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EDITORIAL
Numa época em que a Justiça continua a ser capa de revista ou de jornal 
pelas piores razões, JustiçA com A continua a fazer da JustiçA o seu lema 
a sua capa, pelas melhores razões.

Ainda que nos possam tentar demover da nossa forma de ser e estar 
na Vida, continuaremos a ser autênticos, honestos, dedicados e 
teimosamente Juízes.

Mesmo que nos queiram vestir de cinzento e calar a nossa voz, havemos 
sempre de levar a nossa verdadeira imagem aos que nos olham como os 
únicos que podem dirimir conflitos.

Mesmo que as parangonas dos jornais digam que não somos o que na 
essência somos, continuaremos a insistir que nada nos irá modificar ou 
fazer desistir.

Esta revista on line é uma amostra da imagem que não passa para o 
cidadão.

A nossa imagem chega sempre desfocada, chega sempre alterada, chega 
sempre trabalhada.

A verdadeira imagem fica fechada horas a fio nos gabinetes, nas 
sentenças, nos despachos, em casa com a família, na solidão possível e 
fugidia da leitura de um jornal ou de uma conversa com amigos e família.

Somos cidadãos sim, também e com vidas para viver.

Damos o melhor de nós, também gostamos de poesia e sabemos escrevê-
la, gostamos de pintura e faz-nos bem vê-la. Apreciamos música e muitos 
de nós sabem como fazê-la.

Gostamos de gente, muito! até dos que temos de julgar ou não 
abraçaríamos esta carreira em nome de Direitos Liberdades e Garantias.

Não somos só senhores e senhoras que aparecem nas capas de jornais 
com a aparência de estarem investidos de um Poder para os servir. Ao 
contrário, o Poder Dever que nos foi dado é exercido ao serviço de Todos.

Fica-vos esta imagem da Justiça num Mês de Fevereiro de 2018 em que 
se avizinham Mudanças.

Não deixem que mudem o rosto da Justiça em nome de uma qualquer 
tentativa de mudar o Estado de Direito e o equilíbrio necessário entre os 3 
Poderes de Estado.
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https://www.youtube.com/watch?v=-yffYgrWsVI&feature=youtu.be


6

PAULO 
FARIA
Juiz de Direito

UMA INCERTA 
DEPENDÊNCIA

           “Os juízes em exercício não podem  

            desempenhar qualquer outra  

            função pública ou privada”, 

assim o estabelece a Constituição da 

República Portuguesa. De uma leitura 

menos cuidada do texto constitucional 

poderíamos concluir que a norma que 

dele se extrai tutela simplesmente a 

garantia de imparcialidade. O juiz não 

pode exercer outras atividades, de 

modo a evitar situações de conflito de 

interesses. Não é assim. O problema 

meramente presente no conflito de 

interesses é facilmente resolvido pelas 

leis de processo.

O que está aqui em causa é, 

diretamente, a garantia da 

independência do juiz. O que se tutela 

com esta proibição é um princípio 

(independência) que a Constituição 

enuncia de modo cristalino: os juízes 

“apenas estão sujeitos à lei”. Desta 

última estatuição decorre, forçosamente, 

a primeira, isto é, que os juízes não 

podem estar funcionalmente sujeitos a 

qualquer entidade pública (ou privada). 

Tal sujeição cria dependência económica 

(quando seja remunerada) e condiciona 

a liberdade de decisão, ainda que essa 

outra função não se confunda com a 

função jurisdicional; melhor, sobretudo 

1
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PODEM AS COMPETÊNCIAS 
LEGAIS DOS JUÍZES, 
QUANDO SE INSCREVEM NA 
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA, 
SER EXERCIDAS NA 
SUJEIÇÃO À VONTADE DE 
UMA ENTIDADE PÚBLICA?UMA INCERTA 

DEPENDÊNCIA porque essa outra função não é jurisdicional. 

É apodítico.

Quando a lei atribui aos juízes competências 

em matéria administrativa, não estão os 

órgãos da Administração habilitados a 

imiscuírem-se em tal atividade. Qualquer 

tentativa de captura das competências 

administrativas dos juízes por parte de 

órgãos da Administração (designadamente, 

por parte do Conselho Superior da 

Magistratura, pretendendo sujeitar as 

decisões dos juízes a uma homologação 

sua) representa uma violação latente da 

proibição constitucional inicialmente descrita 

– proibição de sujeição funcional a qualquer 

entidade pública no desempenho de 

atividade não jurisdicional (administrativa).

