
1

AGOSTO 2017
21ª Edição



2

Direcção:
Adelina Barradas de Oliveira

Design e Produção:
Diogo Ferreira
Inês Oliveira

Site:
www.justicacoma.com

Facebook:
JUSTIÇA COM A

http://www.justicacoma.com


3

O Verão podia ser um Editorial

O Editorial devia convencer-vos a ler o conteúdo, é para 
isso que serve um Editorial.
Mas não. 

Aproveitem como melhor entenderem o vosso tempo. 

Se no intervalo entre um mergulho e uma cerveja 
estupidamente gelada, ou entre um chapéu de abas 
largas e um espaço verde tiverem tempo e vontade, 
podem ler o que se foi escrevendo por aqui com prazer e 
um sorriso ou, com a lembrança de momentos terríveis.

Se tiverem sombras e onde colocar preguiçosamente 
os pés, leiam-nos e pensem que esta revista foi feita 
de experiências únicas de quem viveu próximo do que 
escreveu, imaginações únicas que fizeram os próprios 
autores mergulhar nos seus textos, tudo pelo prazer da 
escrita, tudo pela coragem de vos contar o que foi visto e 
de defender aquilo em que acreditamos.

É Verão. De forma preguiçosa folheie e leia ou veja só 
as imagens, se quiser critique e sugira e, caso tenha  
coragem de escrever connosco ... mande-nos os seus 
textos.

Deixe o Verão fazer das suas.
Bom Agosto e bom gosto.

      Adelina Barradas de Oliveira 

Verão de 2017 em que decidimos não falar dos fogos e do desastre de Pedrogão, 

das notícias das autárquicas, do ordenamento do território, de Trump e da Coreia, das 

manifestações racistas e xenófobas, do Mundo que é tão absoluto e tão relativo.

EDITORIAL
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https://www.youtube.com/watch?v=EqZl76CWCNI
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

       lá fora que se estende o Verão, lá fora

       que o mar apela ao descanso merecido, 

ao corpo quase nu pela areia com um 

qualquer tecido colorido e macio pelo meio 

que isto de ficar cheio de areia, acontecia 

mas, era quando éramos pequenos... Ainda 

me lembro do sabor horrível da areia na 

boca quando as quedas me apanhavam na 

correria da manhã, a caminho do mar e da 

distancia de ver quem chegava primeiro ao 

mergulho gelado da primeira maré após o 

nascer do Sol.... Que raio de mania de chegar 

à praia às 8 ainda a areia não tinha aquecido.

Lá fora, o Verão diz que é verde apesar de 

lhe queimarem os braços das árvores, que 

é verde apesar de todos aos anos o verem 

arder e que, é profundamente azul porque 

os rios que lhe correm pelas entranhas são 

profundamente livres apesar das margens 

que dizem que os oprimem esquecendo 

que eles, os rios, transbordam quando muito 

bem o entendem.

Curioso como o Verão nos traz as memórias 

dos risos soltos por nada e sem censuras, 

as memórias dos pais sempre à distancia de 

segurança para uma actuação imediata, as 

memórias dos amores de Verão partilhados 

em remos e canoas, lambidos em gelados 

que se provavam a medo... até a palavra 

provar era um arrepio com sabor a baunilha...

O Verão é um Deus que nos deixa felizes, 

polvilha-nos de frescura, de coragens, de boa 

vontade e de alegria,... nada é mais livre que 

uns pés descalços,.. mesmo que depois a 

pedicura diga que temos de usar bepantene 

para tornar a palma do pé de novo macia e 

digna de uma rainha...

Quando o Verão tinha 17 anos todas as 

palmas de todos os pés eram de rainha.

As memórias, essas, são como retratos que 

ficaram arquivados em pastas que se abrem 

quando lhes dá na gana,... descarregam o 

ficheiro e nós abrimos em delícias de azul, 

teletransportamo-nos para dentro do tempo 

e regressamos a nós... chamamos-lhe voltar 

ao passado, mas não é, é só regressar ao que 

somos e faz parte da nossa estrutura...

É assim com aqueles que amamos muito, 

que nos amaram muito e que já não são 

fisicamente palpáveis mas, que estão e são 

EU GOSTO É DO VERÃO
É
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pleno.

Como se fossemos um imenso e perfeito 

laboratório.....

Se eu tivesse 8 anos e tivesse de fazer uma 

redação sobre o Verão diria apenas:

No Verão os dias ficam maiores, as regras, 

as leis ficam menores e, eu tenho espaço 

para lembrar, imaginar, reviver e voltar a mim. 

Regressar aos meus pilares, ao meu ADN, 

aqueles que eu sou e são comigo, aos que me 

são tão queridos como o ar que respiro e de 

que necessito para continuar a respirar...

Eu gosto é do Verão, diz a canção.... eu 

também. E é isso que me dá força para 

continuar a defender a existência plena e 

protegida de todos os seres, é isso que me 

prepara para todas as estações, até para um 

possível Inverno, que até pode ser do nosso 

descontentamento mas, que será sempre 

parte do que realmente é estrutural em nós.      

           

EU GOSTO MESMO É DO VERÃO !                                 
    

em nós, connosco, no ADN... Bendita ciência que 

nos ensina que não somos sózinhos.

Sem querer perpetuamo-nos no Tempo e na 

Vida e isso é um milagre da nossa existência 

e, mesmo que não seja assim, estamos Todos 

tão ligados que, se parássemos para pensar 

seríamos um só... e quando falo de um só falo 

de todos os seres, todas as energias cósmicas e 

todas as memórias de todos os Verões, todos os 

Passados, todos os Presentes e todos os Futuros.

O tempo existe? Ou apenas se repetem 

momentos, folhas perenes, raízes fasciculadas, 

luas e marés? Tudo numa necessidade de 

existência a que nós seres humanos marcamos 

ciclos e estações, dias e noites, mas não passa 

de uma existência única e continuada como a 

necessidade de dormir porque à noite a glândula 

pineal que participa na organização temporal 

dos ritmos biológicos, atuando como mediadora 

entre o ciclo claro/escuro ambiental e os 

processos regulatórios fisiológicos, incluindo a 

regulação endócrina da reprodução, funciona 

menos e mais com sol...no Verão quando tudo é 
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SOFIA AGOSTINHO
Jurista

      ustiça Restaurativa- Que justiça é 
      esta? É a dos tribunais? É a popular?
 
A noção de justiça restaurativa surge 
pela primeira vez pela caneta de Albert 
Eglash, no artigo “Beyond Restitution: 
Creative Restitution”, publicado na obra 
Restitution in Criminal Justice, de Joe 
Hudson e Burt Gallaway. 

Em clara oposição à noção tradicional de 
justiça, de cariz essencialmente punitivo-
retributivo, a justiça restaurativa tem 
por base um novo paradigma no que 
concerne à concepção do crime e aos 
objectivos da justiça. 

Numa abordagem social e humanista, 
o crime é concebido como um todo, 
na sua pluralidade impressiva e rastro 
marcado na sociedade, é retratado 
e olhado para além do acto imediato 
no qual se esgota – a execução da 
conduta criminosa. Nesta óptica, o 
crime é encarado como uma violação 

da pessoa, do código de conduta das 
relações interpessoais e dessas mesmas 
relações interpessoais que dão origem 
àquilo que definimos como sociedade. 
Pois bem, o foco da justiça restaurativa 
é precisamente a restauração da 
normalidade anterior à violação causada 
pelo acto criminoso, ou seja, a reparação 
dos danos causados à vítima desse 
acto, ao próprio ofensor, à sociedade e 
às relações interpessoais que nela se 
estabelece.  

