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É num Outubro conturbado e perturbado por  um Outono que arde pelo País, que 
sai a revista do 3º Aniversário da JustiçA com A.
Em data de aniversário JustiçA com A atreve-se e, para além dos textos dos seus 
convidados, estreia uma nova coluna  que nos falará de protocolo e etiqueta, à 
qual poderão colocar perguntas se acharem por bem.
JustiçA com A não foi criada para ser bem comportada. Tem desde o seu início um 
respeito absoluto pela opinião, seja ela própria ou alheia e deixou sempre a quem 
a deu, a liberdade de a dar. 
Nasceu para isso mesmo, para agitar formas de ver e fazer.
Não se espantem  pois os leitores (se é que ainda se podem espantar),  se não é 
uma revista consensual, não é. Mas é livre.

Neste Mês de Aniversário de um Outono que é vermelho e dourado pelos 
fogos que devastam um dos mais belos países da Europa, o nosso, falamos 
de comunicação social e direitos de jovens e crianças, falamos desses filhos e 
dos filhos de 4 patas, lembramos aos republicanos a Constituição, abordamos 
a pena mais terrível da história da Humanidade,  olhamos para dentro de nós  e 
perguntamo-nos “ e se fossemos nós?” e, desassombradamente, trazemos  à Boca 
de Cena  um toureiro português para nos falar do seu sentir, porque sim, podemos 
nem perceber porque se pensa assim, e nem sequer sentir assim, mas de forma 
respeitosa escutamos. 

E temos a “equipa dos habitués” como sempre, com a sua liberdade de escolha 
e de escrita. Juízes fantásticos que, no meio dos processos, ainda conseguem 
dedicar um bocadinho das suas vidas profissionais e pessoais a dizer e escrever 
outras coisas bem  diferentes de sentenças.

Termino o Editorial deste número de aniversário ao som de uma chuva 
abençoada, num dia em que foi tão desejada (eu que amo o Verão), num ano em 
que vi queimar o meu País.
Um agradecimento a todos esperando que este caminho sempre se faça e 
continue a servir para agitar ideias, sentires e formas de fazer e estar, ainda que no 
Deserto.

PARABÉNS A TODOS OS QUE NESTES 3 ANOS DERAM CORPO, VOZ E COR 
AO QUE É A JUSTIÇA COM A. BEM HAJAM.

      Adelina Barradas de Oliveira 

EDITORIAL
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https://www.youtube.com/watch?v=k1oqWKAp1N8&feature=youtu.be
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

         utubro é um mês de acontecimentos...     

         Quando eu era criança era o mês do 

início da escola. Eu não tinha nem idade nem 

conhecimento para saber  se o mês continha 

em si outro acontecimento para além do 

início da escola e do cheiro a livros novos e 

a cadernos por escrever,   sapatos novos e 

bata com distintivo, pasta nova e lápis de cor  

lá dentro.

Hoje, quase 50 anos depois, Outubro é o 

mês do dia do Idoso, o mês da luta contra 

o cancro da mama, o mês da luta contra o 

tráfico de pessoas e, sendo eu agora juíza,  é 

o mês do Congresso de Juízes. 

 A nostalgia das folhas amarelas e vermelhas 

deu lugar a um calor de Verão que 

acompanhado  de vento quente ainda tem o 

planeta a arder, porque não é só porque cá 

que ele arde,  logo ali na Califórnia morrem 

pessoas como morreram em Pedrógão.

Outubro é aquele mês em que nos 

lembramos que os idosos de Portugal ainda 

não têm como no Brasil, um Estatuto, não que 

não se tenham lembrado já dele algumas, 

poucas pessoas, ... e mudaria algo?

 Outubro é também aquele mês em que 

nos lembramos da luta contra o tráfico de 

seres humanos para os mais variados fins,... 

exploração sexual,... laboral,... tráfico de 

órgãos e se fazem encontros de alerta, a ver 

se acordamos, nós que até conhecemos as 

Leis.

 Outubro é o mês do laço rosa em que  todas 

as mulheres ( que não são as únicas vitimas 

do cancro da mama), se lembram de fazer 

correntes de corações e eventos para lembrar 

que é possível ser forte e bonita mesmo sem 

OUTUBRO E  
IMAGENS DE OUTONO  

O
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também começa o Outono, em que dantes 

começava a escola e as folhas douradas e 

vermelhas enchiam os passeios da Avenida.

 Agora,  passados 50 anos,  o Outono dá lugar 

ao Verão,... veste-se de calor e fogos,  os 

cidadãos arranjam dias para pensarem que 

resolvem problemas e os Juízes não são mais 

tratados como um Poder de Estado.

 Mas é Outono e, sobre isso escrevo com a 

imagem de fundo de um amigo que pinta... 

porque , enquanto pintamos e escrevemos, 

fugimos das alterações climáticas e às vezes 

das alterações de valores.

 A tela é dele, já tem escrito para nós por aqui... 

Enquanto o Outono não se veste de vermelho 

e dourado, fico-me com a tela dele  e a 

vontade de fazer alguma coisa que me traga a 

pureza dos meus dias de escola.

 Às vezes, de tão pequenos que somos, 

julgamo-nos grandes, de tão cheios de 

nós pensamos que o Outono será quando 

quisermos, ... mas não.... a tradição já não é o 

que era, assim como Outubro já não é o mês 

de Outono mas, é  sem dúvida o mês  do 

aniversário da JustiçA com A.

 Obrigada a quem ainda lhe dá Vida ao fim de 

3 anos. 

 Uma grande e devida Vénia a todos os que 

lhe querem dar rosto   em qualquer estação 

e acreditam que,... no Outono ainda há folhas 

vermelhas e douradas pelo chão e livros e 

cadernos para ler e escrever.

 Escrito num Outubro que 
ainda não se vestiu de Outono e em que 

a JustiçA com A completa 3 anos de existência 

o cabelo e apenas com uma vontade enorme de 

vencer... vencer tudo, até a si própria.

 E é o mês do dia mundial  contra a pena de 

morte que nos alerta para que,  segundo um 

estudo da Amnistia Internacional, pelo menos 

20 países estão a usar a pena de morte numa 

tática errada de combate ao terrorismo, sendo 

que aqueles que mais recorreram a esta prática 

foram a China, Irão, Paquistão, Arábia Saudita e 

Estados Unidos, por esta ordem.

E pergunto-me se algum dia assinaria, fosse em 

que circunstância fosse uma sentença com uma 

pena que fosse a morte.

 Outubro é o mês em que teve lugar um 

Congresso de Juízes a que, por motivos  vários  

não fui, mas que é importante. 

E é importante porque a Justiça é o terceiro 

Poder de Estado, o Presidente do Supremo é 

a 4º figura de Estado e os cidadãos têm fome 

e sede de Justiça já desde os tempos idos das 

bem aventuranças.

Mas espanto dos espantos, Outubro foi o mês 

disso tudo que os média não esqueceram à 

excepção do Congresso de juízes que não lhes 

mereceu qualquer cobertura.

Pergunto-me se terão sido convidados ( eles  

os olhos do cidadão que tem fome e sede de 

justiça), para o Congresso. 

Terão sido convidados?

É que, como diz a Drª Dulce Rocha, uma ilustre  

Procuradora Portuguesa, “os magistrados 

podem fazer a diferença, não é verdade que 

sozinhos não podemos fazer nada”.  E podem. 

Foi uma pena que os Media não tivessem trazido 

o Congresso para fora das portas do Centro de 

Artes e Espectáculos da Figueira da Foz.

 E pronto, fico por aqui neste  Outubro em que 
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ANA PAULA PINTO 
LOURENÇO
Professora Universitária 
 

        comunicação social desempenha    
        um imprescindível papel enquanto 
mediador entre a realidade e a 
comunidade. No entanto, devem os 
media ter consciência de que a sua 
capacidade de ressonância constitui 
simultaneamente uma virtude e um 
perigo. A necessidade de acautelar que a 
virtude da sua intervenção não redunde 
num perigo para direitos fundamentais 
tem particular relevo no que respeita 
ao modo como os media veiculam 
mensagens envolvendo crianças, cuja 
forma e conteúdo relevam, não apenas 
para a criança cujos aspectos de vida 
forem noticiados, mas também para a 
construção da identidade geracional e 
da imagem comunitária da infância e 
juventude.

De facto, os media encontram-se numa 
posição privilegiada para observar, 
analisar e difundir acontecimentos em 
que as crianças e jovens se encontrem 
envolvidos, possibilitando o acesso 
de um número exponenciado de 

destinatários a informação que de outro 
modo lhes estaria vedada, influenciando 
positivamente o sentimento comunitário 
face a determinadas realidades. Porém, 
o modo como por vezes é exercido esse 
poderosíssimo ofício, com desrespeito 
pelos ditames da lei, da ética profissional 
e, pode dizer-se, por vezes até do bom-
senso, pode redundar num prejuízo 
irreparável para os direitos dos cidadãos 
e, para o que agora releva, das crianças, 
em gera, e de determinada criança, em 
particular. 

Por essa razão, a actividade dos 
órgãos de comunicação social tem 
sido objecto de regulação por vários 
instrumentos normativos legais, nacionais 
e internacionais, e não legais, como o 
Código Deontológico dos Jornalistas. 
Estes instrumentos enfatizam não apenas 
a exigência de respeito dos direitos da 
criança por parte da comunicação social 
mas também o relevante papel que esta 
pode desempenhar enquanto promotor 
de uma imagem positiva das crianças e 
dos jovens. 

DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS 
E COMUNICAÇÃO SOCIAL
A
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No entanto, a deontologia profissional não se 
basta com o cumprimento da lei por parte 
dos jornalistas, exigindo que a sua actuação 
se paute pelos mais elevados padrões éticos 
e deontológicos. Por essa razão os Estados 
signatários da Convenção sobre os Direitos 
da Criança comprometeram-se a favorecer 
a elaboração de princípios orientadores 
adequados à protecção da criança contra 
a informação e documentos prejudiciais 
ao seu bem-estar. Os próprios jornalistas, 
de motu proprio, têm produzido normas 
que regulam a sua atuação. Em Portugal, 
antes da publicação da lei que estabeleceu 
o Estatuto do Jornalista, já os jornalistas 
tinham determinado, em dez pontos, as 
regras deontológicas a que entendiam dever 
vincular-se no exercício da sua profissão. Do 
mesmo modo, ao nível das organizações 
internacionais de jornalistas, como a da 
Federação Internacional de Jornalistas, 
foram estabelecidas regras gerais de 
conduta, como as “Guidelines for Journalistes 
and Media Professionals” ¹, segundo as quais 
os jornalistas devem ter em consideração 
que “a liberdade de expressão é muito 
importante para os profissionais dos media, 
mas tem se ser ponderada quando em 
presença de outros direitos, com particular 
ênfase para os direitos das crianças a serem 
protegidos do medo e da exploração”.

Neste contexto, para garantir o respeito 
pelos direitos das crianças e evitar os efeitos 
nefastos que a publicidade de aspectos 
da sua vida possa originar, está vedada 
à comunicação social a identificação 
directa ou indirecta de crianças e jovens 
vítimas de crime ou de outras situações 
de perigo, que se encontrem envolvidos 
em processo tutelar cível em que se 
discutam responsabilidades parentais, 

A criança e o jovem são seres em 
crescimento intelectual e emocional. Por 
essa razão carecem de cuidados que os 
auxiliem a construir a sua personalidade 
de modo saudável, seguro e harmonioso, 
que respeite a sua vontade e as suas 
necessidades, por forma a um crescimento 
integral e civicamente enquadrado.

Considerando esta fragilidade e esta 
necessidade, a Constituição da República 
Portuguesa consagra o direito das crianças 
“à protecção da sociedade e do Estado, 
com vista ao seu desenvolvimento integral”, 
preceito que é complementado por inúmeros 
outros, dirigidos à comunidade em geral ou 
especificamente à comunicação social.

Do mesmo modo, o principal instrumento 
normativo internacional sobre direitos da 
criança, a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (Convenção), consagra preceitos 
especificamente direcionados à intervenção 
dos meios de comunicação social quando 
estejam em causa factos que envolvam 
menores de idade.

Sistematizando as normas que regulam a 
intervenção mediática neste âmbito, bem 
como os princípios que enformam a sua 
actuação, é possível distinguir dois planos 
de acção. Um plano de protecção, assente 
na salvaguarda dos direitos das crianças e 
um plano de promoção de direitos em geral 
e de promoção da literacia mediática em 
particular. 

A protecção das crianças e jovens constitui 
um direito das crianças e um dever de 
todos, incluindo jornalistas, obrigados ao 
seu cumprimento pela lei geral e pelos 
instrumentos que regulam a sua profissão. 

