proteção de casa de 
morada de família, regime de férias, faltas 
e licenças, conjunção do regime fiscal e a 
denominada adoção plural ou conjunta.

Ora, é na primeira década do séc. XXI 
que se esbatem, juridicamente, algumas 
desigualdades latentes desde tempos 
imemoriais, sendo ex libris a referente à 
orientação sexual.

Nesta sequência natural, em 2010, o 
ordenamento jurídico português plasma o 
direito a contrair matrimónio com cônjuge 
do mesmo sexo e é, também por este 
facto – mas não só –, que os cônjuges 
ou unidos de facto do mesmo sexo 
pretendem ir mais além no que se refere à 
adoção em sentido amplo.

Por isso, e para a concretização dos 
seus anseios, foram reclamando o 
reconhecimento do direito a adotar filho 
ou filha de cônjuge ou unido de facto, 
a chamada adoção sucessiva – que, 
na terminologia de projeto legislativo, 
se apelidou de coadoção –, e a adotar 
conjuntamente, a denominada adoção 
plural.

Paralelamente, a jurisprudência de Família 
foi-se consolidando, adaptando aos 
novos tempos, e mais tarde, no âmbito 
internacional, o renovado Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos (TEDH), veio aceitar 
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implicitamente que não existiam razões 
para que uma criança não devesse ser 
criada por pessoa lésbica ou gay que 
mantivesse uma relação homossexual.

Cotejados variadíssimos projetos 
científicos, constatou-se que, a existir 
diferenciação no comportamento parental, 
tendencialmente aproveita de forma 
positiva à homoparentalidade, no que 
concerne, por exemplo, à “divisão do 
trabalho doméstico e qualidade da relação 
conjugal, parentalidade e qualidade 
das relações pais-filhos e experiências 
associadas ao processo de inseminação 
com dador e adoção” de acordo com 
o estudo de Jorge Gato e Anne Marie 
Fontaine, da Universidade do Porto.

Atravessando o Atlântico, onde o debate 
tem já pergaminhos sólidos, as principais 
instituições Norte-Americanas são 
unânimes, em sentido favorável, no que diz 
respeito à coadoção homoparental.

A título exemplificativo, vejam-se as 
posições de relevo de entidades de 
reconhecido mérito como o North 
American Council on Adoptable 
Children’s, defendendo que as famílias 
gays e lésbicas não devem ser objeto 
de tratamento discriminatório perante 
o mecanismo de adoção, seja ele 
singular ou plural, ou a American 
Psychological Association, em oposição 
à discriminação fundada na orientação 
sexual, nomeadamente quanto à adoção, 
apoiando a legalização de adoções 
conjuntas e coadoções entre pessoas do 
mesmo sexo, com o esteio de estudos 
científicos a fim de sustentar políticas 
públicas não discriminatórias.

Por fim, em 2010, um trabalho de 
investigação publicado na revista 

“Pediatrics”, da American Academy of 
Pediatrics, levado a cabo por mais de 
duas décadas, concluiu que os filhos de 
mães lésbicas inseminadas na década 
de 80, e que são, atualmente, adultos, 
se encontram a par dos denominados 
filhos de famílias tradicionais, por vezes, 
superiorizando-se, em “indicadores 
psicológicos, sociais e académicos”.

Foram destacadas cientificamente 
várias notas positivas relativamente aos 
adotandos, já em ambiente de famílias 
homoparentais como, por exemplo, 
inexistência de diferenças de monta 
relativas ao autoconceito e autoestima. 
São, igualmente, mais flexíveis em termos 
de papéis de género e demonstram uma 
maior aceitação da homossexualidade do 
que os seus congéneres educados por 
mães e pais heterossexuais.

Em vários estudos realizados, não foram 
detetados riscos ou desvantagens para 
os menores criados no seio de famílias 
homoparentais, comparativamente às 
crianças em famílias até agora ditas 
“tradicionais”, tendo-se verificado, ainda, 
a inexistência de diferenças marcantes 
no exercício da parentalidade por casais 
homo ou heterossexuais.

Na vizinha Espanha, foi elaborado um 
trabalho científico cujo resultado apontou 
que os filhos de pais e mães gays e 
lésbicas, denotaram valores equivalentes 
ou mais elevados nos domínios da 
competência académica, social e 
autoestima.

Em suma, as crianças educadas em 
contexto homoparental desenvolvem-se 
tão bem como os seus pares em termos 
psicossociais.
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O superior interesse da criança mover-
se-á mais no domínio da união de afetos 
independentemente da orientação sexual, 
a denominada homoafetividade, do que, 
propriamente, por regras e conceitos 
jurídicos despidos de sentimentos.