O movimento é de sentido inverso, mas 

o resultado final é o mesmo. A lei prevê 

expressamente que o juiz não se pode 

“colocar sujeito” a uma entidade pública 

(obviamente, desenvolvendo a atividade 

materialmente administrativa desta 

entidade). Mas, implicitamente, também 

proíbe o movimento de sentido oposto, 

através do qual uma entidade pública, 

ensaiando a captura das atribuições 

administrativas que a lei adjudica aos 

juízes, procura estabelecer a sujeição 

destes ao seu império (administrativo).

Um cenário de concretização irrealizável, 

dir-se-á, sendo a Administração que o 

experimente forçada a recuar, impotente 

perante a oposição dos juízes. No entanto, 

há uma entidade pública (o Conselho 

Superior da Magistratura) que tem 

um poder (disciplinar e de colocação), 

constitucionalmente outorgado para 

outros fins (garantia da inamovibilidade, 

em especial, e da independência dos 

juízes, em geral), que lhe dá condições 

de facto para ensaiar tal movimento. 
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Uma entidade que tem, ainda, um poder 

hierárquico (através do presidente da 

comarca) e disciplinar sobre o destinatário 

das determinações materialmente 

administrativas dos juízes (o oficial de justiça) 

que lhe dá condições de facto para os 

desautorizar.

2            Para esta discussão, deve ser tida

            por totalmente imprestável a defesa 

            de uma apertada delimitação 

do conceito de independência, 

circunscrevendo-o ao objeto material da 

causa e à relação jurídica processual. Esta 

conceção falha na identificação do problema 

e, o que é mais grave, a sua convocação 

revela uma errada compreensão da função 

constitucional do Conselho (como garante da 

inamovibilidade e da independência).

Quando a Constituição estabelece 

que os juízes em exercício não podem 

desempenhar qualquer outra função pública 

não se está a referir, obviamente, a uma 

função jurisdicional (isto é, ao julgamento do 

objeto material da causa e da relação jurídica 

processual). Está a referir-se, no essencial, a 

uma função administrativa. Decorre, pois, do 

texto constitucional, como não poderia deixar 

de decorrer, que o problema da garantia 
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da independência dos 

juízes não se resolve 

apenas no momento da 

pronúncia jurisdicional. 

A sua tutela passa 

também por evitar 

a sujeição do juiz a 

qualquer entidade 

pública (sem prejuízo 

do acatamento das 

ordens dos tribunais 

superiores).

A conceção restrita 

do princípio da 

independência dos 

juízes acima enunciada 

pode valer, até certo 

ponto, no momento 

legislativo. Aqui, 

pode defender-

se que uma certa 

atividade materialmente administrativa, 

ainda que implicada no exercício da função 

jurisdicional, pode ser adjudicada a um 

órgão da Administração, e não ao juiz titular 

do processo, não violando esta atribuição 

o princípio da independência dos tribunais, 

limitado este ao objeto material da causa e 

à relação jurídica processual. É questão que 

poderá, no momento de criação normativa, 

merecer discussão dogmática, caso a caso 

(atividade a atividade).

No entanto, ultrapassada esta fase, e já 

atribuída pela lei ao juiz a competência para 

uma determinada atividade materialmente 

administrativa (ligada à orientação da secção 

de processos ou à (des)materialização 

processual, por exemplo), a convocação de 

tal conceção, no âmbito do relacionamento 

interinstitucional entre o juiz e os órgãos 

da administração judiciária, surge como 

legitimadora da violação da norma que 

estabelece a proibição de sujeição funcional 

do juiz a qualquer entidade pública. E 

assim se agride a independência tutelada 

por tal norma. Derrubados estes marcos, 

e desrespeitada a estrema traçada pela 

Constituição, nem a pronúncia jurisdicional 

(que se dizia protegida na conceção restrita 

do princípio da independência) fica a 

salvo de uma intervenção Administrativa – 

intervenção já admitida pelo Conselho, em 12 

de setembro de 2017, com vista à verificação 

administrativa da conformidade da decisão 

com uma determinada interpretação da 

lei (não imposta no processo por tribunal 

superior, em via de recurso).

O juiz só será independente no momento 

de decidir se for independente para além 

dele, isto é, se, no exercício de todas as 

suas funções outorgadas pela lei (ainda 

que materialmente administrativas), não se 

encontrar funcionalmente sujeito a qualquer 

entidade pública ou privada.
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F O L I Õ E S

O CANTINHO 
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

        ssumo que ninguém do meu 
        círculo de convivências aprecia 
o Carnaval pois, pessoas adultas e 
sofisticadas não apreciam carnavais 
a não ser enquanto motivo de visita 
turística ao Rio de Janeiro ou a Veneza 
e, como tal sou a crer que o meu largo 
espectro social, apesar de vasto e 
com diversidade, não integra qualquer 
excepção a esta regra.