¹ https://www.unicef.org/philippines/intl_journalists_guidelines.pdf e, também, ou as Guidelines on Children 

Reporting  http://colombia.ifj.org/en/contents/ifj-guidelines-on-children-reporting

https://www.unicef.org/philippines/intl_journalists_guidelines.pdf
http://colombia.ifj.org/en/contents/ifj-guidelines-on-children-reporting
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DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

por exemplo, ou no âmbito do processo 
tutelar educativo, quando tenha praticado 
um facto descrito como crime que exija 
intervenção estatal no sentido de o educar 
para o direito. 

Ainda que alegando o dever de 
informação inerente à sua profissão, não 
se compreende a real necessidade de 
divulgação da identidade de crianças 
e jovens envolvidos em crimes, seja na 
qualidade de agente, seja de vítima. O 
dever de informação dos jornalistas e o 
direito à informação da comunidade ficarão 
igualmente satisfeitos, na generalidade dos 
casos, com a notícia dos factos, mesmo 
que com desconhecimento da identidade 
dos intervenientes. Divulgar o nome de 
uma criança sexualmente abusada por 
um vizinho ou envolvida em processo 
mediático de decisão sobre o exercício 
das responsabilidades parentais, ou 
seduzida por um adulto nas redes sociais é 
absolutamente desnecessário para que a 
comunidade conheça os factos. As cautelas 
tornam-se muito mais prementes numa 
época em que a técnica permite armazenar 
a informação e transmiti-la a terceiros 
diferidamente, ad eternum, chegando a um 
número exponencial de receptores. Veja-
se, por exemplo, a ferramenta do Facebook 
que, periodicamente, “desenterra” dos 
confins da sua memória determinada 
notícia, que passa a ser integrada no mural 
como se fosse recente, reavivando-a e 
dando origem a nova série de comentários, 
muitas vezes desprimorosos sobre as 
próprias crianças e jovens. 

As situações descritas podem ter 
consequências absolutamente 
devastadoras e irremediáveis no 
desenvolvimento da criança. A criança tem 
direito a esquecer esse acontecimento da 
sua vida, de se reorganizar mentalmente 

para viver com as memórias e de não se 
ver confrontada uma e outra vez com o 
reavivar desse acontecimento histórico. 
Porém, aceite-se ou não a existência de 
um “direito ao esquecimento”, não pode 
deixar de considerar-se a extraordinária 
dificuldade (quase impossibilidade) da sua 
concretização. Por isso mesmo se torna tão 
premente o autocondicionamento ético dos 
profissionais.

O Código de Processo Penal português 
consagra a “proibição de publicação, por 
qualquer meio, da identidade de vítimas 
de crimes de tráfico de pessoas, contra a 
liberdade e autodeterminação sexual, a 
honra ou a vida privada salvo se a vítima 
consentir expressamente na revelação da 
sua identidade ou se o crime for praticado 
através de órgãos da comunicação 
social”. Esta norma genérica deve ser 
interpretada com cautela, por um lado, 
porque a capacidade se vai adquirindo 
ao longo da vida, a lei não reconhece à 
criança capacidade para consentir e esta 
não saberá avaliar a consequência desse 
consentimento e, por outro lado, porque 
ainda que o crime seja cometido pela 
comunicação social, deve ocultar-se a 
identidade, evitando a propagação dessa 
informação. A Lei de Protecção de Crianças 
e Jovens em Perigo, a Lei Tutelar Educativa, 
o Regime Tutelar Cível, bem com o estatuto 
da vítima consagrado no Código de 
Processo Penal, estabelecem, igualmente, 
o dever de reserva quanto à identidade 
das crianças e jovens, protegendo a sua 
a imagem, a reserva da intimidade da 
vida privada e a necessidade de um clima 
propício à ressocialização, entre outros 
valores. A identificação das crianças e 
jovens nestes contextos é interdita e faz 
os jornalistas incorrer em responsabilidade 
disciplinar e criminal.
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Outra forma de protecção consiste 
nas restrições impostas à emissão de 
determinados conteúdos. A Lei da 
Televisão determina que a concessionária 
de serviço público e os restantes 
operadores de televisão e de serviços 
audiovisuais tenham “em consideração 
as necessidades especiais de certas 
categorias de espectadores”, abstendo-
se de emitir “programas susceptíveis 
de influírem de modo negativo na 
formação da personalidade de crianças 
e adolescentes, designadamente 
os que contenham pornografia, no 
serviço de acesso não condicionado 
ou violência gratuita”. A infância e a 
juventude constituem períodos de 
construção da identidade em que o 
ser humano se mostra mais permeável 
à influência externa, nomeadamente 
daqueles que idealiza como heróis, sendo 
simultaneamente uma fase de descoberta 
e, sobretudo a juventude, de exploração 
de novos contextos e teste de limites. 

Por essa razão o desconhecido constitui 
um território apetecível e a infracção 
conatural a este contexto etário. Estas 
evidências foram tidas em consideração 
pela lei, que restringiu a exibição de 
quaisquer outros programas susceptíveis 
de influírem de modo negativo na 
formação da personalidade de crianças 
e adolescentes” ao horário das 22h30 às 
6 horas, “emissão que, em todo o caso, 
deve sempre ser acompanhada de um 
identificativo visual e, preferencialmente, 
da identificação do escalão etário a que 
se destina. Estes preceitos regulam a 
programação, mas também a publicidade, 
as mensagens, extractos e imagens de 
promoção, teletexto e guias electrónicos 
de programação.

As directrizes de instituições internacionais 
de jornalistas não diferem das normas 
éticas e legais consagradas na lei 
nacional, no Código Deontológico e 
nos Livros de Estilo dos órgãos de 
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DIREITOS DAS CRIANÇAS E JOVENS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

comunicação, destacando-se as seguintes: 
a comunicação social devem: actuar 
segundo padrões de excelência no 
tratamento de informações que envolvam 
crianças; evitar incluir nos espaços das 
crianças imagens ou informação que possa 
ser danosa para o seu desenvolvimento 
e conteúdos que possam ser prejudiciais 
para o seu desenvolvimento; ponderar 
cuidadosamente as consequências que 
possam advir da publicação de materiais 
a que tenham acedido ou cuja aquisição 
tenham promovido; não utilizar imagens 
sexualizadas de crianças; usar métodos 
leais de obtenção de fotografias, garantindo 
o consentimento da criança e dos seus 
responsáveis e sempre no interesse da 
criança e nunca pagar por notícias que 
envolvam crianças, a não ser que esse 
pagamento possa redundar em benefício 
para a própria criança.

Outra das vertentes que a comunicação 
social deve considerar é a promoção de 
direitos das crianças, nomeadamente 
concedendo-lhes acesso aos media para 
expressarem as suas opiniões, garantindo 
que sejam as suas próprias opiniões, 
mas garantindo que dar voz à criança 
não coloque em causa o bem-estar 
da criança e a sua relação com outros, 
nomeadamente os progenitoeres. Esta 
directriz é muito significativa, e tem em 
consideração a posição privilegiada dos 
media para a promoção dos direitos as 
crianças, de lhe dar voz e, nomeadamente 
a exigência de difundirem uma imagem 
positiva das crianças e jovens e de 
criar um clima propício a que se sintam 
valorizadas. Este catálogo poderia resumir-
se em três palavras: ser pessoa inteira, 
através do reconhecimento da criança 
enquanto cidadão na plenitude dos seus 
direitos, membros activos da comunidade 
familiar, escolar e social, a quem deve ser 

reconhecido o direito de exprimir os seus 
pontos de vista e as suas opiniões.

Assim, o direito de participação das 
crianças, a liberdade de expressão e 
de emitir a sua opinião sobre questões 
que lhe dizem respeito devem ser 
salvaguardadas e incentivadas também 
pela comunicação social, tendo sempre 
em atenção que esse exercício permita 
salvaguardar outros interesses com igual 
valor, garantindo a concordância prática 
entre os mesmos. Assim, jamais deverá 
ser colhido o testemunho de uma criança 
abusada sexualmente, porquanto essa 
publicidade a estigmatiza, a expõe e a 
fragiliza, ou de uma criança a carecer de 
protecção por qualquer outra razão, ou 
mesmo a uma criança ou jovem menor 
de 18 anos que tenha praticado um 
delito, de modo a que essa exposição 
não dificulte a ressocialização, excepto 
quando esse contributo tenha um efeito 
positivo, por exemplo, no âmbito de uma 
investigação jornalística a sobre o sucesso 
da ressocialização de jovens, enfatizando 
os aspectos positivos da intervenção e 
apenas quando essa exposição já não 
possa apresentar-se como dificultadora 
da vida, por exemplo por já ter decorrido 
muito tempo desde a prática dos factos e 
o agente estar perfeitamente inserido na 
comunidade. 

O direito à imagem deve ser salvaguardado, 
tendo em consideração que a captação 
de imagem ou som sem a autorização do 
respectivo titular pode consubstanciar 
crime. Porém, não podendo as crianças 
consentir validamente, haverá que ter em 
consideração a vontade do representante 
legal e o facto de, mesmo com este 
consentimento, essa captação pode ser 
ilegal, nomeadamente quando represente 
violação de outros direitos. Assim, não pode 
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um pai consentir que o seu filho mostre 
na televisão lesões autoinfligidas, ou 
marcas dos abusos físicos supostamente 
praticados pelo outro progenitor, nem que 
narre abusos a que tenha sido submetido, 
nem que seja fotografado em contextos 
que possam traduzir-se em prejuízo para o 
seu livre desenvolvimento. 

Nos dias de hoje, a  literacia mediática 
mostra-se imprescindível para a 
construção da capacidade crítica, a 
formação da consciência cidadã e a 
potenciação da intervenção cívica.  Por 
essa razão se mostra tã o relevante o 
desempenho da comunicação social 
a este nível, colaborando no fomento 
da cidadania participativa através da 
adaptação de conteúdos a estas idades, 
disponibilizando espaços específicos 
nos quais as crianças e jovens possam 
colaborar, seja com textos com desenhos, 
com comentários, com o relato de 
vivências e histórias, com opiniões.
 
Considerando a necessidade de acesso 
dos mais novos à informação, a Convenção 
reconheceu a imprescindibilidade 
da função exercida pelos órgãos de 
comunicação social, incentiva-os a difundir 
informação útil a nível social e cultural e, 
nomeadamente, aquela que promova o 
desenvolvimento da sua personalidade, 
dos seus dons e aptidões mentais e 
físicas, que neles inculquem o respeito 
pelos direitos humanos e liberdades 
fundamentais e os preparem para “assumir 
as suas responsabilidade numa sociedade 
livre, num espírito de compreensão, paz, 
tolerância, igualdade entre os sexos e de 
amizade entre os povos, grupos étnicos, 
nacionais e religiosos”.

A concretização do direito à informação 
assente na tripla vertente (informar, 

informar-se e ser informado) exige a 
adequação dos conteúdos à capacidade 
de compreensão de cada faixa etária, 
que sejam facultados os meios para tal 
acesso e, se necessário, a descodificação 
da linguagem através de glossário que, 
não infantilizando a linguagem, a torne 
perceptível e auxilie na aprendizagem da 
língua, dos conceitos e da realidade. 

Espaços informativos como o Jornalinho, 
espaços educativos como a Rua Sésamo, 
ou espaços de participação como o 
DN jovem são apenas três entre vários 
exemplos do que pode ser feito para 
informar e formar as crianças e jovens.

Cabe à comunidade aliar-se à 
comunicação social na defesa dos 
direitos da criança e dos jovens nos 
media: mostrando junto dos órgãos de 
comunicação social a sua satisfação 
pelo cumprimento dos seus deveres, o 
seu repúdio perante as violações dos 
direitos dos mais jovens ou apresentando 
queixa junto da ERC, a quem cabe a 
fiscalização da actividade da comunicação 
social e dos jornalistas e a aplicação de 
coimas quando se verifiquem infracções 
contraordenacionais. 

É, para tanto, fundamental assumir que o 
respeito pelos mais jovens e a valorização 
dos seus direitos – ou seja, a sua própria 
valorização pessoal, familiar, comunitária 
– permitirão que se assumam, quando 
adultos, como seres integrais, confiantes 
e defensores, eles também, dos direitos 
das pessoas e dos povos. Este é o desafio: 
olhar os mais novos como seres integrais, 
para cuja construção todos contam.
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RUTE MENDES
Jurista 

          frequente perguntarem: 

         - Tem filhos? 

         - Sim, tenho uma filhota de 4 patas! 

Respondo com muito orgulho e um 
largo sorriso no rosto.

Quem me conhece sabe que este 
sentimento é genuíno e que não sou 
ninguém sem os “meus patudos”. 
Felizmente, não sou caso único – quer 
dizer que a loucura, afinal, pode não ser 
assim tanta – e vou-me apercebendo do 
papel cada vez mais preponderante que 
os membros de 4 patas conquistaram. 
Eles fazem parte da família e são 
tratados como tal, têm deveres e direitos 
como os restantes. Têm o dever de nos 
amar como se não houvesse amanhã, 
têm o direito de nos amar e serem 
amados como se não houvesse amanhã 
– sim, amar é um direito e é um dever, 
com os animais é assim, dão tudo o que 

têm, tudo o que são. 
Um animal de estimação é bebé até 
aos 12/18 meses, mas depois disso são 
eternas crianças, dependem sempre 
totalmente de nós.