Até fevereiro de 2016, era notória, diria 
até gritante, a desadequação da Lei n.º 
9/2010, de 31 de maio, que regulamenta o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, 
bem como das normas do Código Civil 
que dispõem sobre o instituto da adoção, 
perante a Lei Fundamental. Esta violação 
prendia-se, desde logo, com o direito a 
constituir família e com o inerente direito à 
adoção, os quais têm abrigo constitucional 
no art. 36.º, n.os 1 e 7. Daqui ressalta a 
problemática no que concerne à hierarquia 
das leis e respetiva prevalência, isto é, 
as normas constitucionais encontram-se 
numa posição de supremacia perante os 
restantes atos legislativos, o que, no caso 
em discussão, não estava a ser respeitado.

O facto de estar legalmente impossibilitada 
a adoção conjunta por cônjuge ou unido de 
facto de casal homossexual e, igualmente, 
a coadoção em idênticas circunstâncias, 
mostrava uma clara discriminação negativa 
de tratamento em função dos casais 
heterossexuais. Apela-se aqui ao princípio 
constitucional da igualdade, contido no 
art. 13.º da CRP, que proíbe o tratamento 
diferenciado de cidadãos perante a lei, 
nomeadamente em função da orientação 
sexual.

Ora, o que aqui importa sopesar é, além do 
mais, uma questão de interesses e direitos, 
ou seja, o superior interesse da criança 
e o direito à adoção, sendo irrelevante a 
orientação sexual dos adotantes.

Após várias tentativas e propostas no 

sentido de serem suprimidas as diferenças 
resultantes da discriminação de sexo, a 
Lei n.º 2/2016, de 29 de fevereiro veio 
proceder às alterações há muito esperadas 
no instituto da adoção. Veio, desde logo, 
proceder à alteração do Código Civil 
eliminando os conceitos de adoção plena 
e restrita, passando a haver apenas um 
regime de adoção

transversal a todos os sujeitos. Em paralelo 
foram alteradas as leis Casamento Civil 
entre Pessoas do mesmo sexo e da 
Proteção das Uniões de Facto.

Era totalmente incompreensível e 
inaceitável que uma criança pudesse correr 
o risco de ser institucionalizada por estar 
legalmente vedada a adoção a cônjuge 
ou unido de facto de casal homossexual, 
se bem que essa vivência homoafetiva 
tivesse sido a sua realidade desde sempre. 
Mais, morrendo o pai ou mãe biológico ou 
o adotante, ficaria sem qualquer vínculo de 
filiação.

Haviam, ainda, questões sucessórias, se, 
ao invés, se desse a morte de cônjuge ou 
unido de facto daquele que não detinha o 
vínculo de filiação com o menor, este não 
tinha sequer direito à sua parte no acervo 
patrimonial hereditário como qualquer 
outro herdeiro numa relação familiar 
heterossexual.

A família tem que ser vista não apenas 
como uma entidade jurídica, mas, 
outrossim, ética, moral e… Igual.



24

CARLOS 
PINTO ABREU

Advogado

á quem diga que o Mundo está de 
pernas para o ar!

A delinquência juvenil, em crescimento, 
diz-se, é fenómeno preocupante e 
demonstrativo de várias e gravíssimas 
deficiências na educação, na protecção 
e no acompanhamento das nossas 
crianças, dos nossos adolescentes e 
dos nossos jovens, e de falhas sérias e 
patologias várias no funcionamento das 
famílias, das cidades, da sociedade em 
geral e das instituições do Estado.

Não há, porém, crianças boas e crianças 
más, não há jovens só delinquentes e 
jovens sempre bem comportados, como 
não há adultos viciosos e pecaminosos, 
e outros que sejam puros e santos; uns 
que sejam intrinsecamente criminosos e 
outros totalmente inocentes e livres de 
pecado.

Admitir este maniqueísmo, e enfiar 
a cabeça nas areias movediças dos 

simplismos e de ideias feitas, é não 
perceber a natureza complexa do 
homem e a liberdade e a dignidade 
da pessoa, é reduzir o ser humano 
a estereótipos, a etiquetas, a 
compartimentações perigosas.

É, por isso, que não suporto os perfis, 
os lombrosianos, os redutores da 
realidade ou das realidades, que são 
cada vez mais fruto do imediatismo, 
do mediatismo e do superficialismo 
vigentes.

Independentemente das opções 
do legislador, da actuação da 
administração, da inércia da justiça, 
do sentido das decisões judiciais e 
independentemente também da culpa 
ou inocência dos acusados ou dos 
indiciados, vem tudo isto a propósito da 
vitimização dos mais fracos e também 
das infracções cada vez mais violentas a 
que assistimos em idades cada vez mais 
tenras. 