Howard Zehr, autor de Changing Lenses: 
A New Focus for Crime and Justice, foi 
pioneiro na implementação desta noção, 
aplicando-a a um processo dialógico 
de aproximação e compreensão mútua 
entre vítima, ofensor e comunidade 
– recuperando-os para a vivência em 
sociedade com a aprendizagem que 
nasce desse mesmo processo – a 
compreensão da amplitude do ato 
criminoso e das suas consequências para 
a sociedade como um todo. 

JUSTIÇA       RESTAURATIVA 
BUILDING BRIDGES… INTO THE FUTURE 

J
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partes e da sociedade como um todo. 
No âmbito destes diálogos restaurativos, 
as vítimas e os agressores são convidados 
a participar numa sinergia dialógica que 
proporciona à vítima a oportunidade de 
conhecer diversos agressores (não os ‘seus’ 
agressores), questionando e partilhando 
a forma como o crime que foi cometido 
afetou a sua vida e ao ofensor a tomada 
de consciência das consequências do seu 
ato, munindo-o, ad futurum, duma visão 
diferente do outro, da vida e da sociedade. 

No programa Building Bridges, temas como 
responsabilidade, reparação e reconciliação 
são apresentados de várias formas, 
sendo que o enfoque principal reside no 
confronto dos participantes com as suas 
experiências, procurando construir com 
base na restauração da situação, da vítima, 
do ofensor e da sociedade como um todo 
novas pontes para o futuro, em suma, a 
reconciliação de vítimas e ofensores com o 
passado e compromisso com o futuro.

No panorama europeu podemos encontrar 
experiências e modelos de justiça 
restaurativa, desde o início da década de 90 
do século passado, em países como França, 
Bélgica, Reino Unido e Espanha. 

Recentemente também Portugal tem 
votado a sua atenção a programas de justiça 
restaurativa, mais concretamente através da 
implementação do projeto Building Bridges – 
em concretização pelos esforços da Confiar 
– Associação de Fraternidade Prisional PF/
Portugal e com o apoio de outras instituições. 
Através do programa Building Bridges  (numa 
nova abordagem dos valores fundamentais 
do Sycamore Tree Project®) procura-
se consubstanciar o ideário de justiça 
restaurativa concretizado numa resposta 
social e humanista ao crime, para além da 
perspetiva meramente legal. 

Assim, através da promoção de “Diálogos 
restaurativos” entre vítimas e ofensores, 
procura-se a reparação e reconciliação das 
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KURT MEISSNER 
Head of Security 

Kurt Meissner is Head of the Security Sector Reform section in the Austrian Ministry of Defense. 
From December 1993 to December 1994 he served as an UN Military Observer in Rwanda. The 
writer contributed this article in his personal capacity and the contents do not necessarily repre-
sent the views of the UN or Austrian MoD.

-Kurt Meissner lidera actualmente o Departamento de Reforma do Sector de Segurança do 
Ministério da Defesa Austríaco. Entre Dezembro de 1993 e Dezembro de 1994 desempenhou 
as funções de Observador Militar das Nações Unidas no Ruanda. Saliente-se que o autor deste 
artigo contribuiu apenas com a sua experiência e opinião pessoal a qual não representa necessar-
iamente a posição oficial das Nações Unidas ou do Ministério da Defesa Austríaco.
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RWANDA 1994 GENOCIDE
and political power sharing. October 1990, the 

RPF launched a first major attack on Rwanda 

from Uganda. Regional peace talks lead to 

the signing of a peace agreement 1993 and 

a small UN Chapter VI Peacekeeping Mission 

was deployed to assist. The will to achieve 

and sustain peace was subverted by some 

of the Rwandan political parties participating 

in the Agreement. Extremist elements of 

the Hutu, while talking peace were in fact 

planning a campaign to exterminate Tutsis 

and moderate Hutus. On 6th April, 1994, an 

airplane carrying the Presidents of Rwanda and 

Burundi was shot down as it prepared to land 

at Kigali. A hate radio station aired a broadcast 

        he Rwandan genocide was a mass       

        slaughter of mainly Tutsi in Rwanda by 

members of the Hutu majority government. 

More than 800,000 people were killed. Prior to 

colonial era it was a Tutsi kingdom, later part 

of German East Africa and then under Belgian 

administration. Ethnic tensions between Hutu 

and Tutsi rose during the colonial rule and in 

November 1959 the monarchy was overthrown 

and scores of Tutsis fled the country. After it 

gained independence 1962, the issue of the 

Rwandese diaspora was not solved. In 1988, 

the Rwandan Patriotic Front, mainly composed 

of Tutsi, was founded in Uganda with the aims 

of securing repatriation of exiled Rwandans 

T
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blaming the plane crash to the RPF and UN 

soldiers, as well as incitements to eliminate 

all Tutsi. Military and militia began the country 

wide killing of people including moderate 

politicians like the Hutu Prime minister and 

her protection squad of Belgian soldiers. The 

RPF resumed its military intervention, and 

war raged concurrently with the genocide 

for three months. The UN authorized the 

deployment of French lead forces in south-

west Rwanda, mandated to create a safe area 

for Tutsi trapped in Government controlled 

territories. France supported the Hutu regime 

in the past; it may be assumed that the agenda 

for the presence of French troops included 

delaying a total defeat of their former allies. 

Nevertheless in July 1994 the RPF took control 

of Rwanda. The International Crime Tribunal for 

Rwanda was established for the prosecution 

of persons responsible for genocide and other 

violations of international law committed. 93 

individuals were indicted by the ICTR, 62 of 

them sentenced. In Rwanda traditional Gacaca 

courts were revived as a way to process 

criminal cases that were still pending. These 

informal courts tried more than 1 million 

cases throughout the country. Often seen as 

a success there are as well critical opinions 

about the Courts. Human rights groups worry 

about the fairness since trials were held 

without lawyers which mean that there is less 

protection for defendants than in conventional 

courts. The chairman of the independent 

inquiry into UN actions during the 1994 Rwanda 

genocide, Ingwar Carlsson, presented his 

report to the Security Council, saying the 

Council had the power to have prevented at 

least some of the Rwandan tragedy, and could 

act to ensure such a tragedy did not happen 

again. He described the lack of political will to 

act in the face of crises as the most dangerous 

obstacle to UN work for the maintenance of 

peace.

O genocídio no Ruanda foi um massacre 
generalizado realizado maioritariamente nos 
habitantes de etnia Tutsi daquele país por 
membros da maioria governamental de etnia 
Hutu. Mais de 800.00 pessoas foram mortas. 
Antes da era colonial o Ruanda era um reino 
Tutsi o qual, mais tarde passou a integrar a 
África Oriental Alemã e, posteriormente, a 
administração colonial belga. Tensões étnicas 
entre Hutus e Tutsis cresceram durante o 
domínio colonial e em Novembro de 1959 a 
monarquia foi derrubada tendo muitos Tutsis 
fugido do país. Apesar da sua declaração de 
independência em 1962 a questão da diáspora 
ruandesa não estava resolvida. Em 1988, a 
Frente Patriótica do Ruanda, maioritariamente 
composta por Tutsis, foi fundada no Uganda 
com o objectivo de promover o regresso de 
exilados ruandeses assim como de distribuir o 
poder.