É nossa responsabilidade alimentá-
los, educá-los, tratar da sua higiene, 
providenciar contactos sociais e, no 
caso particular dos cães, trazê-los com 
frequência à rua para que possam 
fazer exercício, as suas necessidades 
fisiológicas e conviver com outras famílias, 
tenham elas membros de 4 patas ou não.

Ora digam-me lá se este rol de poderes-
deveres não coincide, com alguma 
assertividade até, ao preceituado no 
artigo 1878.º do Código Civil (CC)?

Deveres parentais

“compete aos pais, no interesse dos 
filhos, velar pela segurança e saúde 
destes, prover ao seu sustento, dirigir a 

FILHOS DE 4 PATAS
É
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e 4 patas, é gratificante perceber que, cada 
vez mais, os pais entendem que um animal 
de estimação em casa faz toda a diferença, 
quer, desde logo, a nível imunológico 
– dificilmente as crianças que sempre 
conviveram com animais desenvolvem 
alergias, tanto aos pêlos como aos ácaros, 
sendo menos propensas a doenças 
respiratórias, como, por exemplo, a asma. 
Também é verdade que as “vantagens” 
agora descritas servem, não raras vezes, 
como desculpa para descartarem aquele 
– o ser não humano, mas senciente e que 
considerava os humanos, aqueles humanos 
em particular, como a sua família a quem 
amava com toda a força do seu ser – das 
suas vidas e abandoná-lo, entregá-lo 
no canil, muitas vezes com instruções 
específicas para que o abatam.

Não posso seguir este caminho, pois, como 
já se aperceberam, provoca em mim um 
sentimento impossível de descrever e faz-
me ter vontade de voltar ao tempo da Lei do 
Talião, “olho por olho, dente por dente”, e a 
ideia deste artigo é precisamente a inversa.

Regressando à família, estes serão os 
primeiros seres que entrarão em contacto 
com os filhos humanos e juntos vão 
aprender o melhor da vida! Desde logo, o 
filho de 4 patas irá defender o território e 
integridade do mano humano, dificultando 
qualquer tipo de aproximações estranhas. 
Depois, vão aprender que nunca se come 
uma bolacha completa, ela é dividida entre 
os dois. Os brinquedos duns e doutros, a 
dada altura, serão difíceis de distinguir, 
pois são os seus brinquedos, não há meu 
nem teu, há nosso. Mais tarde, ensinam aos 
filhotes humanos o que é a responsabilidade 
de cuidar dos seus guardiões, começando, 
primeiramente, com tarefas simples como 

sua educação, representá-los, [...]. Por sua 
vez, os filhos devem obediência aos pais, 
devendo, contudo, estes, de acordo com a 
maturidade dos filhos, ter em conta a sua 
opinião nos assuntos familiares importantes 
e reconhecer-lhes autonomia na organização 
da própria vida.”

Da forma como vejo as coisas, tudo encaixa 
na perfeição até ao ponto da maturidade e 
autonomia. Os nossos filhos de 4 patas serão 
para sempre “crianças”, irão precisar, durante 
toda a sua vida, que estejamos lá para 
cumprir com as nossas obrigações, pois, uma 
coisa é certa, eles vão sempre cumprir com 
as suas.

Ou, ainda, por força das alterações 
introduzidas ao CC pela Lei n.º 8/2017, de 3 
de março, no artigo 1775.º, donde se retira 
a aplicação aos animais de companhia, 
em caso de divórcio ou separação judicial 
de pessoas e bens, dum regime muito 
semelhante ao das responsabilidades 
parentais. Veja-se o que dispõe o n.º 1, alínea 
f), “Acordo sobre o destino dos animais de 
companhia, caso os existam”, salvaguardado, 
ainda, pela alínea h) do n.º 1 do artigo 1733.º 
“Os animais de companhia que cada um dos 
cônjuges tiver ao tempo da celebração do 
casamento” são incomunicáveis. Resumindo, 
os filhos (humanos e não humanos) que 
já existirem ao tempo da celebração do 
casamento e forem apenas de um dos 
cônjuges, com ele permanecerão. Para os 
que apenas tenham surgido após a união e 
sejam comuns, terá que haver acordo entre 
as partes sobre quem fica com a sua guarda 
e – não raras vezes aplicado nos nossos 
tribunais antes da lei o definir – um plano de 
visitas e de guarda do filho de 4 patas.

Mas, voltando à família como um misto de 2 
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FILHOS DE 4 PATAS

dar-lhes de comer, depois, sendo os 
responsáveis pelos passeios, as famosas 
idas à rua tãaaaaao difíceis naqueles 
horríveis dias de inverno ou nos dias de 
chuva – aqui quem tem gatinhos não 
apanha frio nem chuva, mas limpa o wc do 
mano miau.

E assim se vai crescendo, formando um 
ser humano melhor, que aprendeu desde 
sempre a partilhar, a assumir as suas 
responsabilidades e a cumpri-las.

Então, quando educamos os nossos 
filhos com manos de 4 patas há um valor 
humano acrescido, uma maior sensibilidade 

e cuidado pelo próximo, mais respeito, 
constrói-se um Ser Humano melhor e 
seria uma sociedade repleta destes seres, 
em união com os seus companheiros não 
humanos, que gostaria que prevalecesse 
para as gerações vindouras.

Muita polémica deu, e foi preciso lutar 
muito, para que o Direito e a sociedade 
olhassem para estes seres maravilhosos, 
que contribuem ativamente para um 
mundo melhor, e lhes reconhecessem 
direitos, sancionando quem não os respeita. 
E, assim, com a Lei n.º 8/2017, que entrou 
em vigor em 1 de maio, alteraram-se, 
entre outros diplomas, os códigos Civil e 
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Penal. É desta forma que, timidamente, 
se vão mudando as circunstâncias legais 
do membro de 4 patas da família, agora 
com esta espécie de passo de recém-
nascido, com ampla margem para evoluir, 
porquanto se ter que começar por algum 
lado e, por ora, dir-se-á que mais vale 
pouco que nada.

Pois é, caríssimos, fui mãe aos 15 anos e, 
pese embora sempre tenha sido muito 
precoce no que à responsabilidade diz 
respeito, foi nesse momento que dei um 
salto muito importante no que tange à 
maturidade. O meu primeiro menino foi 
entregue nos meus braços com menos 
de 1 mês, nem comer sabia. Pois eu 
levantava-me de duas em duas horas para 
dar biberão ao meu bebé. Excetuando 
quando estava em horário escolar, nunca 
saía de casa por períodos superiores a 2 
horas. Aquele ser maravilhoso, cuja vida 
me foi confiada, vinha sempre em primeiro 
lugar. Desde esse dia, e apenas em raras 
exceções, onde surgiam impedimentos 
de força maior, eu era a única responsável 
pela alimentação, higiene, saúde, passeios 
e educação do meu filhote. Aos 15 anos 
queremos andar na “boa-vai-ela” com 
os nossos amigos, sair à noite (ou pelo 
menos tentar... lá em casa tudo tinha que 
ser merecido, doseado e as saídas à noite 
eram raras, ao contrário da maioria dos 
meus amigos e amigas, pródigos nelas) 
e de responsabilidades queremos saber 
pouco, é aquela fase “parva” chamada 
adolescência, que só nos dá para fazer 
disparates e dar muitas dores de cabeça 
aos pais. Pois, assumindo a maternidade 
do meu primeiro filhote de 4 patas, limitei 
a minha liberdade, mas ganhei em tudo 
o resto. Durante 15 maravilhosos anos foi 
o meu fiel companheiro para onde quer 
que fosse, o mundo podia desabar sobre 

os meus ombros mas, quando chegasse a 
casa, eu sabia que ele estava lá para mim, 
para amar e proteger incondicionalmente. 
Tenho algumas dúvidas que o ser humano 
tenha a capacidade de amar, de entrega e 
fidelidade total que estes seres admiráveis 
possuem.

Uma coisa é garantida, a minha vida 
sem os filhos de 4 patas nunca teria sido 
a mesma, seria mais triste, solitária e, 
definitivamente, mais pobre, menos feliz.

- Tem filhos? 

- Sim, tenho uma filhota de 4 patas! 

Respondo com muito orgulho e um largo 
sorriso no rosto.
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PAULO FERREIRA DA 
CUNHA
Professor Laureate 
Internacional Universities 

         direito de os povos a pensar   
        (essencial para a formação das 
ideias em democracia) depende 
dos meios de que disponha para tal. 
Uma comunicação social alienante, 
politicamente dirigida, ainda que num 
Estado sem censura como organismo 

oficial, mas com educação seletiva, 
elitista, e em geral pouco formativa, não 
dão aos povos instrumentos de pensar. 
Pensar acaba por ser um milagre ou um 
titânico exercício de escalada de uma 
montanha de Sísifo, contra tudo e contra 
todos…

Vemos por aí umas notícias do Mundo, 
nomeadamente sobre o Brexit (mas essa 
será quiçá ainda das mais benignas... 
apesar de importantíssima), que nos 
deixam perplexos. Não será que há gente 
demais, pelo Globo, aparentemente 
em lugares importantes (ao menos 
como observador privilegiado e 
formador de opiniões) que não andará 
a prestar demasiada atenção ao Direito 
Constitucional? Em Portugal tivemos 
ainda há não muito um verdadeiro 
vendaval anticonstitucional na 
comunicação social, de que terão ficado 
sequelas…Todas as semanas apareciam 
mais ideias que rasgavam a nossa 
Constituição… Já não nos lembramos? 

“UM POUCO MAIS DE DIREITO CONSTITUCIONAL,

SE QUEREIS SER REPUBLICANOS!”

O

“Os povos serão cultos na medida em que 
entre eles crescer o número dos que se 
negam a aceitar qualquer benefício dos 

que podem; dos que se mantêm sempre 
vigilantes em defesa dos oprimidos, não 

porque tenham este ou aquele credo 
político, mas por isso mesmo, porque 
são oprimidos e neles se quebram as 

leis da humanidade e da razão; dos que 
se levantam, sinceros e corajosos, ante 

as ordens injustas, não também porque 
saem de um dos campos em luta, mas por 

serem injustas; dos que acima de tudo 
defendem o direito de pensar e de ser 

digno.”
- Agostinho da Silva, O Terceiro Caminho, 

Diário de Alcestes [1945], in Textos e 
Ensaios Filosóficos, vol. I, p. 217.
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jurídicas. Desde logo, a prática da Ética, 
e da ética intelectual, da honestidade do 
pensar e do expor... Pensar-se-á mal tão 
frequentemente quanto se vai vendo? Ou 
por vezes serão apenas malabarismos para 
enganar meninos incautos? Tantos déficits...

Não sabemos se tal já claramente se notará 
generalizadamente, mas a prática corrente 
de haver pessoas importantes (e mais 
ainda os da roda delas) que sabem pouco 
Direito Constitucional parece ter curiosas 
consequências. Por exemplo, elevar os 
socialmente chamados “constitucionalistas” 
(que podem ser especialistas, mas outros, 
por vezes, até terão outras especialidades 
de base, e falarão de DC na ocasião...), 
portanto muitos apenas ungidos pela 
comunicação social, e pela experiência 
de serem consultados, a uma categoria 
especial, sacralizada, uma espécie de 
áugures (usei a expressão já na minha tese 
de mestrado em Direito Constitucional, em 
Coimbra, no distante ano de 1988, creio)...

Uma medida de democratização 
das Repúblicas (mesmo que sejam 
monarquias, como o Reino Unido), seria a 
extensão (expansão) do ensino do Direito 
Constitucional, a começar nas escolas 
mais elementares... Não ensino hierático e 
teórico. Desse que certos mestres-escola 
(em todos os níveis de ensino) se esmeram 
a martirizar para que os alunos odeiem as 
respetivas matérias... Ensino, pelo contrário, 
para que o Povo realmente saiba... O 
cidadão tem o direito a saber por si próprio, 
sem depender de um saber esotérico... E 
evidentemente saber Direito Constitucional 
é também e muito saber que nãos se trata 
de uma ciência positiva, exata, é saber das 
divergências e das possibilidades…
Como seria bom (embora reconhecemos 

Talvez ainda bem. 
E o que ainda por aí poderá vir, nesse mundo 
em que se nota haver muita demagogia e 
pouca formação... Ou será que é tudo um 
jogo de espelhos? Acreditamos que possam 
ser as duas coisas…

Antes de mais, vamos às raízes: Não 
será que se ensina e exige pouco Direito 
Constitucional nas escolas? É que o Direito 
Constitucional não é aquela matéria 
decorativa do 1.º ano do Curso jurídico, que 
logo se esquecia... Apesar de hoje haver mais 
disciplinas nesta área (Direitos Humanos, 
Contencioso ou Processo… mas por vezes 
apenas optativas) ainda é por muitos tido por 
perfumaria. 
 