Perdoem-me a arrogância inerente à 
afirmação mas, sofisticações à parte 
também não gosto à partida, do Carnaval 
pois não aprecio nem multidões, nem a 
música carnavalesca brasileira que se 
ouve nas ruas, nem as garotas a sambar 
debaixo de chuva de Inverno. Poderia 
dizer o mesmo a respeito das lides 
futebolísticas mas como não pretendo 
ficar sem amigos prefiro ficar calado no 
que a esta matéria diz respeito.

Enfim, apesar de tudo, sou a 
sublinhar um ano em que a bonita 

vila de Sesimbra promoveu a maior 
concentração de palhaços alguma vez 
realizada em território nacional e, não 
fosse a chuva intensa que caiu nesse dia 
a palhaçada teria assumido proporções 
épicas. Salvo erro nunca mais se realizou 
um outro evento dessa natureza, pelo 
menos a título oficial o que, de forma 
sincera, lamento.

Feita esta pequena catarse, também 
tenho em mim algumas boas 
recordações carnavalescas nas quais, 
ainda hoje, invejo a imaginação e 
o engenho de alguns. Desde um 
jovem que se mascarou de “vítima de 
homicídio” com uma caracterização 
fabulosa centrada num buraco de bala 
estrategicamente colocado na sua 
cabeça ao que acresciam um impecável 
fato e gravata. Era uma vítima elegante 
e quando pedia um cigarro a alguém 
(vulgo, cravando tabaco) justificava-se 
sempre, com naturalidade, dizendo 
qualquer coisa como

A

F O L I Õ E S
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 “DESCULPA LÁ MAS ACABARAM DE 
ME MATAR ALI HÁ POUCO E SABIA-
ME BEM UM CIGARRO …”. 

Escusado será dizer que ninguém lhe 
negava o dito. Tinha uma estratégia eficaz 
pois criava nos outros um misto de respeito 
pela desgraça da sua personagem e 
admiração pela sua imaginação.

Afinal de contas quem é que se atreve 
a negar um cigarro a uma vítima de 
homicídio?

Por outro lado, também apreciei um 
conjunto de rapazes mascarados de 
extraterrestres que se faziam deslocar 
dentro de uma instalação a qual pretendia 
ser um ovni. Estes estacionavam 
estrategicamente o disco voador à 
porta do bar onde se iam abastecer e 
despertavam assim a curiosidade de todos 
os que tentavam atravessar a porta em 
questão. Tenho que reconhecer que não 
conseguir entrar num bar devido a um ovni 

mal estacionado é sempre melhor do que 
não o conseguir fazer devido à má vontade 
de um qualquer porteiro.    

Por fim, má vontade à parte, o Carnaval 
é transgressor, libertário e democrático 
pois cada um pode ser o que quiser da 
forma que bem entender. Das tradicionais 
figuras a troçar com a religião, a política, 
o futebol, apimentadas com uma carga 
sexual por vezes fácil, percebemos que é 
a olhar para uma caricatura que finalmente 
compreendemos o que, na realidade, 
se está a passar com a nossas vidas 
e, por vezes também, conformamos o 
nosso comportamento em função dessa 
percepção. 

Divirtam-se. 

F O L I Õ E S
F O L I Õ E S
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PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PORTO
E PATRIMÓNIO CULTURAL 
             (PARTE I)

ANA
CAMPELOS
Advogada/ Formadora/ 
Consultora/ Revisora

O Palácio da Justiça do Porto 

património

 edificado no “Estado Novo” na 

esteira da “Política do Espírito”, 

carreou influências internacionais 

nas artes em geral e nas práticas 

da arquitetura. Surge uma 

verdadeira revolução das artes e 

da filosofia prática. Entre outros, a 

instrumentalização do património 

cultural enquanto elemento 

de censura e moldagem 

do povo como agente de 

desenvolvimento sociocultural. 

Disto é bom exemplo o Palácio 

da Justiça do Porto, como obra 

tardia daquelas orientações. 

Fomos ver, analisar e apurar da 

possível divulgação sistemática 

do património cultural e proposta 

de gestão das artes e do espólio 

museológico.