RWANDA 1994 GENOCIDE
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Em Outubro de 1990, a Frente Patriótica do 
Ruanda lançou o seu primeiro ataque no 
Ruanda a partir do Uganda. Negociações 
sobre a paz de cariz regional conduziram à 
assinatura do Acordo de Paz de 1993 e uma 
pequena missão de paz das Nações Unidas 
foi destacada para apoiar a sua execução. 
A vontade para alcançar e manter a paz foi 
todavia subvertida por alguns dos partidos 
políticos do Ruanda que participaram no 
Acordo de Paz. 
Elementos extremistas de etnia Hutu, 
enquanto debatiam o tema da paz, estavam 
de facto a planear uma campanha para 
exterminar Tutsis e Hutus moderados. No dia 
6 de Abril de 1994 um avião que transportava 
os Presidentes do Ruanda e do Burundi foi 
abatido enquanto se preparava para aterrar em 
Kigali. Uma estação de rádio difundiu ódio e 
imputou as culpas sobre o acidente de avião à 
Frente Patriótica do Ruanda assim como sobre 
os soldados das Nações Unidas, incitando 
à eliminação de todos os Tutsis. Militares e 
milícias populares começaram a percorrer 
o país matando pessoas incluindo políticos 
moderados tais como o Primeiro-ministro Hutu 
e a sua guarda pessoal de soldados belgas.
Após a Frente Patriótica do Ruanda ter 
assumido a sua intervenção militar, a guerra 
desenvolveu-se conjuntamente com o 
genocídio por um período de três meses. 
As Nações Unidas autorizaram o envio de 
forças lideradas por franceses no sudoeste 
do Ruanda, mandatados para criar uma 
área segura para os Tutsis encurralados nos 
territórios controlados pelo governo. De 
salientar que a França apoiou o regime Hutu 
anteriormente; podendo-se bem assumir 
que a sua agenda para a presença de tropas 
francesas no local incluía atrasar a derrota total 
dos seus anteriores aliados. Todavia, em Julho 
de 1994 a Frente Patriótica do Ruanda assumiu 
o controlo do Ruanda. O Tribunal Criminal 
Internacional para o Ruanda foi implementado 
com vista à investigação e acusação das 
pessoas responsáveis pelo genocídio e 

outras violações da lei internacional aplicável. 
Noventa e três indivíduos foram indiciados 
pelo Tribunal Criminal Internacional para 
o Ruanda e sessenta e dois destes foram 
condenados. No Ruanda, os tradicionais 
tribunais nacionais denominados “Gacaca” 
foram revitalizados como uma forma 
de tramitar os casos que ainda estavam 
pendentes. Estes tribunais informais julgaram 
mais de um milhão de casos ao longo do 
país. Os mesmos foram muitas vezes vistos 
como um sucesso mas não foram isentos de 
críticas. Grupos activistas de direitos humanos 
manifestaram a sua preocupação com a 
regularidade de tais julgamentos uma vez que 
os mesmos eram realizados sem advogados 
o que significou uma menor protecção para 
os acusados face aos tribunais convencionais. 
O presidente do Comité Independente de 
Investigação da Actuação das Nações Unidas 
durante o genocídio do Ruanda em 1994, 
Ingwar Carlsson, apresentou o seu relatório 
ao Conselho de Segurança afirmando que 
este tinha o poder para prevenir, pelo menos, 
algumas partes da tragédia ruandesa e poderia 
agir de forma a garantir que tal tragédia não 
se voltasse a repetir. Descreveu também a 
falta de vontade política em agir face a crises 
como esta como o principal obstáculo para o 
trabalho das Nações Unidas no que respeita à 
manutenção da paz. 



14

JOSÉ LUÍS 
OUTONO
Escritor

        abisbaixo, no enredo do empedrado

        das ruas, desenhava as minhas 

vontades de um sorrir perante mais um 

vencer.

A canção desafiara-me inocentemente, 

e o poema segredava danças hesitantes 

nos confins da correria do calendário.

O desafio estava feito. Tinha de encontrar 

o verbo correcto para clarificar novas 

manhãs de uma decisão. Tinha desafiado 

a forma mais dinâmica de exercitar o 

volumar das cores.

Como um acto de arquitectura, a 

construção do sonho estava erguida 

e simbolizava um olhar transparente. 

De cada lado, as forças dinâmicas 

assumiam certezas. Só era necessário 

respirar as novas configurações da 

tela, que ainda se mantinha virgem, na 

velocidade da lentidão criativa. Assumia 

assim, a base de uma decisão, de um 

conforto difícil, de um continuar mais 

graduado e seguro.

- Eu existo, porque cresço. 

Dizia em surdina, nos silêncios de uma 

conquista. 

Mostrava-me pela primeira vez, nos 

alfabetos de leituras várias, nas paredes 

frias, onde apenas o intenso da cor era a 

temperatura doseadora de permanecer 

livre e fixar os comentários da passagem.

Não era fácil entender-me, nos pontos 

de interrogação das dúvidas de agrados 

ou desagrados, ou até incertezas, das 

hipóteses não assumidas, agora que o 

traço estava concretizado.

Na mente corriam já as figuras do 

amanhã, e as luzes do hoje, ainda não 

tinham inaugurado o índice por decorrer. 

Estar presente e sentir no peito o embate 

dos cruzamentos avaliadores, guerreava 

a vontade de não estar audível, e apenas 

suscitar redacções de cálculos dos 

possíveis segredos de quem passa e 

dita acenos positivos ou incógnitas de 

entendimento difíceis. 

As eternas dúvidas de um brotar e 

perguntar aos corredores do nosso 

caminhar, se somos ou apenas 

O OUTRO LADO DO EXISTIR
C
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O respirar em silêncio de um transar 

expectante naquela sala imensa, tinha 

conquistado mais uma vontade. 

Continuar, até que a vontade me doa!

( Reflexão do meu existir, no dia da 
inauguração da minha primeira exposição de 
pintura – LISBOA/2012 )

imaginamos ser escrita ou leitura, porque 

os passados são pedras caídas da encosta, 

e enclausuradas no bater das ondas 

assimétricas de um mar nunca corrupto, não 

fazem justiça, porque quando perguntamos 

pelo verbo presente, a resposta é já um 

passado, algumas vezes seguro de um 

futuro, apenas para condizer na rima.
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BOCA DE CENA
Lourenço Baylina 
Piloto

LOURENÇO BAYLINA 
PORTUGUÊS - PILOTO – 23 ANOS 
Aluno até ao 12º ano de escolaridade no colégio de Santa Doroteia em Lisboa.

Teve um gap year para melhorar conhecimentos de Inglês, Matemática e Física para se candidatar 
à OAA (Oxford Aviation Academy).

Fez a formação de piloto de linha aérea na OAA de Janeiro de 2013 a Setembro de 2014, tendo obtido 
também, nesse periodo, um bacharelato em Gestão de transporte aéreo na  Buckinghamshire New 
University.

Ingressou como 1st officer na Ryanair, estado baseado durante os 2 primeiros anos de actividade no 
Porto e neste momento, em Lisboa.
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SER PILOTO É... 

“Ser piloto, para além de ser o meu sonho 
de criança, é um privilégio, visto que há 
milhares de pessoas que o adorariam 
ser e não podem devido aos encargos 
financeiros da formação  ou a problemas 
médicos.
Para além disso, não me imaginaria a fazer 
qualquer outra coisa.
É óptimo acordar às 3:50 da manhã com 
um sorriso na cara e motivado para um 
óptimo dia de trabalho.”

 

E SER PILOTO COM 23 ANOS O QUE É?

Com 23 anos, é algo que nunca pensei que 
fosse possível.
Achei que iria tirar um curso superior antes, 
mas quanto mais informação obtinha, mais 
me apercebia que a melhor opção sería 
começar o curso após o secundário, com 
18 anos.

É uma sensação indescritível, voar 189 
passageiros entre dois destinos, tendo 
eles depositado a vida nas minhas mãos 
e cabendo decisivamente ao comandante 
e a mim deixá-los em segurança no seu 
destino. 
Ter 189 almas a bordo e saber que 
dependem da minha capacidade para as 
levar em segurança para o seu destino, 
com apenas 23 anos, é algo que me impõe 
respeito e me deixa muito orgulho ao 
mesmo tempo.