EDUCAÇÃO: 
PRECISA-SE E É URGENTE!

H
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Recordo aqui os casos Casa Pia e Gisberta.
Preocupantes pelo que significaram de 
abuso sexual e de violência gratuita, de 
tortura repetida até à violação mais grave 
do direito à vida, a uma vida normal e do 
desrespeito completo pela pessoa. 

Mais preocupantes são estes casos 
porque significaram um conjunto de 
agressões e morte infligidas por razões de 
aproveitamento da fragilidade e da miséria, 
de violações bárbaras da auto-determinação 
sexual, de ódio homofóbico ou de repúdio a 
um transexual.
Mais a mais como «prazer», como «rotina», 
como «passatempo» ou como «brincadeira». 

E igualmente preocupantes pela falta 
de respeito pela inocência e pelo são e 
normal crescimento das crianças, pelo que 

significaram de desrespeito pela diferença 
do outro e de reacção, reacção tardia, 
ou falta dela, das instituições e pessoas, 
ligadas, directa ou indirectamente, aos 
casos.

Falta, pois, educação, educação 
complementar para sinalizar, para prote- 
ger, para aceitar a diferença, para tolerar a 
diversidade, para cumprir as regras, para 
respeitar os outros e a autoridade.
Falta, enfim, educação para o dever e 
para a cidadania. Ou, numa palavra, falta 
educação.
E desta, da falta de educação, e da falta de 
protecção, à vitimização ou à delinquência, 
é um pequeno passo.
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MARIA HELENA 
CARVALHO ALVES

Professora

 tema para este artigo seria outro,  

 contudo, devido aos recentes 

acontecimentos ligados a jogos 

perigosos via internet resolvi falar deste 

outro, que para mim, justifica muito 

do que estamos a ver a acontecer aos 

nossos jovens.

Depois de termos de educar a geração 

dos filhos RSI (Rendimento social de 

inserção) eis que somos confrontados 

com essa praga acrescida a de termos 

que trabalhar com crianças dopadas 

com  Ritalina. Ritalina é um fármaco, 

tem o mesmo mecanismo de ação 

das anfetaminas e da cocaína, bem 

como de qualquer outro estimulante. 

Normalmente é prescrito para casos 

de crianças com TDAH (Transtorno do 

deficit de atenção com hiperactividade) 

e o próprio inventor do medicamento 

reconheceu , pouco antes de morrer 

em 2009 que a TDAH era uma doença 

inventada para a farmacêutica vender o 

medicamento.

Mas ninguém se importou.

Na década de 80 com o aparecimento 

do então rendimento mínimo toda 

uma geração  de homens e mulheres, 

principalmente, pessoas quase 

analfabetas e sem cultura de cidadania , 

encontraram aí uma forma de viver sem 

trabalhar. Isto resultou numa segunda 

geração, que chegou às nossas escolas 

com a arrogancia de quem não precisa 

de estudar nem de trabalhar, logo se 

verá. Alguns jovens nunca conheceram 

uma profissão aos pais.... e os exemplos 

são determinantes na educação, muito 

mais do que as palavras ou os livros.

Estas crianças não traziam sonhos nem 

projetos de vida, limitavam-se a vaguear 

pela escola e a infernizar a vida dos pais, 

dos professores e dos colegas. E entrou-

se num ciclo  vicioso: os pais achavam 

que a escola não educava os seus filhos, 

OS “FILHOS” DA RITALINA

O
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os professores achavam que a culpa vinha 

da família e todos acabavam magoados 

neste processo.

Os professores, em desespero, 

começaram a referenciar estas crianças 

como sendo portadoras de TDAH e a 

aconselhar o acompanhamento médico, 

isto também lhes permitia pedir apoio com 

o reforço de outros professores para as 

escolas.

Os pais levaram-nos aos médicos e foram 

passados atestados médicos e relatórios 

que atestavam a doença. Estas crianças 

começaram a fazer terapia e os pais  a 

receber mais um subsidio por esse motivo 

(mais uns euros ao fim do mês e filhos 

dopados e calados, afigurou-se um bom 

cenário).

Por fim e mais grave ainda, foram 

medicados com Ritalina durante anos.

A ritalina, tem o mesmo mecanismo de 

acção das anfetaminas e da cocaína, bem 

como de qualquer outro estimulante. Ela 

aumenta a concentração de dopaminas 

(neurotransmissor associado ao prazer) nas 

sinapses, mas não em níveis fisiológicos. 

E esse é o mecanismo clássico da 

dependência química. É também o que faz 

a cocaína. 

Teria o objetivo de melhorar a 

concentração, diminuir o cansaço e 

acumular mais informação em menos 

tempo. 