FIG 2



13

PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PORTO
E PATRIMÓNIO CULTURAL 
             (PARTE I)

INTRODUÇÃO
O poder político tem muitas vezes a ambição de se perpetuar através 

de marcos patrimoniais que representem a fortuna da governação e 

sejam a memória de uma época ou mesmo intemporais, no sentido da 

perpetuidade.

O Estado Novo não fugiu a esta deriva da vaidade política e 

incrustou-a, antes de mais, nas iniciativas de obras públicas, pelas 

quais acabou por ficar conhecido, depois da queda. Com efeito, nos 

dias seguintes a 25 de Abril de 1974, em pleno franquismo, o jornal 

oficioso de Madrid referia ser este aspeto monumental o traço que 

ficaria da história do regime.

A política de obras públicas não pode ser dissociada, ainda assim, 

do rumo da “política do espírito”, movimento intelectual em torno da 

academização do modernismo artístico. E foi assim que no âmbito do 

Ministério da Justiça foi lançada a renovação urbana dos Tribunais.

O Ministro Cavaleiro de Ferreira, penalista, associou os 

dados teóricos de uma ressocialização dos reclusos 

pelo trabalho ao desígnio de assinalar na retícula 

urbana novos edifícios, sedes de Tribunais, com a 

mesma importância, pompa e circunstância dos fora 

romanos.

Assim, a mão-de-obra prisional foi dedicada à 

construção de Palácios da Justiça, entre os quais o 

Palácio da Justiça do Porto, edifícios projetados por 

novos arquitetos, decorados por pintores e escultores 

de gosto contemporâneo, mas não frisante, nos 

passos perdidos e nas paredes das costas dos 

assentos dos juízes nas salas de audiência.

Este incremento patrimonial do Estado, que exigiu 

um investimento relevante, destinou-se, enfim, à 

presentificação no espaço da Justiça, das políticas do 

Estado Novo e dos valores que representavam.

Todavia, como quase sempre acontece em arte, o 

resultado excedeu a estreiteza da política do governo 

e apresenta-se-nos hoje como um conjunto de relevo 

das artes de uma época, veículo possível de outros 
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valores bem mais universais.

A política patrimonialista do Estado Novo e o 

desígnio intelectual do Ministro Cavaleiro de 

Ferreira, seguido depois por Antunes Varela, 

ambos professores catedráticos, exigia, no plano 

da gestão, apenas uma mera presença que 

envolvesse todos os que reclamavam justiça e 

todos os profissionais do foro, por conseguinte, 

um círculo encerrado de visitantes e fruidores 

dos “Palácios da Justiça”, ideia que Varela 

“retrocede” no seu discurso inaugural (VARELA, 

1961: s/n).

Porém, o excesso de sentido dos edifícios e 

interiores dos novos Tribunais, incluindo as artes 

aplicadas como o desenho e execução de todo 

o mobiliário, candeeiros, apliques, tapeçarias, 

frescos, baixos relevo, escultura e pintura, 

põe o problema de uma recuperação atual 

desse património, pondo em evidência valores 

correntes, para além do autoritarismo do regime 

que os fundou.

Com efeito, este dado que está presente e é 

notável no Palácio da Justiça do Porto, os frescos 

sobretudo dos passos perdidos, mas também 

da grande Sala de Audiências do Tribunal da 

Relação e as outras obras de arte das Salas de 

Audiências dos Juízos, transmitem a força do 

entendimento da Justiça, como elemento da 

fortaleza do ânimo social para um exercício de 

cidadania, na liberdade e na responsabilidade e 

são indefetíveis como meio de instrumentalização 

do património no desenvolvimento sociocultural 

do povo.

É por isso mesmo que o acervo do património 

Arquitectónico e de decoração e das artes 

aplicadas, quer exterior, quer interior do Palácio 

da Justiça do Porto, exige uma gestão patrimonial 

sábia e útil, no sentido de assinalar não só a 

valia artística do conjunto, como, sem dúvida, o 

aproveitamento civil do discurso metafórico e 

potencial que contém.

Além disso, a extinção de alguns tribunais e a 

mudança para ala do novo Palácio, do Tribunal 

da Relação do Porto, trouxe com ele espólio com 

mais de 400 anos, de elevado valor artístico e 

histórico- jurídico.

Por altura da comemoração dos 400 anos do 

Tribunal da Relação do Porto e «por forma 

amadora» o Presidente daquele mandou 

«arrumar» este espólio na sala D. Pedro e no 

átrio e corredor dos Passos Perdidos no 5.º 

Piso, transformando aquele espaço e os Passos 

Perdidos do 5.º Piso num “Museu Judiciário” 

[para mostra naquelas comemorações], mas cujo 

acervo se continuou a expor e a engrossar.