COM QUANTOS ANOS COMEÇOU A 
PILOTAR?
E COM QUE IDADE DECIDIU FAZÊ-LO? 

Comecei a pilotar em 2013 em Phoenix, 
na base com a qual a Oxford Aviation 
Academy, onde me formei, tem uma 
parceria. 
Estava feita a primeira fase da formação, 
teórica, e foi lá que fiz  o meu primeiro voo 
sozinho, com 19 anos. 
Mas, comercialmente falando, o meu 
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BOCA DE CENA

primeiro vôo pela companhia, com cerca 
de 200 passageiros, foi em Julho de 2015, 
com 21 anos. 

Em relação ao momento em que escolhi 
a minha profissão, lembro-me que me 
encontrava com 2 amigos, numa aula de 
área de projecto ou algo semelhante, no 
8º ano e um deles começou a dizer que 
queria ser piloto e começou a enumerar 
as vantagens. Dez minutos depois já 
estávamos os três decididos a ser pilotos e, 
na altura, prometemos  que ainda iríamos 
voar juntos.
Dos 3, eu fui o único a cumprir essa 
promessa, o sonho ficou, começou a 
crescer e nunca mais saiu da minha 
cabeça.

COMO FOI A FORMAÇÃO?

A minha formação foi feita na Oxford 
Aviation Academy, o curso começava com 
14 exames teóricos, num período de 6 
meses. 
Esta foi a parte para mim mais difícil, 
porque o meu inglês não era fluente o 
suficiente para conseguir ter uma conversa 
decente. 
Sendo o único português na escola, sabia 
que tinha de me esforçar, desde logo 
melhorando o inglês.
As 2 primeiras semanas foram as piores, 
mas, a partir daí, criei o meu grupo, 
constituído por ingleses, e fui adquirindo 
fluência no idioma. Depois, tudo ficou mais 
acessível,  tendo acabado os exames com 
média de 89%.
De seguida, como referi, fui para Phoenix, 
Arizona, para obter formação na parte 
inicial de voo. 

Aí voei pela primeira vez e depois disto 
nada mais me parou: passei tudo à 
primeira e os 6 meses voaram.

Estive mais 6 meses em Oxford 
para acabar o curso, que correu 
esplendidamente. 
Este curso foi uma oportunidade não 
apenas profissional - tive a melhor 
formação possível em todo o mundo nesta 
área - mas também, e mais importante a 
meu ver, pessoal. 
Com 19 anos, saí de casa para viver num 
outro país, sem ninguém que falasse 
a minha língua e onde não conhecia 
ninguém. 

Balanço feito, foi o melhor que me podia 
ter acontecido, viver aqueles 2 anos 
sozinho e, mais tarde, com colegas, fez-
me crescer muito rápido como pessoa 
e fiquei com imensos amigos, dispersos 
principalmente pelo Reino Unido, mas 
também por toda a Europa. 

PILOTAR TAMBÉM INCLUI VIAJAR? 
OU SEJA, QUANDO TRABALHA ACHA 
QUE TAMBÉM VIAJA?

Trabalho numa companhia low cost, que 
faz voos só na Europa, pelo que não me 
dá a oportunidade de conhecer os sítios 
para onde vôo, pois 30 minutos depois de 
aterrar, estou de volta a Lisboa, onde agora 
estou sedeado, muitas vezes sem sequer 
sair do avião.
No entanto, é um óptimo sítio para 
começar e ganhar experiência como 
comandante, o que irá acontecer daqui a 
cerca de 2 anos.

Depois disto, o meu objectivo será ir para 
qualquer companhia no médio oriente, 
onde terei a oportunidade de conhecer 
o mundo de uma ponta à outra, com 
estadias por vezes de 2/3 dias por destino.

A DEFINIR  PILOTAR COMO UMA 
SENSAÇÃO, QUE SENSAÇÃO SERIA?
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Definir pilotar como uma sensação creio 
que é difícil, visto que é uma experiência 
que desperta um misto de sensacionais 
emoções, a partir do que vemos, desde 
logo, e das memórias que convoca. Mas 
se tivesse de escolher uma palavra para o 
que sinto, diria Liberdade.

É que, depois de uma das partes mais 
stressantes do voo, que é a descolagem, 
e escolhendo, por exemplo, Lisboa, 
deparamo-nos com a vista panorâmica 
da minha cidade, total e em detalhe. 
Com um detalhe tão impressionante e 
numa perspetiva em que tudo nos está 
disponível para capturar e absorver.

Durante o voo, passamos por inúmeros 
países, e identificamos o que quereremos 
visitar ou lembramos o que visitámos com 
quem mais gostamos, desde a Sagrada 
Família, em Barcelona, a Tour Eiffel e o 
London Eye, se houver boa visibilidade.
Finalmente, saber que todos os que estão 
por detrás da nossa cabine dependem de 
nós e das nossas qualidades em qualquer 
parte do voo, faz com que queira melhorar 
os meus skills a cada dia/ semana/ ano da 
minha, ainda, curta carreira.

HÁ QUANTOS ANOS TEM A 
RESPONSABILIDADE DA VIDA DE 
MUITA GENTE NAS MÃOS?

Após terminar o curso em Oxford, 
consegui, passado cerca de um mês, um 
lugar numa companhia Low Cost, aquela 
que neste momento é a maior companhia 
aérea da europa, o que me deixou 
extremamente contente.

Comecei o curso desta companhia em abril 
de 2014 e o meu primeiro voo comercial, 
com cerca de 200 passageiros, foi em julho 
desse mesmo ano, ou seja, há cerca de 2 

anos, tinha eu 21 anos.

E ISSO FAZ-LHE SENTIR QUE...

Faz-me sentir responsável, pois, de facto, 
a vida de cerca de 200 pessoas depende 
das minhas capacidades para chegarem 
ao destino em segurança. Faz-me sentir 
seguro, pois este é, de longe, o meio de 
transporte mais seguro de todos. E faz-
me sentir realizado, pois é o que sempre 
desejei fazer.

SENTE-SE COMO UM CIRURGIÃO?

Não diria que me sinto como um cirurgião, 
pois apesar de as pessoas terem confiado 
em nós para viajarem do ponto A ao B, 
dependentes das nossas qualidades para 
chegarem em segurança, um cirurgião tem 
pressão muito mais acrescida, pois, muitas 
vezes, os pacientes chegam em condições 
de saúde muito débeis, tendo este que 
actuar rapidamente e sobre pressão para 
tentar melhorar a situação clinica daqueles.

Por outro lado, o proceder em segurança 
na minha atividade significa cumprir um 
ritual longo e minucioso de procedimentos 
nas diferentes fases do voo, desde logo na 
descolagem e na aterragem, funcionando 
em rede com todos os outros operadores, 
em pista ou nas torres de controlo, por 
exemplo. 

E, em muitos momentos, a máquina voa 
por si, através de inputs feito por nós,  e 
cumpre-nos estar sempre atentos aos 
sinais que vamos recebendo e emitindo. É 
um trabalho que funciona em rede e com 
uma forte componente tecnológica, o que 
não anula o papel da pessoa que pilota, 
seja em momentos de normalidade, seja, 
em momentos críticos. 
Logo, apesar de considerar a minha 
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profissão muito gratificante porque encerra 
bastante responsabilidade, não me parece 
justo compará-la com a de um cirurgião.

PILOTAR  É  COMO CONDUZIR UM 
AUTOMÓVEL OU UMA MOTA?

Há duas partes de qualquer voo que 
são as mais intensas, a descolagem e a 
aterragem. Depois, à medida que subimos, 
menos intenso fica, pois a concentração 
no espaço aéreo decresce; num caso 
de possível colisão aérea, temos tempo 
suficiente para deslocar o avião da rota de 
colisão.
Se compararmos estes três meios de 
transporte (avião, carro e mota), diria 
que, apenas nessas 2 partes de voo mais 
intensas, há alguma semelhança, pois 
que, para além de termos desconectado o 
piloto automático, sentimos que estamos 
no comando de uma máquina, tal como no 
carro ou numa mota.