E para quando o ensino mesmo dos efeitos 
irradiantes da matéria nos diferentes ramos 
do Direito? Já o velho Pelegrino Rossi, 
primeiro professor de Direito Constitucional 
em Paris, dizia que o Direito Constitucional 
continha as “cabeças de capítulo” (têtes 
de chapitre) dos outros ramos… O que é 
isso senão a admissão de uma pirâmide 
normativa com o Constitucional no vértice, 
de onde deriva tudo o mais?

E para quando a articulação dele com essa 
outra matéria também simpática, mas para 
alguns comprimível até ao máximo (já se 
fala de meio semestre, por exemplo) que é o 
Direito Internacional Público? 

São matérias que todo o político e qualquer 
jornalista teriam de dominar muito bem... 
E naturalmente todo o cidadão, para os 
compreender, decifrar, eventualmente 
confrontar…

Mas (evidentemente) há muitas outras coisas 
a requerer na esfera pública, que nem são 
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UM POUCO MAIS DE DIREITO CONSTITUCIONAL ...

que quimérico para as nossas sociedades 
de espetáculo) que o conhecimento 
cidadão do Direito Constitucional (e do 
Direito em geral) chegasse aos calcanhares 
do seu conhecimento desportivo ou da 
música popularizada… Conhecimento e 
interesse apaixonados e quaotidianos…

Claro que alguém mais treinado com 
a desconstrução e os mecanismos de 
discurso legitimador, exdenominação, 
branquamento ideológico e afins dirá que 
convém a alguns que se não saiba Direito 
Constitucional. E que talvez se saiba mais 
Direito Constitucional do que se julga e 
do que se mostra. Deixar as questões 
constitucionais claras e rigorosamente 
científicas no limbo da manipulação e da 
discussão política mediática pode ser uma 
estratégia “pro domo”…

E assim Agostinho da Silva continuará a 
clamar por um Povo Culto. Sim, um Povo 
Culto saberia Direito Constitucional. 

Fotografia de:  
Manuel José Aguiar Pereira,  

Juiz Desembargador
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MARIA PERQUILHAS
Juiza de Direito 

        oje pela manhã, ao dar um passeio   
        pela beira-mar, vi um grupo de 
miúdos no areal, preparando-se para o 
banho. Vários monitores tomavam conta 
deles. 

Os monitores entram na água e fazem 
um quadrado para que os gaiatos 
possam entrar na água brincar naquele 
pedaço bem guardado de ondas 
indomáveis.

Alguns demoram mais a molhar-se.

Um dos monitores grita com uma 
menina. Quando ela surpreendida o fitou, 
estranhando a atitude, ele riu-se. Abriu 
os braços. E ela abraçou-o

Dou por mim a observar o quadro. Sinto 
um sorriso no meu rosto e logo a seguir 
perscruto a posição do corpo do monitor. 
E dou por mim a indagar se ele se 
encosta na miúda.

Caramba! É só um abraço.
Mas e se não for?

Ainda não esqueci o jovem adulto de 
quem eu mais gostava, a quem confiei 
o meu filho. Divertido. Amável. Delicado. 
Generoso. Compreensivo. Dócil até. A 
surpresa veio com um telefonema. À 
entrada para uma aula, o telemóvel tocou 
e eu fui informada que o dito jovem 
estava preso por… imagine-se abuso 
sexual de crianças. “Ah! Com o seu ele 
não se meteria. Sabe que é juíza” disse a 
voz do lado de lá.

E? O que é que isso muda? Eu não sou 
juíza. Aqui sou só mãe! – apetecia-me 
gritar. Mas calei todas estas palavras no 
peito. Nem à garganta chegaram. Foram 
milhares de letras que formam palavras 
de inquietude, já dor, insegurança que 
desespera, que se alinharam no cérebro, 
manifestando o modo como esse 
sentimento se acusava nas estranhas, no 
peito e no coração.

Lá consegui dizer “eles (os que têm estas 
doenças) querem lá saber o que fazem 
os pais. Eles querem é as crianças. Não 

E QUANDO SOMOS NÓS?

H
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no computador. Mas até agora o seu não 
apareceu, pois um dos responsáveis tem 
colaborado na identificação das crianças que 
estão nas fotos e contactamos os respetivos 
pais.

“Sabe, disse eu, ninguém previa uma coisa 
dessas. Ele era tão querido. Posso dizer que 
era com toda a certeza o que todos mais 
gostavam. Divertido, amável e parecia tão 
compreensivo e amigo”.

Lá estava eu a justificar-me perante um 
estranho que nunca me culpou pelas 
escolhas que eu fizera. Antes pelo contrário. 
Se é que tal foi possível, sossegou-me 
a consciência: “é o que dizem todos os 
pais. Os predadores são exatamente 
assim. Se fosse ríspidos ou agressivos não 
conseguiam aproximar-se das crianças… Não 
se martirize. Não foi a senhora que agiu mal. 
Foi ele. Nada fazia prever que o seu filho e as 
outras crianças estavam em perigo.”

Estas palavras caíram-me que nem um 
carolo do padre João Seabra. Tantas vezes 
as proferi. Acho que nunca tinha alcançado o 
seu verdadeiro alcance.

Que adiantam estas culpas? Depois de 
sabermos que as coisas correram mal é fácil 
olhar para trás e encontrar o momento em 
que decidiríamos, agora, de forma diferente. 
Mas a verdade é que no momento aquela 
decisão parecia acertada.

Temos que continuar a confiar. Nos outros. 
Em nós. Nos nossos filhos.  E por isso decidi 
ter essa conversa com o meu pipoca. Não 
sabia como havia de começar. “sabes, 
lembras-te do K?”, “quem?” – perguntou, 
aquele do grupo KK.” Ah! Sim, o que é 
que tem?” Bem olha parece que fez umas 

se importam com as crianças quanto mais 
com os pais?! Lembram-se lá que têm pais. 
Que são filhos de alguém. Nada importa. 
São loucos. São nojentos. São animais”. E lá 
continuei numa catarse do que eu não sabia 
se havia acontecido. Mas naquele momento 
isso não interessava para nada. Bastou a 
mera hipótese de que algo de horrendo 
tivesse sido realizado ou meramente 
imaginado sobre e com o meu filho para me 
deixar completamente louca de dor.

Ainda acrescentei “como é que soube?”. 
“Ligaram-me da polícia judiciária. Tenho 
aqui o número de telefone do inspector. 
Tem onde anotar? Já falei com a minha filha. 
Garantiu-me que nunca lhe fizeram mal”.

Até que me atendessem a chamada, faltou-
me o ar e eu morri e renasci, sempre com o 
mesmo pensamento: vou ter que falar com o 
miúdo. Como é que abordo este assunto?

Tantas conferências, tantos livros, tantos 
artigos que li sobre isto. Pior. Até já me atrevi 
a falar em público sobre esta temática: como 
ouvir crianças, como perguntar, como criar 
empatia… mas não era a minha. Não era o 
meu mundo. Aquele ser lindo e maravilhoso 
que trouxe até mim a felicidade de eu existir. 
O meu filho. Meu. Por quem eu dava e dou a 
vida.

Mas não. Não foi preciso dar a vida.

Mas naquele momento senti que apesar 
de todos os cuidados, foi somente preciso 
confia-lo, num grupo, com amigos, para que 
o mesmo ficasse exposto ao perigo.

Do outro lado da linha, ou satélite ou lá o 
que seja, lá me disseram: ainda estamos a 
analisar as fotografias que foram encontradas 

E QUANDO SOMOS NÓS
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maldades a uns miúdos. 

“Alguma vez viste alguma coisa?” – como é 
que eu havia de lhe perguntar se lhe tinha 
feito a ele, amor da minha vida, alguma 
maldade? Pois nem sabia como perguntar 
e a verdade é que apesar da conversa com 
o inspector temia a resposta.

Não. Nunca vi nada. 

E nunca deste conta durante as atividades 
das férias, quando faziam acampamentos, 
se acontecia alguma coisa? Onde é que 
ele dormia? Lembras-te?

Ui Tantas perguntas! Lá estava eu a 
esquecer tudo o que havia aprendido: uma 
pergunta de cada vez. Perguntas abertas. 
Dar tempo para que a criança responda…

Isso é tudo muito verdade. Mas neste caso 
eu não conseguia agir como profissional. 
Era o meu filho, caramba. Aquele que ali 
está, é a pessoa com quem eu aprendo 
diariamente a ser menos má mãe e 
verdade seja dita menos má profissional. 
Que me faz feliz e me ensina todos os dias 
um não sei quê de milhares de afetos e 
acontecimentos novos que eu nem tenho 
tempo de digerir, nem aprender e muito 
menos compreender.

Lá recomecei. Desta feita com calma. 
Obtive respostas e depois abertamente 
contei-lhe que o rapaz, o jovem adulto, 
tinha uma tara. Ou doença. Ou maldade. 
Ou lá o que é.

Só sabia (e sei) que não queria que o 
meu filho estivesse naquelas fotografias, 
nem que ninguém o tivesse espiado com 
intuitos malévolos ou ideias malucas.

Não fui contactada nunca. E hoje, passados 
alguns anos sobre o incidente (só me 
lembrei hoje, quando caminhava pelo 
passeio, à beira mar), verifico que nunca 
mais pensei nisso. Significa que o meu filho 
não estava lá nas fotos. Ou estava e não o 
identificaram? Não quero saber!

E lá dei por mim novamente a lembra-
me de algumas incompreensões que 
experimentei quando ouvia os pais sobre 
situações semelhantes. Pais que também 
já não queriam saber mais do que se tinha 
passado. Não era (é), acho eu agora, por 
falta de amor, era (é) para se protegerem. 
Para não experimentarem mais dor. Por 
algo que, afinal, já não podem mudar. Mas 
não podemos ignorar. Sob pena de não 
ajudarmos os nossos filhos a ultrapassar o 
que, eventualmente, lhes aconteceu.

Felizmente o tamanho da página do 
facebook do garoto não é maior que 
metade de uma página A4. Não vai lá. 
Criou-a porque achava graça à quinta, mas 
logo se enfadou. Não acha piada. E ainda 
bem. Vejo tanta gente a publicar-se em fato 
de banho e em bikini, para além da falta 
de gosto que demonstram, ao se exibirem, 
revelam que não têm a mínima noção do 
perigo que correm e em que colocam os 
miúdos, seus filhos.

Os predadores andam por todo lado, 
com falinhas mansas. E nós pais, somos 
para os nossos filhos os que só servem 
para chatear. Sempre em desvantagem! 
Nesta fase. Pois, só mais tarde, geralmente 
quando já são pais, é que percebem que o 
que os pais nos dizem, afinal, faz sentido, 
é verdadeiro e não é seca. É o amor em 
forma de prevenção.
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JOSÉ CARLOS
OLIVEIRA
Mestre em Direito 

         à uns tempos atrás, li e vi por aí,      

         nos mass media, uns comentários 

que me causaram alguma perplexidade 

e indignação.

O facto de jamais ter sido carneiro de 

Panúrgio, leva-me a antecipar, em 

declaração de interesses, a assunção de 

cautela, equidistância e responsabilidade 

vertidas nas minhas observações, 

conquanto a idade e espírito crítico me 

confiram já estatuto para ser cáustico, 

sem, obviamente, cariz ofensivo ou 

deselegante.

Tudo isto se prende com os soundbites 

recentes dos aspirantes a paladinos da 

pena de morte, enquanto opinadores, 

colunistas e paineleiros de destaque 

na literatura tabloide, fazendo perigar 

o direito de informar e ser informado. 

Concedo, todavia, que os leigos (não 

juristas) o façam, até com algum fervor, 

embora por puro desconhecimento, 

mas tenho por inadmissível em qualquer 

jurista «a sério» essa tomada de posição.

É ponto assente que não devem existir 

matérias tabu, abordando-se o que 

quer que seja, no esteio da mais ampla 

liberdade de expressão, e dou, até, 

como exemplo, a minha lata posição 

pessoal ao defender a discussão sobre 

a alternativa monárquica à república ou 

quanto à existência de partidos fascistas… 

Que imperem as decisões maioritárias, 

resguardadas sempre numa sã e 

participada democracia. 

«Voltando à vaca fria», não concebo 

como pode defender-se a aniquilação 

de uma vida humana, a título punitivo, 

principalmente em estados de Direito 

tidos por democráticos e desenvolvidos, 

e nem sequer equaciono tal discussão: 

tenho-a como dogma, magna exceção ao 

aludido direito à liberdade de expressão.