Durante décadas medicaram ( acredito que 

ainda existam muitas crianças a tomar este 

medicamento) para uma doença que não 

existia e com um medicamento que era 

uma droga capaz de causar dependencia 

e lesões neurológicas graves e definitivas. 

São muitos os efeitos da ritalina, entre 

eles, privar a sociedade de gerações que 

criem um mundo diferente e novo e isto,  

no mínimo, preocupa. Pois a droga, pelo 

que entendi ao ler a opinião de alguns 

psicólogos e tecnicos de educação, torna 

as crianças verdadeiros zombis, afeta o 

desenvolvimento e destrói a possibilidade 

de criar um ser diferenciado, que procure 

a felicidade, sabendo conviver com os 

conflitos do dia a dia. A droga não faz outra 

coisa senão dopar quem dela se serve, e 

tem o mesmo efeito da cocaína, segundo 

entendi. E há um aspecto inquietante 

nestes estudos, esta dopagem imposta 

por médicos era a pedido, muitas vezes 

de pais preocupados de que os seus filhos 

se transformassem em delinquentes. Não 

deveriam todos pensar que a causa desta 

hiperatividade poderia estar no modo de 

viver que lhes ofereciam??? 

Foi-me dificil encontrar artigos de 

opinião sobre este assunto e imagino 

que para muitos investigadores deve 

ser dificil  falar sobre ele pois mexe com 

interesses imensos, lobbys muito fortes; 

Farmaceuticas, médicos e o próprio estado 

pois fez como a avestruz.

Todos os intervenientes neste processo 

preferiram ficar nas suas zonas de 

conforto, drogando as suas crianças com o 

aval de médicos que não se preocuparam 

em estudar as possiveis consequencias do 

medicamento.
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OS “FILHOS” DA RITALINA
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E as consequencias são:

• Danos permanentes nos vasos 

sanguíneos do coração e do cérebro, 

pressão sanguínea alta levando a ataques 

cardíacos, derrames cerebrais  e à morte

• Danos no fígado, rins e pulmões

• Má nutrição, perda de peso

• Desorientação, apatia, exaustão e 

confusão

• Forte dependência psicológica

• Psicose

• Depressão

• Danos no cérebro, incluindo 

derrames e possivelmente epilepsia

Ora, se pensarmos nos comportamentos 

dos nossos jovens e compararmos com 

estes danos, que ilação obtemos??? Deixo 

ao vosso critério....

Como cidadã, agradeço pelo bom uso do 

dinheiro público e pela defesa da infância. 

Ah, agradeço  também, pela defesa de 

um futuro.
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JOÃO CORREIA

O CANTINHO DO 
JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

UNS CINCO MINUTOS DE PAZ.

        inha vinte anos quando fui 
        convidado pelos meus pais para 
ingressar com estes, seus amigos 
e respectivos filhos (meus amigos 
também) numa excursão organizada por 
uma agência de viagens muito em voga 
na época e, a receita foi extremamente 
simples:

Colocou-se a minha pessoa juntamente 
com os meus pais, os seus amigos 
e filhos destes em dois autocarros 
carregados de gente parva. Juntou-
se dois guias turísticos com pinta de 
mafiosos a orientar a gente em questão 
para os sítios onde achavam que nos 
deviam levar, ameaçando uns dos 
seus conterrâneos de quando em 
quando (mas apenas e quando estes 
importunavam os membros da excursão). 
Temperou-se a viagem com muitos 
quilómetros em estradas intransitáveis e 
com pontos de chegada bem definidos 
para que a população local nos rodeasse 
a tentar vender quinquilharias sem 
interesse nenhum.
Simples, não é?

Enfim, sem prejuízo de eu abominar o 
conceito de excursões, naquela época 
pareceu-me boa ideia sobretudo quando 
a minha capacidade financeira para 
viajar não me permitia mandar cantar um 
cego. Logo, sabendo de antemão que 
iria viajar sem despesas e na companhia 
de algumas pessoas afáveis aceitei e 
confesso, não me arrependi.

Acabei por fazer amizade com os 
guias turísticos de origem marroquina 
e isto numa época em que não havia 
a obsessão pelo terrorismo sendo 
que um deles até me confidenciou 
em jeito de piada que quando entrava 
num aeroporto lhe perguntavam com 
frequência (e em jeito de piada também) 
onde é que estava a bomba. Piadas à 
parte levavam-me a visitar Marraquexe 
à noite, a conduzir um Peugeot 205 de 
matrícula árabe e, conduzir naquelas 
circunstâncias revelou-se uma mistura 
entre uma comédia e um filme de terror.
Durante o dia deambulei pelas ruas da 
Medina juntamente com aquela malta 
dos dois autocarros carregados de 

T
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gente parva que vos falei (e com a minha 
família e amigos também) onde depois 
de ser acossado para comprar tudo o que 
não queria comprar na vida os dois guias 
conduziram-me a uma loja de um Tuareg.