TEM TEMPO PARA A VIDA PESSOAL?

Em termos de tempo livre, tenho bastante 
sorte, pois a companhia aérea onde 
trabalho tem, na minha opinião, a melhor 
organização do tempo de trabalho que 
existe nesta indústria.

Isto deve-se ao facto de não termos 
estadias, ou seja, fazemos sempre o voo 
de regresso, ficando a repousar na base 
de partida, no meu caso Lisboa, pelo que 
estou sempre em casa. Estive dois anos 
na base do Porto, e a organização do meu 
tempo livre compadecia-se com a escolha 
de o passar no Porto, cidade que conheci 
como minha também, em Lisboa, onde 
está a família e a maioria dos amigos, ou 
ir passar três dias na Europa, com amigos 
por aí dispersos.
Em relação aos dias de folga, 

trabalhamos sempre 5 dias consecutivos 
e depois temos sempre 4 dias de folga 
consecutivos, pelo que, reitero, que, na 
minha opinião, a minha companhia tem o 
melhor calendário existente nesta indústria.

DUAS COISAS QUE RECORDE COMO 
DIFÍCEIS DO TEMPO DO CURSO DE 
PILOTO.

O que me foi mais difícil foi o facto de 
ser o único português na escola. Embora 
tivesse tido aulas de Inglês no colégio 
até ao 12ºano, não estava preparado para 
ter aulas só em Inglês em 14 disciplinas 
totalmente novas e com vocabulário muito 
técnico, sem nenhum conhecimento 
prévio. 

Embora tenha sido difícil, rapidamente me 
entrosei, tendo actualmente bastantes 
amigos em Inglaterra e o meu Inglês 
evoluiu para um nível que nunca pensei 
obter.
Por outro lado, apesar de me ter 
ambientado rapidamente, senti a falta da 
família e dos amigos, pelo que, cerca de 
uma vez por mês, vinha passar um fim 
de semana a casa. Quando passei os 14 
exames teóricos em Oxford e acabou a 
parte teórica da formação e fui cerca de 6 
meses para o Arizona, nos Estados Unidos, 
nunca vim a casa, e foi estranho e difícil 
passar um Natal nesse contexto.

DUAS COISAS QUE NUNCA MAIS 
ESQUECERÁ.

Esta é a pergunta mais fácil.
Ao longo do curso e do início dos 
meus anos como piloto inúmeros 
acontecimentos marcantes tiveram lugar. 

O que mais me marcou foi, sem dúvida, 
o meu primeiro voo a solo numa avioneta 
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da escola: com apenas 15 horas de voo de 
formação,  levantei e aterrei o avião sem 
ninguém ao meu lado. Se algo corresse 
mal, sabia que tinha de ser eu a resolver a 
situação, sem a ajuda de ninguém. Ainda 
hoje tenho arrepios só de pensar em 
tamanha façanha! Mas o instrutor confiou 
nas minhas capacidades para o fazer.

Outro acontecimento que nunca irei 
esquecer foi a primeira vez que levei 
a minha família a bordo do avião da 
companhia onde trabalho. Creio que, até 
hoje, é o que mais orgulho me dá, o facto 
de ter tido a minha familia a bordo como 
passageiros.

O QUE LHE METE MAIS MEDO COMO 
SER HUMANO? E COMO PILOTO?

Não sou uma pessoa medrosa, de quase 
nada tenho medo, vivo a vida ao máximo e 
nada me impede de realizar todos os meus 
objectivos. Fui atropelado recentemente, 
porém, e isso deu-me, tem-me dado, 
tempo para projectar que, na minha vida 
pessoal, devo ser menos intrépido.

Em relação à aviação, diria que não tenho 
medo de nada; poderei ter receio que haja 
uma falha dos motores ou que haja um 
terrorista a bordo, mas praticamente tal 
nunca me passa pela cabeça. 
Caso tal acontecesse e fosse trabalhar 
com medo, nunca iria desempenhar as 
minhas funções no meu melhor.

PUNHA AS PESSOAS QUE MAIS AMA 
“NO SEU AVIÃO”?

Não só seria capaz de colocar as pessoas 
mais próximas num avião pilotado por mim, 
como já o fiz,  como já disse, com grande 
parte da minha família, e este é um dos 
motivos de maior orgulho na minha vida. 

Podem perguntar-me se tenho receio 
que algo aconteça, mas se tivesse medo 
ou receio, nunca poderia ser a pessoa 
encarregue por todas as outras, pois faço 
isso todos os dias. Não esqueçamos que 
voar é considerado o meio de transporte 
mais seguro de todos.

PARA TERMINAR...

Ser piloto é, para mim, um privilégio. 

É o que quis ser desde tenra idade, 
estou encarregue de uma máquina com 
40 metros de comprimento e cerca de 
80 toneladas, na qual viajam cerca de 
200 pessoas,  posso ser eu próprio a 
movimentá-la, buscando sempre a mais 
suave e segura  aterragem possível.

Tenho um horário que me possibilita 
conciliar bem a profissão e a vida pessoal, 
tenho independência financeira desde 
muito jovem,  posso conhecer o mundo 
todo com facilidade.
Tenho liberdade e gosto do que faço. 

A meu ver, o que mais importa é fazer 
aquilo que se gosta e pela qual temos 
paixão, de acordo com a expressão inglesa

 “do what you love and you´ll never work a 
day in your life”

 e é ,por isso, que não me imaginaria a 
fazer qualquer outra coisa e, por isso, que 
me sinto um privilegiado.
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JOÃO CORREIA

O CANTINHO DO 
JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

A RAIZ QUADRADA DE PI (Π∏).
         ão faço a mínima ideia do que
         isto significa mas a sensação 
deve ser mais ou menos a que um 
comentador profissional vivencia 
quando lhe são questionadas certas 
razões ou temas da actualidade. Não 
gostaria de estar no seu lugar pois, 
das duas uma: ou lhe comunicam 
previamente e em detalhe os temas 
em questão permitindo-lhe preparar 
antecipadamente umas opiniões 
inteligentes ou, pelo contrário, o mesmo 
é apanhado de surpresa e tem de 
dar azo a uma das suas capacidades 
de improvisação as quais, se o nosso 
comentador não estiver nos seus 
melhores dias, lhe poderão pregar 
algumas partidas de mau gosto.

O que se passará na cabeça de alguém 
que tem sempre de emitir uma opinião 
interessante, gira, cativante ou pelo 
menos polémica? Não sendo eu 
psicólogo sou a crer que o sofrimento 
que jaz dentro de cada um dos 
comentadores profissionais com os 
quais nos cruzamos diariamente deve 

ser atroz. Devem dormir mal, com crises 
intensas de ansiedade, com crises de 
choro incontrolado. 

E na sua vida corrente? Falar com a 
professora dos seus filhos na escola 
deve ser o mesmo que sujeitar-se a uma 
prova oral pois esta, quando aguarda 
uma opinião sua fá-lo na espectativa 
de ouvir algo novo, com indícios de 
brilhantismo, e isso não é de todo fácil 
para o nosso comentador o qual se 
arrisca a tecer comentários de uma 
vulgaridade incrível sobre o projecto 
educativo do seu filho.