Não estamos, atualmente, sob o jugo 

do Direito Romano, patrilíneo, em que 

o bonus pater familias dispunha, em 

derradeira instância, do direito da vida 

e da morte dos seus familiares, nem 

DEFENDER O INDEFENSÁVEL
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forçosamente que ser, estar vivos, pois, 

ao invés, estaria o próprio estado, ainda 

que de forma residual, numa contradição 

insanável, quanto àqueles que praticam 

crimes de maior gravidade, ao aplicar a 

pena de morte. Sintetizando: ao verter na 

lei fundamental o princípio da dignidade da 

pessoa humana, imbricado no direito à vida, 

mostra-se antitética a aplicação dessa pena 

de morte, não apenas por violação do que 

está constitucionalmente plasmado mas, 

mais, por ser o próprio estado a promover 

o desvalor do bem universal mais valioso: a 

vida humana.

Sabe-se que parte da tese rosseauniana 

ainda hoje se mantém, mesmo com os 

avanços da ciência, ao assentir que ninguém 

nasce naturalmente mau. Só depois 

desse estado primitivo, e partilhando a 

enunciação de Hobbes, é que se poderá 

dar a transformação, o homo homini lupus. 

Numa perspetiva atualista, afirmo, sem 

receio, que tal mudança será fruto de vários 

fatores como a condição social, a família, a 

escolaridade, carências cognitivas, geografia 

e, mesmo, a medida da intervenção do 

próprio estado através das instâncias formais 

de controlo social. Está demonstrado, 

através de variadíssimos estudos 

consensuais na área da Criminologia, que 

verificadas tais premissas, atomizadas 

ou conjuntas, são aptas a condicionar 

futuramente os comportamentos humanos, 

tornando-os desvaliosos à luz do Direito, 

com propensão para delinquir. 

Porém, o mais importante deste 

arrazoado, em qualquer nação de matriz 

antropocêntrica – tenho por adquirido que 

todos os estados de Direito o sejam –, é 

conferir sem restrições a possibilidade de 

acolhemos rituais das antigas civilizações, 

em que o sacrifício humano era habitual 

para satisfação dos desígnios divinos, não 

esquecendo as práticas inquisitoriais da 

Idade Moderna.

Ensina-nos a história que a evolução dos 

ordenamentos jurídicos, designadamente 

na Europa Ocidental, nos primórdios da 

Idade Contemporânea, teve forte impulso 

ao conferir direitos básicos, de feição 

fundamental pessoal, com o surgimento do 

primeiro texto constitucional: a Constituição 

Francesa, de 1791, acobertando a afamada 

Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, sendo certo, ainda assim, que a vida 

humana não se encontrava aí tutelada na sua 

plenitude.

Qualquer estado que se preze deve, então, 

ter na sua base um conjunto de indivíduos 

livres, autodeterminados, organizados 

social, política e territorialmente, aos quais 

estará subjacente um conjunto de direitos 

inatos, liberdades e garantias, assentes na 

dignidade da pessoa humana, considerando-

se esta como uma espécie de pré-condição, 

e, em simultâneo, limite e fundamento para 

qualquer formação embrionária de estado 

de Direito.

Dentro desse conjunto de parâmetros, 

sobressai a garantia, de natureza negativa, 

do direito à vida, ao proibir quaisquer 

ingerências públicas ou privadas que 

possam afetar a condição ontogenética dos 

indivíduos, ou seja, diria, impedindo o devir 

ao extinguir o ser aquando da aplicação da 

pena de morte.

Ora, se um estado deve ter como génese um 

grupo de indivíduos organizados, significa, 

de modo quase tautológico, que terão 
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(res)socialização dos delinquentes, vedando 

por completo quaisquer assomos de defesa 

da pena de morte, como, aliás, preconizam 

os mais importantes, variados e mandatórios 

instrumentos de Direito Internacional.

Dito isto, sinto-me um privilegiado por 

ser indivíduo e cidadão de um estado de 

Direito que foi, a nível mundial, um dos 

abolicionistas pioneiros e aproveito para 

acrescentar: o que defendo para a pena 

de morte, defendo-o, igualmente, para a 

prisão perpétua, pois questiono amiúde 

que dignidade terá quem vê cerceada 

vitaliciamente a possibilidade de ser livre.

Apelando, a finalizar, à estatística, e segundo 

os dados da Amnistia Internacional (AI), 

referentes ao ano de 2016, sabiam que:

Pelo menos 1032 pessoas foram executadas 

em 23 países, sem contar a China, por esta 

considerar segredo de estado o número de 

execuções?!

Excluindo, novamente, a China, pelas 

mesmas razões, 87% de todas as execuções, 

incluindo de crianças, ocorreram em apenas 

quatro países: Irão, Arábia Saudita, Iraque e 

Paquistão?!

Foram registadas 3117 sentenças de pena de 

morte em 55 países?!

Pelo menos 18848 pessoas estavam em 

corredores da morte?!

E, ainda, em concordância com dados da 

organização não governamental dos EUA, 

«Innocence Project», sabiam, igualmente, 

que, desde 1989, foram exonerados, por 

via de prova de ADN, 20 condenados que 

se encontravam já no corredor da morte, 

em virtude da realização de novos testes, a 

requerimento da defesa?!

Face a estes factos inequívocos, será 

que algum juiz ou juíza, verdadeiramente 

conscienciosos, ousariam, agora, decretar 

uma pena de morte, mesmo que, apenas 

em tese e nunca concedendo, coubesse 

previsão legal?

A concluir, caros leitores e caras leitoras, 

ouso alertar para que nunca esqueçamos 

que qualquer de nós ou dos nossos filhos 

pode ser, entre outros, um homicida em 

potência… A verificar-se esta possibilidade, 

estaria disposto a pagar para ver o 

posicionamento de quem agora pugna pelo 

advento deste tipo de penas contra natura e 

indignas da espécie humana! 
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Francisco Cortes 
Toureiro

FRANCISCO CORTES
PORTUGUÊS - TOUREIRO – 44 ANOS 
Nascido  em Lisboa  a 8-11-1972,
Filho de José Maldonado Cortes também cavaleiro tauromáquico.

Toureou pela primeira vez em público a 3-3-1987 em Reguengos de Monsaraz.

Tirou a alternativa, que significa  passar ao estatuto de profissional,  em 10-6-1995 em Santarém na 
corrida da rádio renascença.

Pratica a sua  profissão ininterruptamente desde há 30 anos.

De uma família de cavaleiros tauromáquicos  tem dedicado a sua vida aos cavalos e aos toiros e 
espera deixar os seus valores e ensinamentos aos descendentes.



29

HOUVE QUEM COMENTASSE A MINHA 
CURIOSIDADE POR SABER O QUE PENSA 
UM TOUREIRO, DESTA MANEIRA:

“Lutar contra o uso da farpa em vez de 
se atirarem a proibição? Lutarei sempre 
contra uma exploração indevida do 
sofrimento do touro. Os amigos dos 
animais lutam pela dignidade do animal. 
Nunca gostei, desde miúda. E continua 
hoje a chocar-me que haja pais que 
pensam que a tourada e local para educar 
os filhos e os levam a uma festa de uma 
pobreza ética sem fim. Quem defende as 
touradas a mim não me merece qualquer 
respeito. E quando o defensor e uma 
mulher fico mais revoltada. A hipocrisia 
de falar em que se deve lutar pela defesa 
de um aparente menor sofrimento e não 
da total anulação deste triste e aberrante 
espectáculo e gritante.”

E HOUVE QUEM COMENTASSE ASSIM:

Confesso que gosto da ‘’corrida à 

portuguesa’’ - também não sei explicar 
porquê -, das touradas feitas em 
Espanha, não. Essas, acho as mesmo 
demasiadamente cruéis para todos os 
animais, incluindo portanto os próprios 
toureiros... Mas gosto ainda mais daqueles 
estúpidos videos feitos a propósito de 
‘’festas populares regionais’’ em que 
prendem a perna do touro a uma longa 
corda e depois os populares provocam 
no e fogem dele - normalmente, e 
infelizmente, com sucesso -, aquilo 
parece uma ‘’LUTA’’ - com regras 
convenientemente viciadas a favor dos 
‘’homens’’ - entre estes e o animal... E, claro, 
sendo um despique entre duas partes, 
haverá adeptos para um lado e para o 
outro... Aprecio particularmente quando 
alguém é colhido pelo animal com alguma 
gravidade - por vezes, acontece - é ‘’muito 
bem feito’’! Eu sou pelo... TOURO!!!

ESTÁ PRONTO?  VAMOS INICIAR A LIDE?
HÁ PERGUNTAS ASSIM:

NÃO ESPERE PERGUNTAS SUAVES OU  APENAS CURIOSAS. HÁ MUITA PROVOCAÇÃO NAS 
PERGUNTAS QUE LHE VOU FAZER, MUITO “OLÉ! HEY TOUREIRO!” 
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«POSSO ESPETAR-TE UMAS 
BANDARILHAS???»

 «O SENHOR ACHA QUE ISTO DE TOUREAR É 
UMA VIDA DE CORNO???» 

«PORQUE GOSTA DE FAZER O TOURO 
SOFRER?»

«NÃO ACHAS A TUA ROUPA DEMASIADO 
AMARICADA?»

 «QUAL É O TEU PROBLEMA COM 
TOUROS???» 
 
QUER RESPONDER?
 
Obviamente que não só não vou responder 
a essas perguntas, como o deparar-me 
com elas me fez vacilar bastante sobre se 
devia ou não responder às seguintes. Não 
me revejo nesse tipo de linguagem nem 
nessa forma provocatória, fundamentalista 
e intolerante de estar na vida.

MAS TENHO PERGUNTAS MAIS SERENAS, 
MAIS TIPO PASO DOBLE PARA UM 
TOUREIO A PÉ... OU UMA PEGA DE CARAS. 
POR EXEMPLO:
 
TU TOUREIRO, QUE JOGAS A VIDA À 
SORTE EM NOME DE QUALQUER COISA 
DIFÍCIL DE ENTENDER, TENS MAIS MEDO 
DO TOURO OU DAQUELES QUE NÃO TE 
RESPEITAM?

Difícil de entender será para ti que não te 
dás ao trabalho de tentar entender. Gostar 
ou não é uma outra questão. Quanto á 
pergunta em si não consigo encontrar 
qualquer ponto de comparação. Lamento.

DA PARTE DE QUEM NÃO GOSTA 
DIZ-SE QUE O QUE SE VÊ EM REGRA, É 
FALTA DE RESPEITO E INTOLERÂNCIA. 
UMA SUPERIORIDADE MORAL 
PROFUNDAMENTE IRRITANTE.
QUE ACHA DISTO? SENTE ASSIM?

De forma alguma, falta de respeito 

não é não gostar, falta de respeito e 
intolerância é querer impor a terceiros 
uma opinião .Qualquer posição assumida 
com superioridade moral ou de qualquer 
outra ordem penso  que é lamentável na 
verdade.

COMPLETE ESTA FRASE: LEVAR 
CRIANÇAS PARA UM ESPECTÁCULO 
DESTES NO SÉC XXI, É.....

Liberdade

É TRADIÇÃO FAZER SOFRER 
GRATUITAMENTE UM TOURO? E SERÁ 
TRAIÇÃO?

Primeiro que tudo gostava de lhe dizer que 
as tradições  são a identidade de um povo.
De seguida dizer que ninguém faz sofrer 
gratuitamente um toiro. O toiro é criado 
de forma idílica durante 3 ou 4 anos 
como nenhum outro animal. Insisto, como 
nenhum outro animal, pois vive no seu 
habitat natural com enormes áreas a sua 
disposição e em total liberdade. 

O toiro bravo, espécie específica  que só 
existe nos países onde há corridas de 
toiros tem a particularidade de reagir com 
bravura ao castigo que lhe é infligido. 
Como tal, a finalidade desse castigo 
não é humilhar ou maltratar o animal, 
mas  sim testar a sua bravura. Um toiro 
que é selecionado geneticamente para 
reagir a esse castigo com bravura. Devo 
acrescentar que  numa luta deste género a 
adrenalina gerada, bem como a espessura  
da pele do toiro provoca uma dor bastante 
relativa. O que facilmente se comprova 
tendo em conta a reação que o toiro tem á 
bandarilha.

HÁ MILHARES DE ANOS ATIRAVAM 
PESSOAS A LEÕES. COMPARA A TOURADA 
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A ISSO? É COMPARÁVEL?

Não estou a ver como comparar 
homicídios com arte…

PORQUE SE DIZ QUE, QUEM É CONTRA 
A TOURADA FAZ CONFUSÃO ENTRE 
PESSOAS E ANIMAIS?

Não sei se se diz ou não, no entanto penso 
que ser humano deve continuar estar num 
plano superior aos animais e sim falo de 
todos os seres humanos, os pais que estão 
abandonados em lares ou nas próprias 
casas, os colegas que são humilhados no 
trabalho, o parceiro de negocio que se 
tenta passar a perna, o vizinho do lado que 
não tem o que comer ou simplesmente 
alguém que lhe dê os bons dias, é dessas 
pessoas que estou a falar, daqueles que 
são iguais a nós, nossos irmãos seja ou não 
de sangue.