O homem azul recebeu-nos bem e 
ofereceu-nos, mas sem o perceber, paz, 
sossego e uma tranquilidade invulgar 
naquelas bandas.

Apenas garantiu que poderíamos ficar 
na sua loja o tempo que entendêssemos 
e que só compraríamos o que nos 
apetecesse e se nos apetecesse. 
Confirmou também que ele, na sua 
pequena loja, não nos iria incomodar 
com tentativas vãs de impingir fosse o 
que fosse mas que, como contrapartida, 
não iria regatear absolutamente nada 
connosco. Se pretendêssemos comprar 
alguma coisa ele diria o preço e assim 
seria, ninguém iria regatear absolutamente 
nada pois ele não iria colaborar com isso.

Uma ilha de paz e serenidade num mar 
de vendas agressivas e de compradores 
esquizofrénicos onde se transaccionavam, 
essencialmente, inutilidades. E, confesso 
que não percebi se a sua má vontade 
em nos tentar convencer a comprar seja 
lá o que fosse se devia a uma vocação 
comercial próxima da minha (ou seja, nula), 
se tal se devia apenas a um feitio sociopata 
e, por isso, não queria perder mais de dois 
minutos em conversar connosco ou ainda 
se, de forma inteligente, percebeu que 
assim vendia mais pois oferecia o que 
os outros não ofereciam, ou seja, paz e 
tranquilidade.
O bom do Tuareg fez-me falta naquela 
altura e, confesso, ainda hoje me faz 
pois seria óptimo ter uma loja como 
esta para entrar quando me fartasse de 
socializações forçadas e onde se pudesse 
encontrar não qualquer simpatia ou 

sorrisos mas apenas algum sossego.

Ele, até podia vender um bilhete a anunciar 
à sua porta que só cobrava um preço 
justo em troca de uns momentos de paz 
pois esta, apesar de não ter preço, teria 
certamente muitos a pagar para a ter 
apenas por uns minutos.
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FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito

        arl Sagan é um dos meus heróis. 
        Um herói improvável porque não fui 
grande aluna na área de ciências. Mas 
Sagan, com o seu Cosmos, despertou-
me a curiosidade. E não apenas sobre o 
espaço. Foi com ele que descobri Hipátia 
de Alexandria, filósofa, astrónoma e 
matemática da Antiguidade. Foi também 
com ele que soube da existência de 
Irene de Constantinopla que, apesar de 
ter mandado tirar os olhos ao próprio 
filho, chegou a santa na igreja ortodoxa. 
Percebi aí que as histórias que nos 
contam nem sempre correspondem ao 
que se passou, pois são escritas pelos 
vencedores. Uma conclusão a que 
tive a felicidade de chegar ainda muito 
jovem e que me tem poupado muitos 
logros. Atrás de Sagan vieram outros 
como o astrofísico Hubert Reeves e o 
paleontólogo e biólogo Stephen Jay 
Gould que conheci através dos textos 
de Clara Pinto Correia. Encantavam-
me estas pessoas que conseguiam 
partilhar um saber enciclopédico. 

Era evidente que tinham estudado e 
estudavam muitas horas, mas o que 
passava para o público, para além do 
seu conhecimento, era o prazer que daí 
extraíam e a sua inesgotável curiosidade. 
Não sabiam apenas tudo (pelo menos 
assim me parecia) sobre os segredos 
do Universo. Discorriam com segurança 
sobre episódios da história e teorias 
filosóficas, falavam tanto de ópera como 
de rock and roll e dominavam a técnica 
de cozinhar esparguete al dente, entre 
outros mistérios. Somos tão grandes 
quanto os mundos que trazemos dentro 
de nós e os destas pessoas pareciam 
não ter fim. 
         Há uns dias atrás fui observar as 
estrelas. Ao vivo, enfrentando o breu da 
noite e com o telescópio de um amigo 
versado nas artes da astronomia. Andei 
toda a semana numa excitação e o 
resultado final não desmereceu esse 
estado de espírito. Assentando arraiais 
algures em Alcácer do Sal, vimos tantas 
e tantas estrelas que Mécier ignorou 