Imaginemos ainda o comentador 
em apreço a tentar socializar numa 
festa de aniversário de alguém de 
quem não é muito próximo: ou se 
embebeda violentamente durante a 
festa e, caso seja um escritor famoso 
pelo seu mau feitio beneficia da fama 
que a bebedeira lhe dá ou então tem 
de medir cuidadosamente as suas 
palavras de forma a não se arrepender, 
seriamente, no dia seguinte ao ler num 

N
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jornal qualquer qualquer coisa como 
“comentador da SIC defende em público 
que a comunidade cigana deve ser 
açoitada uma vez por semana”.
Bem sei que é o preço da fama mas, 
mesmo assim, é uma fama complicada. 
É uma fama de inteligência e esta 
pressupõe que o comentador carregue 
às suas costas um peso incomportável. 
Na prática, todos aguardam ouvir algo 
que nunca tenham ouvido, e apreender 
uma frase que lhes explique de forma 
clara e inequívoca tudo aquilo que eles 
não compreendem ou que estão com 
dificuldades em processar mentalmente e 
isso não acontece com todos os famosos 
mas apenas com os famosos “inteligentes” 
tais como os comentadores (ninguém 
espera ouvir nada de inteligente do Justin 
Bieber ao contrário do que esperam 
do Miguel Sousa Tavares …). Daí que, o 
futuro de um comentador se resuma, via 
de regra, a tornar-se em alguém azedo 
e amargo que diz tudo o que lhe passa 
pela cabeça independentemente das 
consequências e com a sensação de que, 
caso seja despedido, é para o lado para 
onde dormirá melhor (pois a sua fama já 
lhe permite fazer aquilo que só as crianças 
ou idosos podem fazer, nomeadamente 
dizer tudo o que lhes passa pela cabeça 
sem filtros sociais), ou pelo contrário, a 
comportar-se como um velhinho sábio 
chinês que vive no alto de uma montanha 
e que nunca responde directamente às 
perguntas que lhe fazem, presenteando 
quem o visita com um chorrilho de 
enigmas, por muito simples que seja a 
pergunta que lhe é endereçada, mas 
que deixam todos perplexos com a sua 
clarividência.

Assim, se alguém perguntar ao nosso 
comentador “qual é a raiz quadrada de 
pi?” arrisca-se, no primeiro dos casos, a 
ouvir qualquer coisa como “pessoalmente 

eu quero é que a raiz quadrada de pi 
se enforque” ou, no segundo dos casos 
qualquer coisa como “atrás do sol está a lua, 
atrás da lua o luar, atrás de ti está o pi para 
te questionar…”.

Faz parte. Sejam compreensivos com os 
nossos comentadores e quando se irritarem 
com a vulgaridade das suas respostas não 
se esqueçam de perguntar a vós próprios 
como seria se alguém vos questionasse, de 
repente, sobre qual é a raiz quadrada de pi.

Vão ver que não é um exercício fácil 
sendo certo que, e em jeito de desabafo, 
caso fosse comentador e se me dessem 
a escolher sobre o meu futuro, faria os 
possíveis para ser o comentador amargo e 
sem filtros sociais que já se está nas tintas 
para o que todos pensam a seu respeito 
pois, e muito sinceramente, velhinhos sábios 
chineses com frases abstractas já os há em 
excesso por aí.   
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FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito

         o filme “I am not your negro” de 

         Raoul Peck há uma frase e uma 

imagem que me ficaram gravadas. 

A frase é de Baldwin (teórico anti-

segregacionista em cuja vida se inspira 

o filme) que em determinado momento 

diz: “I am not your negro, There is no 

negro, the negro is your invention, and 

you must ask yourself why you need 

the negro”. A imagem é a de vários 

jovens brancos a gritarem e fazerem 

gestos obscenos enquanto uma fila de 

rapazes e raparigas negros entra pela 

primeira vez numa escola que a partir 

daquele dia passou a ser de todos. Os 

novos alunos entram escoltados pela 

polícia para os proteger de agressões e 

a violência das reacções à sua chegada 

surpreende mesmo quem as vê uma e 

outra vez, já a muitos anos de distância 

dos acontecimentos. Nessas velhas 

gravações ainda a preto e branco 

estão documentados um ódio e uma 

fúria que nos fazem pensar que para 

muitos dos que protestavam o fim 

do segregacionismo constituiu um 

golpe que os atingiu num qualquer 

ponto essencial do modo como se 

percepcionavam. 

Imagens do passado? Fanatismos 

hoje postos para trás das costas? Não, 

infelizmente. 

Muitos de nós em crianças tivemos 

amigos imaginários. Nada de mais: um 

amiguinho invisível aos olhos dos outros 

com quem brincámos em total harmonia 

enquanto erámos pequeninos. Com 

o tempo, os amigos de carne e osso 

ganharam primazia e o amigo imaginário 

desapareceu das nossas cabeças. 

O filme de Raoul Peck deixou-me a 

pensar no facto de muitos adultos 

precisarem sistematicamente de ter um 

contraponto. Como se existisse ou se 

se definisse apenas no confronto com 

outros. Como se por si só não fosse 

suficiente. 

N

O ANTAGONISTA IMAGINÁRIO (I)
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A arte imita a vida e talvez por isso na 

literatura este contraponto está estudado, 

tendo mesmo um nome: é o antagonista. 

Nas aulas de escrita criativa aprende-

se este truque; para que a acção possa 

avançar e agarrar o leitor não é suficiente 

que o herói/heroína passe as passinhas 

do Algarve e derrube os obstáculos. 

O protagonista (apesar desta sua 

qualidade) necessita de quem lhe sirva de 

contraponto, papel desempenhado – sim, 

é isso mesmo – pelo antagonista. É em 

confronto com este que o protagonista se 

afirma, cresce e triunfa. 

Pegando num dicionário encontramos os 

equivalentes àquela palavra: “adversário, 

competidor, concorrente, contendor, 

contraditório, contrário, émulo, imigo, 

impugnador, inimigo, opositor, oposto, 

rival”. Naturalmente, o protagonista é o 

bom da fita. Pelo que ao antagonista resta 

apenas um papel – o de mau. 

Mas a pergunta que se impõe é outra: 

não será a vida para ser vivida de forma 

mais plena do que através de regras que 

servem para escrever livros destinados ao 

sucesso comercial (sem desprimor, claro)? 

E, no entanto, grande parte da vida pública 

é vivida no confronto com um antagonista 

que tem tanto de real como o nosso 

pequeno amigo imaginário.  Como 

James Baldwin deixou claro aos norte-

americanos caucasianos o seu antagonista 

não existia senão na construção social 

projectada pela sua imaginação. Os afro-

americanos não eram dóceis, tal como os 

índios não eram ferozes e os cowboys não 

eram justiceiros. A história era outra, bem 

mais complexas.

As nossas vidas estão carregadas de 

antagonistas, públicos e privados. No 

espaço público, grande parte do discurso 

passa pela simplificação de categorias, 

reduzindo a diversidade humana a “tipos” 

onde facilmente nos podemos inserir 

ou rejeitar: os que professam religiões 

diversas, os ateus, as feministas, os que 

vivem a sexualidade de forma distinta, 

apenas para indicar os exemplos mais 

comuns. Os estrangeiros. Especialmente os 

que sejam de zonas remotas, do outro lado 

do globo, sobre os quais nada se sabe e 

tudo se pode confabular. 

O mundo no papel de protagonista nem 

se preocupa em saber quem são estas 

pessoas, que matéria as constrói, que 

projectos as entusiasmam e que sonhos 

as povoam. Em vez disso, opta por 

cobri-los com um de dois véus, ambos 

bordados com as cores desbotadas do 

desconhecimento: o do politicamente 

correcto ou o ódio. 