Hoje em dia há uma personalização dos 
animais, pessoas com vidas tão vazias e 
egocêntricas que não têm capacidade 
de conviver com os seus imperfeitos 
semelhantes, com aqueles que frustam 
as suas expectativas, que lhe dizem que 
não ou simplesmente não lhe dão a 
importância que acham que merecem. 
E então refugiam-se na companhia 
de animais, animais esses que não lhe 
provocam este tipo de frustrações. E 
passam a considera-los mais do que os 
seus semelhantes.
Este tipo de comportamento não é 
inocente, é cultivado pelas industria dos 
pequenos animais. Repare no boom 
que tem havido de hospitais e clinicas 
veterinárias, no desenvolvimento de rações 
e todo o tipo de produtos para esse tipo de 
animais.
A urbanidade, a falta de noção de valores 
reais da vida natural ,aquela que é vivida 

no campo em contacto diário com todas as 
espécies de animais, leva certas pessoas 
nesse sentido. Não devemos julgar apenas 
tentar compreender.

SENTE MEDO QUANDO VAI TOUREAR?

Claro que sinto, sou um ser humano igual a 
milhões deles. O toiro tem uma força muito 
superior á minha  e esta em praça a fazer o 
seu papel. Tentar matar-me.

O TOURO NÃO DEVERIA ESTAR EM 
PONTAS DURANTE A LIDE?

Para perfurar os cavalos ? Como imagino 
que saibam os toiros lidados a pé são em 
pontas, os lidados a cavalo para proteger 
o cavalo são ou embolados, uma proteção 
em coiro em volta dos cornos em Portugal, 
ou com as pontas cortadas em Espanha. 

Ao contrário do que os anti corridas 
pensam a  corrida de toiros tem um código 
ético no qual quanto maior for o risco do 
toureiro, maior tanto ao nível do toiro como 
do tipo de  toureio praticado propriamente 
dito, mais respeitado e valorizado é o dito 
toureiro. No fundo o que se procura é :um 
toiro na sua máxima pujança por isso são 
lidados entre os 3 e 4 anos, com a máxima 
bravura, seja lidado pelo toureiro que 
com a sua inteligência vai vencer a força 
bruta do animal, não só se superando para 
vencer o medo como ainda criando arte. 
Criando uma estética que mantem milhões 
apaixonados ao longo de séculos. No 
fundo se quiserem uma metáfora da vida: a 
vida é o toiro ao qual os humanos têm que 
saber tourear...

DIZEM QUE A CONVOCATÓRIA PARA A 
MANIFESTAÇÃO ANTI TAURINA À PORTA 
DA PRAÇA DO CAMPO PEQUENO, NA SUA 
CORRIDA DE INAUGURAÇÃO, CONTOU 
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COM A PRESENÇA DE POUCO MAIS DE 20 
MANIFESTANTES, EM CONTRASTE COM 
A LOTAÇÃO ESGOTADA DE MAIS DE 7.000 
ESPECTADORES. 
QUER COMENTAR?

Penso que os números falam por si, no 
entanto chamo a atenção para o tipo de 
pessoas que normalmente frequenta 
esse tipo de manifestações. Será que são 
pessoas uteis à sociedade, que querem 
trabalhar, que pagam impostos, que têm 
opinião própria?...

PARA ALÉM DAS TOURADAS, QUE ATÉ 
SERÃO UM ESPECTÁCULO VIOLENTO, 
O QUE É QUE ACHA DAS IMAGENS DE 
HOMENS, MULHERES E CRIANÇAS A SER 
DEGOLADAS, SÓ PORQUE NÃO ACEITAM 
OS DOGMAS DOS SEUS CARRASCOS?  

Não consigo voltar a ver  estabelecida 
qualquer comparação…

AS TOURADAS SÃO UMA TRADIÇÃO DE 
DIREITA E DA ARISTOCRACIA?
AS TOURADAS, NÃO TÊM IDEOLOGIA?

As touradas pelos vistos são muito 
apetecíveis de ser atacadas. E  são sob 
todos os pontos de vista, na verdade acho 
lamentável.

Mas respondendo á questão e por uma 
questão também de Cultura geral pensei 
que fosse público que o toureio se iniciou 
muito antes de haver  ideologias política 
de esquerda, direita ou centro…..podia dizer 
que em Espanha eram os mais humildes 
que tentavam a sua sorte nas arenas por 
isso se desenvolveu mais o toureio a pé. 
Em Portugal era uma actividade em que 
a aristocracia se envolvia como treino 
de guerra mas também o povo, como é 
muito fácil ser demonstrado. Numa praça 
de toiros convivem pacificamente , sem 
conflitos, nem convulsões, nem escoltas 

policiais, ricos, pobres, espertos ,humildes, 
Hemingway‘s, Vargas Losas’ ,Luis Figo‘s, 
Antonio´s‘Banderas, Picasso´s, Jorge´s 
Sampaio´s e todo o tipo de pessoas ,de 
forma ordeira e civilizada ao contrário 
de muitos outros espectáculos ditos 
modernos e urbanos.

Tudo isto para dizer que não faz qualquer 
sentido colar a tauromaquia a uma cor 
politica, a tauromaquia vive há séculos e 
conviveu com todo o tipo de ideologias. 
Sendo frequentada por gente de todas as 
filiações e até e cada vez mais, muitos sem 
qualquer tipo de filiação partidária.
Só para terminar gostaria ainda de dizer 
que a tauromaquia é um traço cultural 
de Portugal que faz parte da nossa mais 
genuína cultura. Os forcados apenas e só 
existem em Portugal, bem como a corrida 
dita á Portuguesa, penso que devíamos 
respeitar algo tão nosso e não cedermos 
á globalização e dar-mos valor a tudo o 
que nos é imposto por terceiros com fins 
comerciais. Devíamos sim ter orgulho em 
respeitar as nossas singularidades que 
fazem de nós um povo com características 
próprias.

Pretendemos uma monocultura em todo o 
mundo?...

DIZEM QUE OS TOUROS SE EXTINGUEM 
SE ACABAREM AS TOURADAS PORQUE 
OS TOUROS DE LIDE APENAS SÃO 
CRIADOS PARA AS TOURADAS, NÃO 
TENDO  QUALQUER OUTRA FINALIDADE. 
É ASSIM ?

É o que é demonstrando pelos factos. Só 
nos países onde se realizam corridas de 
toiros estes existem. Mas pode ser que se 
entretanto acabarem as ditas corridas algo 
aconteça de diferente...

AS TOURADAS SÃO FINANCIADAS PELO 
ESTADO? 
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As touradas é que financiam o Estado 
pagando os seus impostos.
As touradas são financiadas por quem 
livremente vai á praça e compra o seu 
bilhete. Única e exclusivamente.

Para além desta realidade devo 
acrescentar que muitas instituições de 
solidariedade social  como misericórdias, 
bombeiros, igrejas ou um sem numero de 
entidades de cariz social, são ano após 
ano beneficiadas com receitas provocadas 
pelas corridas de toiros .Eu próprio todos 
os anos participo em várias corridas de 
formas gratuita com fins de beneficiência. 
Quantos noutras áreas da nossa sociedade 
o fazem? Todas essas pessoas são 
ignóbeis, execráveis como muitos fazem 
crer?!?!

Todos os intervenientes fazem um enorme 
esforço financeiro para manter esta cultura 
pouco ou nada rentável, nas mais variadas 
variantes, como seja desde a criação do 
toiro, ao cavalo, ao correeiro, ao campino, 
aos trajes, etc etc , mantendo-se um 
enorme património cultural vivo que em 
muitos casos são verdadeiras obras de 
arte. A meu ver somos os guardiões dessa 
cultura de campo ancestral, que a ser 
mais conhecida teria bem mais adeptos 
certamente.
 
O MEU PAI GOSTAVA DE TOURADA. NÃO 
PERDIA UMA.
EU ACOMPANHAVA-O. GOSTAVA DE 
TUDO. DOS CAVALOS, DOS TOUREIROS, 
DOS TRAJES,  DOS CHAPÉUS, DAS 
MÚSICAS ( DO INTELIGENTE ) , DAS 
FLORES ATIRADAS PARA A ARENA, DAS 
VOLTAS À PRAÇA... MAS NUNCA PERCEBI 
PORQUE TINHA O ANIMAL DE SANGRAR, 
DE SER FERIDO... DE SOFRER. DESSA 
PARTE NUNCA GOSTEI, NÃO GOSTO, 
FERE-ME.
SEI QUE LÁ PELOS  EUA, HÁ UMA FORMA 
DE NÃO FERIR O TOURO E FAZER A 

TOURADA...
E CÁ, NÃO PODE HAVER? 

Como atrás demonstrei não se fere o toiro 
só porque sim. A tauromaquia dos EUA é 
desvirtuada porque perde verdade, porque 
o seu elemento principal o toiro não pode 
demonstrar a sua bravura. Hoje tenta se 
esconder ,varrer para debaixo do tapete o 
que não é cool. Mas quer se queira quer 
não a vida tem dor, tem doenças, tem 
morte. A morte faz parte da vida, quantos 
milhões de animais vivem para alimentar 
os humanos, que tipo de vida têm? Por 
essa ordem de ideias qualquer uso do 
animal por parte do ser humano seria 
indigno e injusto, até mesmo usar o animal 
como companheiro. Porque não lhe dar 
liberdade para ele escolher?
 
E DAS TOURADAS À CORDA MUITO EM 
VOGA NA “TERRA DOS TOUROS” ... SÃO 
TOURADAS? 
 
Teriam de me dizer onde é ”a terra dos 
touros”... Imagino que se refira a um tipo 
de corridas que se fazem nos Açores e 
onde permita me frisar não há bandarilhas. 
Mas  desde que tenham toiros bravos 
são touradas sim. Imagino que saiba 
que há touradas á corda, á vara larga, á 
Portuguesa ,á Espanhola, Camarguesas 
etc,etc,etc
 
JULGA-SE VALENTE AO DEFRONTAR O 
TOURO PARA LHE ESPETAR UM FERRO/ 
ARPÃO QUE NELE FICA PRESO (VULGO 
BANDARILHAS) E A CADA MOVIMENTO O 
FAZ SOFRER MAIS E MAIS?

Não tenho que me julgar nada, tento 
superar-me e criar arte, para aqueles que 
têm sensibilidade para a entender.

TEM MEDO DA MORTE?

Como qualquer ser humano no seu estado 
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normal...
Mas ainda neste ponto chamo a atenção 
para o comportamento dos que são anti 
touradas, e que revela perfeitamente o 
seu nível e forma de estar na vida. No ano 
passado, em 2016 infelizmente morreram 
alguns toureiros nas arenas. Sim, porque aqui 
vive-se e morre-se a sério e sem duplos. Um 
deles chamava-se Vitor Barrio que faleceu 
durante uma corrida em Teruel, dando a 
sua própria vida por aquilo que acreditava. 
Mas a questão é descrever a forma como 
os antis touradas rejubilaram com a morte 
de um ser humano igual a eles. Muitas 
destas personagens ofenderam de forma 
baixa ,reles, cruel a sua memoria e a da sua 
família numa hora tão dolorosa como a da 
perda de um ente tão querido. Convido-os 
a pesquisarem os comentários nas redes 
socias que foram feitos e pergunto se é de 
gente de bem?

É VERDADE QUE APÓS A LIDE O ANIMAL 
SÓ É MORTO MUITAS HORAS DEPOIS E 
PERMANECE COM FEBRE E DORES ATÉ AO 
SEU FIM? 

Em Portugal como o toiro não é morto em 
praça obviamente que decorrem algumas 
horas entre o fim da corrida onde o toiro 
é tratado com o acompanhamento do 
veterinário da corrida com vista a minimizar 
o seu sofrimento e o seu imediato transporte 
até ao matadouro mais próximo.
Permita-me que conclua dizendo que me 
parece muito bem esse cuidado com o bem 
estar animal. Mas o próprio ser humano 
destrói o seu planeta, o seu próprio habitat!!!! 
Em troca dos interesses de meia dúzia de 
multi nacionais…E as touradas é que são o 
grande problema?...
 
PARA MIM A TOURADA É UMA LUTA 
DESLEAL E INJUSTA CONFORME ESTÁ 
INSTITUCIONALIZADA NO NOSSO PAÍS.
CONSEGUE CONVENCER-ME DO 
CONTRÁRIO?