C
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– ansioso que estava para ver um cometa – 
Júpiter e Saturno. Enquanto espreitava no 
telescópio duas sensações me assaltaram: 
a imensidão do universo na sua beleza 
perfeita e a sua indiferença para connosco, 
habitantes de um planeta do sistema solar. 
Percebi aí a busca ávida pelo conhecimento: 
se contemplas o absoluto a atracção é 
irresistível ainda que saibas que nunca o vais 
esgotar. E compreendi também os nossos 
antepassados mais remotos. Admirando os 
astros a partir da Terra como não se sentiriam 
sós perante a enormidade de um céu 
estrelado? Como não imaginar que algures 
naquele vasto negro outros como nós ou 
dramaticamente diferentes viviam? E como 
não ter medo? Se o universo é indiferente 
tudo pode acontecer. O bom e o mau. As 
maiores alegrias e as mais terríveis tragédias. 
Como não querer acreditar que algures neste 
universo uma ordenação secreta velava 

por nós? Orion guiando os animais ou Sirius 
determinando as cheias do Nilo? Como 
viver aceitando, ao contemplar o curso das 
estrelas, e aquela ordem com que discorria, 
o céu e o ar, e a terra adonde estava, que tal 
ordem em nada se interessa pelo destino 
dos humanos, esse seres que se julgam o 
centro do universo? Enquanto espreitava 
Saturno erguendo-se lentamente com os 
seus anéis ondeando nos céus atingiu-me 
a compreensão da necessidade do divino 
como nunca antes. Mas também a sua 
possibilidade. Será a completa composição 
de cada ponto do universo fruto do mero 
acaso? E se assim é, o acaso perfeito não 
terá o seu quê de divino? 
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E O MAR LOGO 
ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

           ais uma notificação do Tribunal. 
           Finalmente a data da “audiência 
de discussão e julgamento: próximo dia 
22 de junho, pelas 10H00”. Para ela, é o 
culminar de um processo desgastante. 
Sente que se esse momento não 
chegasse rapidamente, desistiria para 
passar à frente e viver a sua vida, 
resignada, com o sentimento de injustiça, 
mas de cabeça livre para viver o que 
estiver para vir e não remoer os anos 
passados em conflitos com o vizinho que 
insiste em retirar-lhe uns metros de terra.

Kátia ama a liberdade e por isso decidiu 
mudar da capital para o campo. É Kátia 
com “K” que as crianças já aprendem 
esta letra no alfabeto ainda antes de 
saberem onde a podem encontrar. No 
campo, o som desordenado dos pardais 
gera um sorriso e o ritmo do canto do 
galo lembra-a de que está na hora de 
descer à horta. Todos os dias se espanta 
com as revelações da natureza, seja o 

número de exemplares no tomateiro seja 
o tamanho da curgete. Durante as férias 
de verão intermináveis que ali passara, 
o avô já lhe havia mostrado tudo isso, 
mas ser ela agora a responsável por tal 
milagre encanta-a mais a cada dia.

Nunca gostou de se sentir presa, nunca 
gostou de paredes, muros, vedações ou 
divisórias. A sua horta e a sua casa são 
exemplo desse desejo de mais e mais 
liberdade: a horta, como um campo 
de plantas espontâneas; a casa, um 
pequeno abrigo e natureza a invadir o 
resto.

Só a presença constante do vizinho 
do terreno contíguo perturba esta paz. 
Primeiro, umas pequenas implicações 
que tentou ultrapassar pensando que 
poderia ser o seu avô com 80 anos com 
necessidade de contactar com uma 
nova geração. Mas depois, o conflito 
engrandeceu a ponto de se lhe dirigir 

DA  AUSÊNCIA
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com queixas a todas as horas, entrar sem 
pedir licença pela casa dentro e

pelos sonhos, os piores. Por fim, avançou 
passo a passo pela sua terra dentro, como 
se fosse dono. Apesar disso, não tem 
vontade de se afastar: sente-se próxima 
do avô José, das recordações de infância 
e ir ver se as galinhas já puseram, apanhar 
um balde de amoras e corar a língua ou 
apanhar uma laranja e sentir o perfume nas 
mãos enchem-na de alegria.

Em desabafo com uma amiga advogada 
convencera-se de que devia recorrer ao 
Tribunal e pedir que fosse reconhecido o 
seu direito e condenado o vizinho Miguel 
Rocha a respeitá-lo. E assim foi.

Pretendia saber então o que aconteceria.

Na audiência, os sujeitos processuais 
encontram-se e são inquiridas as 
testemunhas, havendo casos em que o 
tribunal se desloca ao sítio sobre que versa 
o conflito. Ela, a autora, também pode 
prestar declarações, assim como Miguel, o 
réu.

A audiência termina com as alegações em 
que os advogados de autor e réu expõem 
as conclusões, de facto e de direito, que 
hajam extraído da prova produzida.

Inicia-se depois o julgamento: o período de 
trinta dias em que o juiz tudo ponderando, 
incluindo outras provas que tenham 
sido juntas ao processo, decide qual a 
factualidade provada e a não provada 
e qual o enquadramento jurídico que 
faz para, por fim, decidir – a sentença: 
condenar ou absolver.