O primeiro envolve tudo e todos num 

discurso de aceitação sorridente, sem 

alíneas ou subdivisões. É uma espécie 

de anúncio de refrigerante em que todos 

sorriem e se acenam animados, mesmo 

não se conhecendo. É o discurso da 

tolerância que esconde uma forma muito 

pobre de estar na vida, o live and let live 

que nada quer saber do outro porque já o 

categorizou. A tolerância é o que se dá aos 

outros “façam o que quiserem desde que 

não se metam comigo” É contra esta forma 
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de estar que Amin Malouf se rebela no seu 

livro As Identidades Assassinas: “Terei, no 

entanto, que acrescentar que a tolerância 

já não me basta. Não tenho desejo algum 

de ser tolerado, exijo que me considerem 

cidadão de corpo inteiro qualquer que seja 

a minha crença” (pág. 69).

O segundo é mais perigoso. Traz consigo a 

aposição do selo do “mal” no antagonista. 

Não se fica por desconhecer o outro, 

atribui-lhe características que o diabolizam, 

enaltecendo o narrador. O antagonista 

traz consigo todas as desgraças e é 

delas o bode expiatório. São as mulheres 

determinadas em ter os mesmos direitos 

que os homens que insistem em ficar com 

os trabalhos que estavam destinados a 

estes, são as minorias étnicas responsáveis 

pelo aumento da criminalidade, é a 

comunidade LGTB que tantos não têm 

pejo em identificar como uma aberração, 

os que professam outras religiões ou vêm 

de terras distintas, terroristas, claro. 

Mas detenhamos o olhar por um minuto 

e cerremos os ouvidos aos fazedores de 

opinião deste mundo e a dúvida surge: 

será tudo tão descomplicado como parece 

quando os ouvimos? 
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E O MAR LOGO 
ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

        praia repleta de gente a ler … jornais,
        revistas cor-de-rosa, livros 
leves como se querem os dias. De 
férias, Ofélia não trouxera os seus 
companheiros de viagem. Normalmente, 
quando sai de casa por uns dias, carrega 
umas roupas e livros. Escolhera dez de 
entre os que estavam na estante e que 
há anos aguardavam por ser lidos. A 
viver sozinha depois da morte do marido, 
da ida dos filhos para a faculdade e do 
desaparecimento do “Black”, comprava 
livros a um ritmo muito superior à sua 
capacidade de os ler. No fundo, sentia-
os como uma companhia. Desta vez, 
o saco com os dez exemplares ficara 
pousado em cima da mesinha no hall de 
entrada do 10.º F de duas assoalhadas.
O esquecimento obrigou Ofélia a ir 
à livraria mais próxima. Aprecia as 
tendências no meio da azáfama e 
impaciência de clientes às compras dos 
livros escolares. Sentiu-se aliviada por já 
não ter essa despesa que se multiplicava 

por quatro muito devido ao facto de os 
manuais serem mudados de dois em 
dois anos, exatamente a diferença de 
idade dos filhos, o que não lhe permitia 
reaproveitar na mesma casa quilos e 
quilos de papel e de conhecimento.
Entretanto, tropeça no hygge. Uns meses 
antes as colegas tinham-lhe falado do 
conceito “uga” e que seria o segredo de 
os dinamarqueses estarem no topo dos 
rankings da felicidade. Ficara com a ideia 
que seria cobrir-se com uma mantinha, 
calçar umas peúgas de lã, conviver com 
amigos, não muitos, à frente da lareira, 
a beber um chá quente e a comer um 
bolo caseiro retirados de uma mesa 
com velas. Essa imagem de felicidade 
poderia encaixar num domingo chuvoso 
de dezembro, no Porto, e não é preciso 
ser dinamarquês para perceber a 
satisfação que um contexto destes 
proporciona.
Para Ofélia, parecia-lhe difícil criar 
uma atmosfera so cozy à beira-mar, 

U G A
A
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estendida ao sol com uma temperatura 
de 40 graus. Contudo, esse ambiente 
satisfazia-a plenamente, a ela e aos 
milhares de pessoas que enchiam a cidade 
de veraneio a ponto de por vezes se sentir 
sem ar, como nas cidades onde vivem 
milhões. Tivesse Ofélia o número suficiente 
de livros para se alimentar durante os 10 
dias seguintes…
Folheou “O livro do hygge – o segredo 
dinamarquês para ser feliz”, de Meik 
Wiking, Presidente do Happiness 
Research Institute, o que dá ao autor uns 
pontos de credibilidade. Avistou outros 
sobre o mesmo tema, com um grafismo 
semelhante e a palavra mágica “uga” no 
título. Escolheu os livros, um para cada dia, 
e o primeiro acabou mesmo por ser “o livro 
do hygge”, o único verdadeiramente leve 
de entre todos. Tão ocupada durante os 

9. Convívio
Criar relacionamentos e narrativas. «Lembras-

te daquela altura em que nós …?»

Ponto 9 do Manifesto Hygge, n’”O livro do hygge 
– o segredo dinamarquês para ser feliz”, de Meik 

Wiking, 2017, Zero a oito, (trad. de Susana Serrão)

meses de trabalho, em agosto e sobretudo 
na praia, gostava de aproveitar a leitura 
para refletir ou para se espantar com uma 
palavra ou uma estrutura surpreendentes.
Habituada já a fazer férias sem outra 
companhia que não os livros, ao fim do dia 
recebe o telefonema de um amigo:
- Olha, não queres vir até aqui abaixo ? Há 
quanto tempo não tiras férias ? 
Ele estava perto de um esgotamento e 
a paisagem de sol e praia eram mesmo 
uma miragem. Acabou por descer. 
Desceu e cumpriu-se o uga em Portugal. 
Cumpriram-se nove dias de conversas, 
risos e alegrias que levariam para 
setembro e para os meses seguintes e 
recordariam num encontro em dezembro, 
chuvoso e frio, ao som do crepitar da 
lareira e da música de sempre.
Os livros ficaram por ler.
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PAUSA PARA CAFÉ

         mão estava fria e inerte sobre o 
         lençol branco imaculado. O pulso 
gritava quase sem voz por mais um 
sopro de vida, ao mesmo tempo que a 
respiração viajava com medo por entre 
os caminhos daquela vida.

A pele do rosto, antecipadamente 
enrugada, cedia perante as passagens 
de carinho lhe eram feitas, como um 
pano de seda que se deixa levar pelo 
toque. Os olhos estavam fechados e o 
único ruído que se ouvia era o tilintar de 
cada gota de soro que era canalizada 
para minimizar aquele sofrimento.
Ruben estava sentado ao lado da 
cama fria do hospital, acariciando cada 
segundo como o último. Os seus olhos, 
marejados de lágrimas, anteviam o final 
de três anos de sofrimento passivo, em 
que apenas o escafandro de um olhar 
sem vida parecia enganar, por breves 
instantes, a consciência da sua condição.
Ruben sentia que a estava a perder a 
cada dia, desde o momento em que 
Ana, o amor da sua vida, saiu de casa 

com um sorriso, um adeus, e um vou 
amar-te para sempre, apenas para a 
voltar a ver horas mais tarde entre a 
vida e a morte. No entanto, o destino 
não a quis levar para qualquer outro 
lugar: antes a manteve ligada, como se 
aqueles que fossem fortes de mais para 
não sobreviver tivessem o final ainda 
mais doloroso – o definhar lento de cada 
dia, sem a réstia de esperança de uma 
melhora.

Apertou mais firme a mão estendida 
e prometeu… Prometeu não deixar o 
pesadelo de um atropelamento e fuga 
continuar a assombrar os seus dias nem 
os dela. Prometeu regressar para arcar 
com as consequências dos seus actos. 
Prometeu também amá-la para sempre.
Após um leve beijo naquele rosto tão 
familiar e estranho Ruben saiu do quarto. 
Caminhou com os olhos vazios pelos 
corredores brancos entre tantas pessoas 
que corriam contra um tempo que não 
espera, sem se aperceber da presença 
de alguém. As portas do hospital 

O VENTO
A
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abriram-se para uma pequena escadaria 
que dava para o parque onde ambulâncias 
chegavam e partiam com o triste objectivo 
de chegar antes do fim. 