Repare esta é uma discussão estéril. Onde 
eu vejo arte , tradição, uma forma de vida  
ligada á ruralidade e aos seus valores que 
culmina numa praça de toiros, as pessoas 
que não gostam vêm uma barbárie, uma luta 
desigual  e todas essas coisas que se usam 
como armas de arremesso. A única sugestão 
que lhe faria era visitarem ganadarias de 
toiros bravos, no campo ,coudelarias de 
cavalos de toureio, toureiros, eu por exemplo 
vivo com e para os meus cavalos, bem como 
toda a minha família. Nada lhes falta, vivo 
com eles 365 dias por ano, será que não é 
por amor? 
Passar noites em claro quando um cavalo 
tem uma dor não é amor? Quem tem amor 
aos animais?...
Visitem o ambiente que se vive até 
nos grupos de forcados onde existem 
vincadamente os valores que  atrás referi. 
Mas também de respeito pelo próximo, 
espirito de grupo e de sacrifício, anti drogas 
etc. Etc. Etc. 

Compreendo que a imagem anti passe 
muito mais facilmente. As pessoas cada vez 
têm menor ligação ao campo, e á natureza, 
e os media têm o poder de manipular 
completamente a nossa forma de agir e 
pensar quando não estamos por dentro das 
coisas. 

UMA CURIOSIDADE  DE QUEM TEM 
CURIOSIDADE E OBSERVA :
COMO FOI A SUA INFÂNCIA?
 
Apetecia me responder que fui criado em 
Marte e aterrei aqui para ser toureiro…

EXPLIQUE-NOS   NUMA FRASE A SUA 
PAIXÃO PELO QUE FAZ NA ARENA. 

É o único lugar no mundo em que me 
consigo expressar e sentir completamente 
feliz e realizado.
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JOÃO CORREIA

O CANTINHO DO 
JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

O INSULTO
          ão sou apologista da tese de 
         que “antigamente é que era 
bom” ou pior ainda, daquela ideia de 
que “antigamente havia respeitinho 
coisa que hoje em dia já não há”. Aliás, 
detesto esta tese, postura, ideia, escola 
de pensamento ou seja lá o que for 
porque a mesma traz-me sempre à 
memória alguém que conheci há uns 
tempos atrás e que me disse que “antes” 
(entenda-se, antes do 25 de Abril de 
1974) bastava apenas um só polícia para 
controlar o bairro inteiro de Campo de 
Ourique e que hoje, mesmo com uma 
esquadra inteira, as coisas estão como 
estão. 

De acordo com a perspectiva desta 
pessoa em particular, antes é que se 
vivia bem. Agora não. 

Também me recordo das aulas de Ética 
Social as quais me demonstraram que 
aqueles que se sentem desconfortáveis 
projectam-se sempre no passado ou 

no futuro mediante a ideia de que só 
no passado é que se vivia bem (ao 
contrário do presente, em que se vive 
mal), ou numa posição inversa em que 
no presente se vive mal mas que o 
futuro é que nos reserva uma existência 
condigna. São as insatisfações e 
projecções de quem não está, por uma 
razão ou por outra, bem.

Enfim, a questão que me faz abordar 
este tema reporta-se sobretudo à 
adjectivação no debate político, e 
pior ainda, quando a adjectivação no 
debate político se contamina à sala de 
audiências. Como seria no passado, 
como é actualmente e como será no 
futuro.

Vamos por partes, a adjectivação do 
debate (seja lá ele qual for) traduz-se 
num salto do racional para o emocional 
num processo no qual alguém, ao invés 
de descrever um raciocínio para explicar 
uma situação, prefere dizer o que sente 

N
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sobre essa situação. Digo o que sinto ao 
invés de a descrever.
 Assim, uma determinada figura pública, 
com importância ou não na vida social, ao 
invés de relatar o que viu e ouviu, o que 
leu, nomeadamente que percepcionou 
e de que forma percepcionou, de modo 
a alcançar uma determinada conclusão 
prefere adjectivar toda a amálgama de 
emoções que sentiu.

Exemplo: uma suspeita que certo acto 
praticado por certa personagem de relevo 
se traduziu num suborno relatada por 
alguém com visibilidade pública.
Esta descrição seria, caso fosse feita de 
modo responsável, qualquer coisa como 
“a fonte x diz que na data y, o senhor z 
recebeu x dinheiro por facilitar o negócio w 
da forma seguinte …”.

A mesma descrição, feita de modo 
emocional, ou seja, adjectivando, 
corresponderia a qualquer coisa como “o 
senhor z é um corrupto porque conluiou-
se com um bando de criminosos que se 
associaram para ganhar dinheiro à custa 
dos outros através do esquema a que eles 
chamam o negócio w …”.

Conseguem ver as diferenças? 

Espero que sim porque caso contrário 
estou metido num sarilho… mas seja como 
for, sou um curioso pela história e isso 
faz com que veja, com um pouco mais 
de atenção, documentários ou imagens 
de tempos passados como aqueles que 
ocorreram em Portugal após a revolução 
de 74. Vi os debates televisivos que ficaram 
registados na televisão para gerações 
futuras assim como as intervenções 
dos políticos aquando da realização dos 
seus comícios. Vi também alguns que 
se passaram durante a década de 80 e 
a conclusão a que chego é que toda a 
retórica, quer aquela que se passava nos 
discursos quer aquela que se centrava em 

debates era combativa, assertiva mas não 
adjectivada.

Vi políticos de esquerda e de direita mas 
não vi nenhum adjectivar os restantes ou 
as situações como vejo hoje em dia. Mas 
pior, lembro-me da primeira vez que vi um 
político a adjectivar na televisão (foi algures 
em 1991) e a partir daí foi uma competição 
feroz para ver qual deles é que adjectiva 
melhor o comportamento do adversário 
tornando os debates ou as entrevistas em 
algo semelhante àquilo a que as velhotas 
da minha terra chamavam de “bate boca” ou 
seja, uma “peixeirada” na qual ganha aquele 
que consegue “dar baile” melhor do que 
o outro ao invés de esgrimir argumentos, 
fundamentos e razões. 

Ganha aquele que oferece um espectáculo 
melhor.

E o pior é que essa postura não poucas 
vezes entra pela sala de audiências adentro 
tornando-se muito difícil a todos (todos 
mesmo) trabalhar sem adjectivar, interrogar 
sem ofender, requerer sem subjectivar, 
alegar sem emocionar e decidir sem a 
tendência de oferecer um espectáculo 
melhor.

Quanto a mim, sou um profundo apreciador 
de políticos enfadonhos. Acho que 
trabalham melhor. Já tinha essa posição em 
relação aos professores na universidade 
(nunca gostei dos professores “fixes”) 
e mantenho a mesma em relação aos 
advogados, aos procuradores e aos juízes. 
Acho que os chatos trabalham melhor.

Esqueçam as emoções, o circo e a 
adjectivação.

Puxem um pouco mais pelo vosso lado 
chato da vida e estou certo que, pelo menos 
o cidadão, sem sequer o perceber, ficará 
bem melhor salvaguardado.
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FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito

        ma das maiores desconstruções da

        figura do antagonista no espaço 

público foi levada a cabo por Hannah 

Arendt no seu Eichmann em Jerusalém- 

Uma reportagem sobre a banalidade do 

mal. O livro foi publicado na década de 

60 do século XX e causou um profundo 

mal-estar. Arendt não reconheceu ao 

antigo oficial nazi qualquer qualidade 

especial, premonitória do mal que 

encarnou. A defesa do antigo oficial 

nazi ancorou-se no cumprimento de 

ordens (que, à época, eram legais) 

e afirmou por várias vezes que nada 

tinha pessoalmente contra os judeus. 

Arendt vê-o como um indivíduo pouco 

inteligente, social e profissionalmente 

apagado e que nada tinha a destacá-

lo. No relato que nos deixou sobre 

Eichmann, Arendt não o distingue 

dos milhões de outras alemães que 

conviverem com o Holocausto e 

nada fizeram contra ele. Isto não é 

desculpabilizar Eichmann ou qualquer 

pessoa que se tenha integrado na 

estrutura nacional-socialista. O que 

Arendt pôs a nu é que, no fundo, 

qualquer um de nós pode cometer actos 

maus. Pequenos actos maus ou, se as 

circunstâncias assim o permitirem, actos 

muito maus. Basta desistir de ser pessoa. 

De escolher ver com os nossos olhos e 

pensar pela nossa cabeça. Assustador, 

não é? Perceber que a escolha do mal 

está dentro de cada um de nós e que 

não podemos exorcizá-lo escolhendo 

para o efeito o tradicional bode 

expiatório. 

Mas se escolhemos ser pessoas temos 

de nos deixar de histórias da carochinha. 

Como um dia deixámos de lado o nosso 

amigo imaginário, podemos deixar as 

encarnações do Mal para os filmes de 

super-heróis e olhar para o mundo com 

olhos de ver. 

Dizer adeus ao antagonista que, afinal, 

na sua simplicidade é fruto da nossa 

imaginação e do medo de não sermos 

U

O ANTAGONISTA IMAGINÁRIO (II)



39

suficientes. E como esse medo é real e nos 

domina! Basta olhar para tantos e variados 

antagonistas de serviço, em espaços 

público menores. Basta passear os olhos 

pelas redes sociais com a sua miríade de 

grupos fechados e abertos, com honrosas 

excepções. Que são isso mesmo: excepções. 

E, depois, há os antagonistas privados para 

cada um de nós. Os que são mais gordos, 

os que são mais magros, o colega que 

nos antecedeu no serviço e deixou tudo 

desorganizado, os casados mal-amados, 

os solteiros ressabiados, os que têm filhos 

e estão arrependidos porque já não têm 

tempo para sair, os que não têm filhos e 

devem ter alguma falha moral, porque, 

afinal?, quem não gosta de crianças? O 

condutor que nos impediu de chegar ao 

local de trabalho mais cedo (lesma!) e o que 

nos vai ultrapassar hoje ao fim da tarde da fila 

de trânsito (uma besta consumada, claro!).

É tempo de sermos meninos e meninas 

grandes, se me permitem o uso do plural 

que não é aqui majestático. Reconhecermos 

o carácter falacioso deste discurso e 

despedirmo-nos de uma visão maniqueísta 

da vida. Perceber e aceitar que o antagonista 

é tão imaginário como o nosso amigo de 

infância. Não existe antagonista. Nunca 

existiu. É apenas uma construção da nossa 

mente. Ninguém, mas mesmo ninguém, 

corresponde ao desenho feito pelo nosso 

preconceito. Cada pessoa sobre a qual se 

detém o nosso olhar sobranceiro é maior e 

mais rica: em qualidades e defeitos, sonhos 

e desilusões. Projectos por realizar e outros 

que sabe que nunca se materializarão, 

triste realidade com que tem de viver. 

Como nós. Não os conhecemos e eles 

não nos conhecem a nós (se calhar até 

somos o antagonista deles, quem sabe?). 

Não conhecer é uma estratégia de 

sobrevivência. Se não soubermos quem é 

aquela pessoa podemos inscrever nela o 

mal. O pequeno ou o grande, consoante 

a dimensão dos nossos medos. Iliba-nos 

também de agir, o que é confortável, 

desde que consigamos viver com isso. Mas, 

no limite, como toda a estratégia delineada 

no medo é má e faz-nos perder. Ainda que 

num primeiro momento possamos pensar 

que estamos a ganhar
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E O MAR LOGO 
ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

        elma estava excitadíssima com a
        sua compra on line. Nunca tinha 
aderido às compras por catálogo mesmo 
quando à vila não chegavam as roupas 
da moda. Preferia ser ela a imaginar os 
modelos e a transformá-los em fatos 
que impressionavam todos os alunos da 
escola.

Agora, conseguia perceber a cor exata, 
sentir as texturas e imaginar como lhe 
cairia a blusa. Recebera um email a 
informar da data em que receberia a 
encomenda e como poderia seguir o 
seu caminho até ao destino, dia a dia, 
hora a hora. Que serviço profissional e de 
grande utilidade! 

Assim já sabia se poderia levar o trapito 
novo ao jantar com a Maria. Queria 
mesmo surpreender a juíza e fazer do 
jantar uma ocasião especial, uma pausa 
no tempo que as atropelava e que já 
tinha impedido o encontro por mais de 
uma vez. Da sua parte, sempre os prazos 
para apresentar uma ação ou contestar 

outra que não deixavam tempo livre para 
muito mais. 

 O fator tempo domina a vida quotidiana. 
É usado para nos orientarmos mas 
também para controlar a vida dos outros, 
o que fazem e quando fazem. 

Nos processos que correm  nos 
Tribunais, existem prazos a cumprir. É 
inevitável. Uma forma de tentar pôr as 
carruagens a circular a uma velocidade 
semelhante com vista a que um 
processo no Porto não chegue ao fim 
antes de outro em Faro, não fora haver 
tantas outras variáveis que determinam 
qual o tempo de um processo. 

De qualquer modo, uma forma de os 
cidadãos saberem com o que contam e 
esperarem qual o momento em que, no 
final,  a sentença  sairá.

Com efeito, após o decurso dos prazos 
para cada  uma das partes, também 
o Tribunal tem de cumprir prazos: nos 

TRANSPARÊNCIAS
T
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processos cíveis, os funcionários têm 5 
dias pada apresentar o processo ao juiz 
que por sua vez dispõe de 10 dias para 
proferir despacho e, uma vez realizada a 
audiência,  deverá  elaborar sentença em 
30 dias.