Ao contrário do que se antevê na 
notificação enviada a Kátia, no processo 
civil, o período da discussão e o período do 
julgamento estão hoje cindidos e não se 
confundem.

Katia está pronta para comparecer em 
audiência final e aí dizer as suas razões: 
próximo dia 22 de junho, às 10H00. Depois 
aguardará pelo julgamento.

Laranjeira. Altura: 10 m/Longevidade: 400 

anos. FLORESTA: laranjal. A laranjeira faz 

parte do género Citrus, que inclui também o 

limoeiro, a toranjeira e a bergamota. São os 

chamados citrinos. A laranjeira, originária da 

Ásia, foi introduzida na Europa pelos Árabes. 

A polpa da laranja é comestível e a sua casca 

utiliza-se na perfumaria.

Virginie Aladjidi, “Inventário das árvores 

ilustrado”, 2014, Kalandraka (trad. de Ana M. 

Noronha)
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PAUSA PARA 
CAFÉ
Mariana Riegel 
Escritora

PAUSA PARA CAFÉ

          sol teimava em sobressair do céu    
          enevoado daquele início de tarde, 
numa tentativa desesperada de atrasar 
a noite que parecia decidida em chegar 
muito mais cedo. O vento soprava com 
mais força relativamente à brisa que 
se fez sentir durante toda a manhã. 
A Primavera tentava, assim, nascer 
despercebida.
Como que por rotina, Miguel desceu 
do autocarro 24, que parou uns 
escassos metros acima da porta de 
casa onde vivia com a sua mãe. Ao 
descer os degraus do seu transporte 
sentiu necessidade de apertar com 
mais força o casaco de malha que 
vestia, não esperando que estivesse 
tão mais fresco. Ás costas trazia uma 
mochila onde trazia o seu computador 
portátil. Não que fosse necessário 
para o trabalho que desenvolvia 
numa conceituada empresa de 
telecomunicações, mas apenas porque 
a sua curiosidade aguçada e espírito 
de desbravar novas áreas insistia para 
que, durante os intervalos de descanso, 

procurasse inovar ao nível de gestão de 
conhecimentos. Muitas vezes a inovação 
traduzia-se na passagem a mais um 
nível do jogo de estratégia “Save the 
Company”: um jogo cujo objectivo 
consistia em gerir uma empresa que 
inicia a sua actividade, de forma a 
torná-la lucrativa. As dificuldades são 
acrescidas a cada nível, encontrando-se 
as empresas em situação de falência ou 
em situação de recuperação financeira, 
agravando-se a dificuldade ao incidirem 
sobre as mais variadas áreas para as 
quais, no culminar do jogo, quase não 
existe mercado interno.
Miguel deixou de estudar no ano 
anterior, deixando incompleto o segundo 
ano de economia e gestão. A teoria não 
fazia, nesta fase, parte da sua vida. No 
seu ponto de vista, o importante era 
atingir objectivos concretos e lutar para 
atingir algo visível, ao invés de encher 
a cabeça com teorias que em nada, no 
momento mais próximo, contribuiriam 
para qualquer evolução.
Por esse motivo, iniciou-se na vida 

OUTONO
O
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profissional mais cedo que o que a sua 
mãe desejaria, começando por organizar, 
em bases de dados, os manuais e 
instruções de protótipos criados pela 
Timing, a empresa de telecomunicações 
onde trabalhava. Com o seu génio 
problematizador, retirava de cada objecto 
que lhe era dado para arquivar eventuais 
mais-valias que poderiam ser exploradas 
no mercado nacional, tornando aquele 
projecto viável. No entanto, Miguel 
não procurava alcançar o topo mas 
sim desafios, onde quer que estes se 
encontrassem. Por esse motivo as suas 
descobertas ficavam confinadas a um 
cofre interior.
Uns metros depois estava à porta de casa. 
Empurrou o pequeno portão de ferro que 
lhe dava pela cintura e atravessou o jardim 
pelo caminho de pedra que se estendia 
até ao alpendre branco, onde se situava 
a porta de entrada. Tirou as chaves do 
bolso das calças e entrou, de onde alguns 
minutos depois iria sair para cumprir o seu 
ritual diário, não antes de ter bebido o seu 
pacote de leite achocolatado e vestido 
algo mais prático como uns calções e 
uma t-shirt, por baixo do casaco que tinha 
vestido.   
Uma vez que trabalhava em part-time, 
apenas as manhãs eram passadas 
no armazém do escritório, tendo a 
possibilidade de aplicar o seu génio 
construtivo durante a tarde em qualquer 
outro local.
Então, novamente de mochila às costas, 
colocou os seus óculos de sol, apenas 
para fazer face à claridade, pegou na sua 
bicicleta e pedalou cerca de vinte minutos 
até chegar ao seu destino.
 - Demoraste para caramba hoje! O que é 
que se passou?
 - Demorei mais tempo a agitar o pacote 