Sem questionar, entrou no primeiro táxi 
que encontrou em direcção ao edifício 
onde, horas antes, recebeu a notícia de 
que não foi provada a autoria do crime. 
E com estas palavras a audiência estava 
encerrada e o, então, arguido, poderia sair 
em liberdade.

Ruben sabia que ainda iria encontrar 
aquele que mudou para sempre a sua vida. 
Aquele que, com um só gesto, determinou 
todo o rumo dos acontecimentos, até 
àquela tarde. Cego, após ter chegado ao 
seu destino, com a sede de recuperar 
aquilo que era irrecuperável, Ruben viu. 
O sangue fervia-lhe nas veias querendo 
explodir a cada bombear do coração. 

Milhares de pensamentos corriam 
em frente dos seus olhos, como as 
recordações dos anos de felicidade 
roubados, que apenas a memória teimava 
em manter. E numa fracção de segundos 
tudo pareceu voltar a fazer sentido… até as 
sirenes voltarem a tocar e a sua liberdade 
física cercada. Mas a sua alma estava livre 
agora que, a seu ver, verdadeiramente, a 
justiça fora feita.

Nesse momento, Ana falecia no hospital.
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

Ao serviço da República

OS ANIMAIS DE DUAS PATAS.

Também os existem e, muito embora 
não ladrem nem miem, também se 
comportam como animais irracionais e 
sobretudo quando chega à época das 
férias de Verão, abandonando os animais 
de quatro patas. 

Não deixa de ser um exercício curioso 
tentar colocar-se no papel de um 
destes animais de duas patas quando 
ponderam e optam por abandonar os 
seus amigos de quatro patas. Se  nos 
colocarmos no lugar do outro vamos 
tentar alcançar o que se passa a nível 
emocional com estas criaturas e isso 
pode ser uma experiência dramática.

Vamos por partes, saber que se tem 
à sua responsabilidade um animal de 
estimação ou de companhia, gerir o 
seu dia-a-dia com o mesmo assim 
como as relações dos seus familiares 
com este animal, ponderar as suas 
férias equacionando as diversas 
possibilidades, abrir a possibilidade de ir 
de férias para um local no qual não são 
admitidos animais de estimação, decidir 

fazê-lo, ponderar o que fazer com o seu 
animal de estimação, decidir que nada 
há a fazer senão abandonar o mesmo, 
planear como o fazer, escolher qual o 
melhor plano, e decidir dar o passo em 
frente. 

Quanto ao passo em frente, pegar 
no animal de estimação, conduzi-lo 
como sempre e sem dificuldade para 
onde o pretende levar, deixá-lo num 
determinado local e fugir do mesmo 
sem olhar para trás corresponde 
a um acto de uma crueldade sem 
precedentes praticada por pessoas 
de todas as espécies, géneros, raças, 
credos e condições sociais.

Se têm dúvidas quanto à crueldade 
em questão, repitam a leitura dos dois 
parágrafos supra. Se as dúvidas se 
mantiverem, leiam de novo.

Mas eu posso ajudar.

Uma amiga minha tem quatro animais 
de duas patas. Vivem sempre juntos. 



33

No inverno então, tão juntos que ela lhes 
aquece os pés e a deixam dormir sobre a 
cama.
Gostam muito de a apresentar aos amigos 
e exibir as coisas que sabe fazer a cada 
assobio e a cada gesto.

Há tempos a minha amiga  pensou que 
gostaria de ser menos exibida e até 
conhecer um cachorro simpático ou 
passear por aí em roda livre.
Então achou que os podia deixar em 
qualquer lado, onde pudessem demorar 
algum tempo  a chegar de novo a casa 
enquanto ela se divertia com amigas da 
sua raça e  talvez quem sabe conhecesse 
o tal  cachorro simpático.

Os dois mais velhos chegariam a casa sem 
dificuldade ao fim de uns dias mas, o que 
a preocupava eram os dois pequenos. Um 
deles ainda andava em quatro patas e o  
mais velho era uma menina que não sabia 
nem comer sozinha.
Não podia ser… abandoná-los num lugar 
distante era cruel para o mais pequenos. 
Dizia-me ela que era de um egoísmo 
atroz, e desistiu de o fazer. Ainda pensou 
sair de casa mas, não aguentou nem o 
pensamento da distância e da separação, 
nem a ideia de que pensariam que ela 
tinha morrido.

Ainda me ri na cara dela mas não me 
acreditou. Disse-lhe  que nem íam sentir a 
falta, que os animais de duas patas são na 
generalidade uns egocêntricos  e não têm 
desses problemas, são animais de duas 
patas e pronto.
Mas ela disse-me que nunca faziam férias 
sem ela e que, se íam para algum lado 
para onde ela não podia ir, a deixavam 
sempre com gente que a tratava bem. Que 
a tratavam como animal de estimação, 
exactamente como ela fazia com eles, e 
que a cuidavam tal qual como se ela só 

andasse nas duas patas traseiras.
Perguntei-lhe se algum dia a tinham 
deixado sozinha e ela disse que não, que 
não viviam sem ela, que ficavam felizes 
de cada vez que ela chegava a casa e que 
a abraçavam com carinho quando ela se 
aproximava.
Fiquei a pensar que ela era uma felizarda. 
Sei que a minha amiga ainda cuida dos 
seus animais de 2 patas. Que  dois deles 
saíram de casa mas voltam ao fim de 
semana e juntam-se aos outros nas férias. 
Nunca se deixam sozinhos e sabe que 
falam uns com os outros mesmo quando 
estão dentro de uns dispositivos que 
encostam às orelhas.

Até agora nunca desistiu dos mais velhos 
apesar de saber que encontrariam o 
caminho de volta sós. Afinal vão ficar ainda 
mais velhos e vão precisar que elas os 
guie no caminho de volta, os defenda de 
estranhos e avise se alguém duvidoso  se 
aproxima da porta.
Realmente, diz a minha amiga, só lhes falta 
falar,... aos animaizinhos dela... Mas, espera 
ela que  aprendam depressa, até porque, 
segundo me contou apareceu um software  
novo que traduz a nossa voz e a deles.
 Diz ela que as empresas vão fornecer 
vozes como uma in-app purchase, uma 
App semelhante ao  NDrive da empresa 
portuguesa que fazia GPS para automóvel, 
com as vozes de Cavaco Silva  e Pinto da 
Costa. 
Eu só penso quem é que ainda vai ter 
paciência para ouvir as queixas dela a dizer 
que está chateada porque  ficou em casa 
sozinha o dia todo? 

Demos tempo aos algoritmos. Eles 
também vão conseguir dar conta desse 
recado, espero que também mudem, 
a mentalidade dos animais de 2 patas...
Esperemos.....
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Não deixes que termine o dia sem 

teres crescido um pouco, 

sem teres sido feliz, sem teres 

aumentado os teus sonhos. 

Não te deixes vencer pelo desalento. 

Não permitas que alguém retire o 

direito de te expressares,

que é quase um dever. 

Não abandones as ânsias de fazer da 

tua vida algo extraordinário. 

Não deixes de acreditar que as 

palavras e a poesia podem mudar o 

mundo.

Aconteça o que acontecer a nossa 

essência ficará intacta. 

Somos seres cheios de paixão. 

A vida é deserto e oásis. 

Derruba-nos, ensina-nos, converte-nos 

em protagonistas de nossa 

própria história. 

Ainda que o vento sopre contra, 

a poderosa obra continua: 

tu podes tocar uma estrofe. 

Não deixes nunca de sonhar, porque os 

sonhos tornam o homem livre.

Walt Whitman
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