Só em casos pontuais a lei se refere a 
prazos de horas, como aquele em que o 
juiz decide, no prazo de 24 horas, sobre 
se admite prorrogação do prazo para 
apresentação de contestação pelo réu.

Também é certo que para os advogados, 
o sistema já indica a hora da prática do 
ato. Seria suficiente a indicação do dia, 
visto que, as partes podem praticar os 
atos de transmissão eletrónica de dados 
ou através de telecópia em qualquer dia e 
independentemente da hora da abertura e 
do encerramento dos tribunais (artº 137.º, 
n.º 4, do Código de Processo Civil).
Mas enquanto um advogado praticará 
vários atos em vários processos, o juiz 
pratica atos nos processos que lhe 
são distribuídos e apresentados, todos 
contantes de uma lista que, constando 
a data e hora, facilmente lhe seguem os 
passos. 

É importante saber se o juiz despachou 
o processo às 7H00 ou às 23H59? Para o 
cidadão é importante saber ? É por causa 
da transparência ?

Eram 18h33, quando Telma recebeu sms 
a comunicar que a esperada encomenda 
iria chegar. Alguns minutos depois, lá 
estava. Abriu e experimentou. A blusa preta 
deixava ver por baixo todos os músculos 
bem definidos. Sentiu-se inspirada mas 
guardou a transparência dentro de um 
casaco discreto. 

My uncle says the architects got rid 
of the front porches because they 

didn’t look well. But my uncle says 
that was merely rationalizing it; the 

real reason, hidden underneath, might 
be they didn’t want people sitting like 

that, doing nothing, rocking, talking; 
that was the wrong kind of social life. 

People talked too much. And they had 
time to think. So they ran off with the 

porches. And the gardens, too.

Ray Bradbury, Fahrenheit 451, 
HarperVoyager, 2008, p. 83 
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MARGARIDA 
DE MELLO MOSER
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Efectivamente não tem nada a ver, ou tem?

A ideia, aqui, é abrir a discussão.

Num mundo tão protocolar como é o da 

Justiça, estão previstos muitos cenários, onde 

os tratamentos, os comportamentos, os trajes 

têm regras bem definidas, diria até bastante 

rígidas.

À volta do protocolo há muitos temas de que 

podemos falar, cuja flexibilidade tem em 

conta o bom senso, bem como muitos outros 

factores que podem e devem influenciar os 

nossos desempenhos.

O nosso dia-a-dia deve ser pautado por uma 

comunicação eficaz que tenha em conta, 

em grande conta, os outros com quem 

comunicamos.

Quando se fala de protocolo, deixa-se 

frequentemente a etiqueta para trás, como se 

se tratasse de um elemento menor, assunto de 

pouca importância.

Efectivamente é aí que tudo começa.

Saber estar, saber viver, saber relacionar-se e 

comunicar são apenas alguns dos pormenores 

para uma boa imagem pessoal e profissional - 

e isso é, pelo menos, meio caminho andado.

        udo tem etiqueta, como sabemos.

       Porque faz bem, porque faz mal.

Porque é “de marca” ou “daquela marca”,

Chanel, Saint Laurent, Gucci, Dior ...

Porque é seda ou terylene,

Puro algodão ou tem mistura.

Porque tem ees ou porque tem glúten,

Tem álcool ou nem por isso.

Porque tem açúcar, glicose ou adoçante, 

Porque é magro, light ou zero.

Porque é Coca-cola, Pepsi ou Canada Dry,

Porque é marca branca.

Porque é inteligente ou porque é esperto,

Porque é optimista ou pessimista.

Porque é poucochinho ou não chega lá,

Porque ...

Tudo tem etiqueta, porque sim.

E porque nāo?

Há quem esconda a etiqueta,

Há quem exiba a etiqueta,

E há, evidentemente, quem corte a etiqueta.

Mas  há melhor, muito melhor: há quem se dê 

ao trabalho de pôr a etiqueta onde a dita não 

pertence (à bon entendeur ...).

Você corta a etiqueta?

Ou corta na etiqueta?

É isso mesmo que queremos saber

Ou talvez não ...

Estamos a apresentar um novo espaço onde 

falamos de etiqueta e protocolo.

T

VOCÊ CORTA A
ETIQUETA?
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        eguindo o seu instinto, Miguel
        viajou para além fronteiras em busca 
de uma amplitude diferente onde se 
conseguisse enquadrar. A sua atenção 
bebia a nova cultura que se apresentava 
perante os seus olhos, procurando o 
sinal de certeza que o chamou até ali. 
Seguia o seu rumo como ouvindo uma 
voz em cada canto, em cada estrada, 
levando-o onde seria suposto estar. Não 
sabia o que fazer, para onde se dirigia, 
mas sentia ser aquela a sua direcção.
E durante aproximadamente um ano 
não se enganou: na semana em que 
chegou surgiu a oportunidade de 
integrar uma equipa com o objectivo 
de executar as ligações entre várias 
empresas pertencentes ao sector 
público, o que seria feito através de 
fibra óptica. Os conhecimentos obtidos 
durante o part-time na Timing facilitaram 
a sua integração na cultura e no espírito 
empreendedor daquela equipa. Nesta 
altura pensava ser tudo possível e que, 
efectivamente, o seu coração não se 
tinha enganado.

Conquistou, em pouco tempo, a 
confiança dos mais altos responsáveis 
da empresa onde trabalhava, 
oferecendo-lhe condições que lhe 
permitiram, a nível pessoal, encontrar 
o local onde pensava reiniciar a sua 
vida. Adquiriu um apartamento duplex 
situado a dez minutos a pé do seu local 
de trabalho, o que lhe permitia gozar 
um pouco do seu tempo livre, dado que 
saía frequentemente tarde e escurecia 
particularmente cedo, como se o Inverno 
não acabasse. 
Nem sempre, nestas alturas, Miguel 
esteve sozinho. Durante as suas 
incursões pelos majestosos parques 
naturais, apenas respirando o ar que 
aquela nova vida tinha para lhe dar, 
conheceu e encantou-se por aquilo que 
achava ser a perfeição. O rosto jovem e 
doce, o toque suave, a forma delicada de 
manifestar a sua personalidade através 
dos seus gestos, a composição perfeita 
que entoava quando sorria. E, pensou, 
estava pintado o grandioso quadro da 
sua vida: a felicidade espreitava por 

INVERNO
S
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cada poro da sua pele. Nada mais haveria 
a desejar, senão a consolidação do que 
tinha conquistado e a evolução natural das 
coisas. Por diversas vezes a lareira esteve 
acesa no seu apartamento, onde ambos 
conversavam animadamente brindando 
com os copos cheios de vinho, desejando 
que cada momento não acabasse. Por 
diversas vezes ambos passearam no 
parque onde se conheceram com os 
animais de estimação de vizinhos que não 
tinham tempo para seus os pequenos 
momentos de liberdade. Por diversas 
vezes o sol pareceu brilhar no céu escuro 
que já fazia parte da sua vida.
Certo dia, de manhã, como em tantos 
outros dias, Miguel acordou com ela a seu 
lado. Tinha, pela frente, mais um dia de 
trabalho. Sentou-se na cama, de costas 
para a janela, e preparava-se para se 
levantar quando uma sensação familiar 
lhe percorreu o espírito. Abanou a cabeça 
como que a afastar os pensamentos e 
olhou para aquela que ainda dormia um 
sono descansado, na esperança de tudo 
não passar de um equívoco. Não queria 
ouvir as vozes que ecoavam no seu 
coração, que se vinham tornando mais 
fortes com o passar dos dias. E, mais uma 
vez, Miguel não tinha querido ouvir.
De repente, sentiu que, ali, o seu objectivo 
para consigo mesmo já estava atingido 
e que estava preparado para regressar. 
Mas na amálgama de pensamentos ouve 
um que se destacou de todos os outros: 
e aquilo que ambos tinham conquistado? 
Como era possível pensar em deixar o 
seu ideal de perfeição e nada sentir com 
a perda? Em que tipo de pessoa se teria 
ele tornado? Seria algum dia capaz de 
sentir? Mas sentir o quê, se não sabia onde 
tinha que chegar? Estaria a fugir de um 
sentimento mais profundo que o amor por 

si próprio? Estaria, no fundo, a ser cobarde? 
Mas como ficar, se nada lhe era mais 
importante que o regresso, como se uma 
parte dele, que não a saudade, já tivesse 
partido e estivesse a aguardar pelo resto, 
para recomeçar a viver?
 - É isso que a falta de nós mesmos nos 
faz. 
A resposta perfeita de alguém que 
Miguel pensou ser mais que todas as 
outras, quando confrontada com aqueles 
sentimentos.
Sem pena ou lágrimas, sem 
arrependimento ou desilusões, o sonho 
desvaneceu-se. Pior que lidar com ela 
seria lidar com ele, com todas as dúvidas 
e medos que, da noite para o dia, o 
passaram a assolar. Como alguém que 
procura o seu caminho de novidade em 
novidade…
E os meses foram passando. Andou 
longos quilómetros pelas ruas frias da sua 
cidade que não o acolheu, até erguer os 
braços para o céu, em desespero, como se 
alguém lhe tivesse pregado uma partida. 
Aquele céu era ainda mais enevoado e o 
sol não mostrava sinais de querer brilhar, 
senão na noite escura num outro local.
Caminhou sozinho, entre milhares de 
pessoas que corriam contra os minutos 
tentando aproveitar cada gota de vida para 
chegar a algum lado. Como se o relógio do 
tempo não parasse.
Perdeu a noção do tempo e do espaço. 
A realidade apenas caiu a seus pés com 
a imagem do rio à sua frente, de braços 
abertos para o receber.  
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

Ao serviço da República

“DOGS PERSON”

A expressão é retirada de Ceaser, o 
“Encantador de Cães”. Sim, aquele tipo 
com feições mexicanas que consegue 
fazer tudo o que quer com os cães 
apesar dos respectivos donos não 
conseguirem fazer absolutamente 
nada com eles. Significa alguém que, 
mais do que gostar muito de cães, não 
consegue viver sem eles. É que, em 
dias passados, assisti a uma conversa 
telefónica entre o dono da casa que 
ocupo (e cuja identidade prefiro 
manter em segredo, isto assumindo 
que ninguém sabe quem é…) e outrem 
que queria saber das vantagens/
desvantagens de se ter um cão face 
à insistência dos seus filhos e esposa 
em adoptar um. Registo com agrado 
algumas frases desse diálogo telefónico 

do qual apenas consigo transcrever a 
participação do tipo que paga a renda 
da minha casa, assim como as restantes 
despesas face à impossibilidade de ouvir 
o outro interlocutor: - Pá, ter cão é fixe. 
É do melhor que há … pois, ficas com a 
casa a cheirar a cão, quanto a isso não 
podes fazer nada... Não, não estou a 
dizer que ficas com a casa a cheirar mal, 
significa tão-só que a casa fica apenas a 
cheirar a cão… sim, há despesas mas são 
feitas de bom grado pois as vantagens 
superam as desvantagens… Depois veio 
a abordagem médica da coisa: - Se for 
uma cadela convém esterilizar pois caso 
contrário é uma chatice… se for cão nem 
pensar nisso… eles ficam bananas…, Não, 
não estou a ser chauvinista, é verdade. 
Uma cadela esterilizada fica igual 
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enquanto um cão não fica igual depois 
de castrado. Se é caro? Bem, barato não 
é mas são pequenos detalhes…, sim, 
convém limpar o tártaro dos dentes do 
cão de quando em quando assim como 
fazer análises … Depois ainda se entrou 
pelo lado zen da coisa: - Passear um 
cão descontrai… ajuda-me a pensar em 
soluções para os meus problemas … sim, 
tens é de apanhar a porcaria que ele 
faz mas isso faz-se bem, é uma questão 
de hábito… não digas isso, só é nojento 
nas primeiras vezes… acredita no que te 
estou a dizer, é como mudar uma fralda. 

E, o lado educacional da coisa: - Podes 
sempre arranjar para ti momentos de 
tempo homem/cão. Passear na praia, 
ensinar umas coisas… não, não tem de 
ser como o “Marley & Eu”, isso é um 
romance e é possível educar o cão. E 
ele também nos educa a nós… E, por fim, 
o argumento de autoridade: - Acredita 
no que eu te estou a dizer. Ter um cão 
melhora a vida das pessoas. Porquê? 
Porque sim.
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NÃO ME LEMBRO SE TE DISSE DO DESERTO...

DE COMO ME AGREGO QUANDO SINTO OS MILHÕES
DE GRÃOS DE AREIA QUE ESMAGO SOB OS MEUS PÉS

DE COMO ME SINTO LIVRE QUANDO ONDULO
AO SABOR DAS DUNAS
NA QUENTURA PULSO.

IRENE PEREIRA
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