de leite. – Disse, entre risos. - Deves ter 
uma grande coisa a ver com isso!
Apesar de tudo, dos seus amigos, da 
sua capacidade de crescer e ver evoluir 
uma estrada à sua frente sem saber em 
que direcção, e talvez por causa desta 
mesma capacidade, Miguel tinha, mais 
que um sonho, um pressentimento: o seu 
futuro próximo não passaria por ali. Dias 
antes, por nada de especial, uma ideia 
formou-se na sua mente com uma clareza 
assustadora. O seu mundo tornou-se muito 
pequeno para as aspirações que tinha, 
muito teórico para as ideias que gostaria 
de implementar e parecia não estar 
preparado para o receber com toda a sua 
potencialidade.
Na altura em que a ideia se formou, Miguel 
ignorou a sensação de certeza que o 
assolara, como se uma estranha entidade 
lhe indicasse ser aquele o caminho. 
Passados dias esse destino parecia 
enraizar-se com uma força arrebatadora 
e a repetição dos dias fortalecia a sua 
convicção.
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

Ao serviço da República

Fiz anos. É fiz anos, cantaram-me os 
Parabéns e tudo. Não foi no dia da 
criança mas podia ter sido, fiz anos e 
tive direito a vela e bolo e cantoria com 
risos e palmas.

Nada de especial para corações que 
são iguais ao meu.

E não é de agora que há corações 
iguais ao meu...

Já foram ver aquele filme do jardim 
zoológico em época da guerra? 
Passa-se em Varsóvia pouco depois 
da invasão da Polónia pelas tropas de 
Hitler.

Muitos dirão que estou mais 
preocupada com os habitantes do 
zoológico de Varsóvia e que, as 
pessoas que na altura se preocuparam 
com os seres que nele habitavam 
eram fúteis como os que hoje em dia 

se preocupam em defender os meus 
direitos só porque, dizem eles, sou um 
ser Irracional. Coitados...

Mas esquecem esses seres fantásticos 
da racionalidade que o Jardim Zoológico 
de Varsóvia salvou muitos deles dos 
campos de concentração que outros 
teimam em dizer, ainda hoje, que são 
uma mentira, que nunca existiram.

Uma mentira igual à dos refugiados, 
igual à das crianças desaparecidas, 
igual à de todos os dias em que morrem 
crianças e os dirigentes políticos 
continuam engravatadamente a fazer 
conferências congressos e outras 
reuniões de vaidades.

E mais, todas essas mentiras juntas com 
muitas outras não parecem verdades 
mas a verdade é que deixam a dúvida 
sobre onde começa a verdade e onde 
termina a mentira com a confusão toda 
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em que isso deriva. Temos mais mentiras 
ainda sobre o aquecimento global o 
qual, segundo alguns não existe e é uma 
invenção dos chineses (ainda estou a tentar 
perceber porquê dos chineses mas enfim 
…), sobre os responsáveis pelo desemprego, 
pelo deficit e por todas as maleias deste 
mundo, mentiras essas que me fazem sentir 
saudades dos tempos do jardim zoológico 
de Varsóvia em que as noções de bem e de 
mal estavam muitíssimo bem definidas.

É que, com excepção dos grandes símios 
todas as restantes espécies encontram 
facilmente um ponto de equilíbrio com 
todo o ecossistema que as rodeia sem a 
necessidade de aniquilar o que está em 
seu redor e sem a necessidade ainda 
mais perversa de encontrar justificações 

plausíveis para destruir, de forma sádica e 
com sentido de missão, os outros grandes 
símios ou simplesmente a natureza em geral.

O grande símio que me perdoe pois gosto 
dele como de ninguém mas sou a crer que 
de todas as dentadas que este já levou só 
se perderam aquelas que falharam o seu 
alvo sendo que, e quanto a este nada como 
fazer pontaria àquela parte fofa a que eles 
chamam de “traseiro”.

Perdoem-me por todas as dentadas e eu 
perdoo-lhes também tudo o resto pois tanto 
perdão não é culpa minha. É simplesmente a 
minha natureza.
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AS COISAS

As coisas são como são
Nem simples nem complicadas

São como existem por si
Ou como as queremos pensar

Podem ser interpretadas
Ou nem ter compreensão

Também se podem sonhar
Como voo de colibri

Ou como asas de fadas
Toldando a nossa “visão”

Mas depois de analisadas
São existir sem razão

Maria Teresa Rodrigues
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