O problema que, portanto, se nos põe é do 

saber como angariar meios para a preservação, 

restauro e recuperação deste património cultural 

e o demais existente por via do Programa Artístico 

na construção do Palácio em ordem do qual foi 

concebido e mandada toda executar. E, por outro 

lado, é que se deve procurar um público para 

além dos que “reclamam justiça” ou “exercem 

profissionalmente a justiça”, nomeadamente 

entre os jovens, adultos e turistas e que se 

interesse e mantenha o interesse pelo “Palácio da 

Justiça” como património cultural, monumento 

cívico, aberto e plural em que a fruição estética 

pelo cidadão possa ocorrer sem a massificação 

(danosa que seria para este património edificado, 

das artes decorativas e espólio histórico-jurídico 

de interesse museológico).

O PALÁCIO DA JUSTIÇA DO 
PORTO

A HISTÓRIA E VALOR DO PATRIMÓNIO 
EDIFICADO E ARTÍSTICO

Para se entender o património cultural edificado 

e das artes aplicadas no Palácio da Justiça, 

mormente na Relação, importa lembrar ao 

tempo em que foi decidida a construção deste 

equipamento iniciado em 1958, concluído e 

PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PORTO E PATRIMÓNIO CULTURAL
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inaugurado em 1961, tudo, em pleno Estado 

Novo. Após anos de negociação com a Câmara 

Municipal do Porto sobre o local aonde 

deveria ser construído, acabou por sê-lo ao 

Campo,Mártires da Pátria, no Porto, no espaço 

maioritariamente ocupado pelo Mercado do 

Peixe.

Estado Novo que no seu Programa de Obras 

Públicas «visava a edificação de edificios 

emblemáticos». Os novos edifícios, liceus, 

tribunais, sedes da burocracia, universidades 

e algumas igrejas monumentais, para além 

de formas surpreendentes, por referência às 

modalidades arquitetónicas do fim de século, 

estavam decorados com mobiliário, frescos ou 

pinturas e esculturas, obras compatíveis com a 

orientação do edifício e destinadas a fazer triunfar 

modos de ver e de pensar que nada tinham de 

comum com as maiorias, mas com a tomada 

conta da maioria por formações organizadas de 

um novo gosto.

E de tudo isto é bom exemplo o Palácio da 

Justiça do Porto com o traço majestoso do 

arquiteto Rodrigues Lima que não deixou 

por mãos alheias o risco rigoroso de todo o 

mobiliário e equipamentos de todo o tribunal, 

sendo aquele executado à risca por reclusos de 

Estabelecimentos Prisionais 

(Disponível em HTTP://BIT.LY/2CI1ZRB. [Consulta

realizada em 5/1/2017] e cf. Plantas expostas nos 

Passos Perdidos e Museu Judiciário do T.R.P.).

Vemos que no Palácio de Justiça do Porto de 

gosto trintão, germânico ou italiano, desde 

as esculturas e baixos-relevos no exterior, 

aos frescos dos espaços perdidos e às obras 

emblemáticas mas menos conhecidas das 

salas de audiências das varas e juízos cíveis, 

tudo gira numa onda de imposição, a partir 

do “forum”, como centralidade urbana, de um 

gosto e, por conseguinte, de uma plataforma 

de entendimento do destino da comunidade 

conformadora do indivíduo, solidamente 

ancorada nos valores do Estado Novo (povo 

submisso, calmo e ignorante, mas em que o 

património cultural e suas artes exultavam o amor 

à pátria, o culto e feitos dos heróis, a sacralização 

da justiça, as virtudes familiares).

E é sintomático desta orientação, sem dúvida de 

raiz numa política cultural artística de manifesto 

holismo, toda a decoração a fresco da sala de 

audiências do Tribunal da Relação, com os temas, 

sedutoramente pintados, do casamento de D. 

João I com Dª Filipa de Lencastre, e da partida 

da esquadra portuense para a tomada de Ceuta, 

com o Infante à frente (Cf. Figura 2).

O esplendor das cores e do desenho convenciam 

e continuam a convencer de um destino para 

Portugal, ancorado na expansão da fé e do 

império, num contexto europeu e de uma política 

de defesa da cristandade romana.

Os Programas artísticos e artes decorativas, 

escolha dos artífices e artistas dentro do Espírito 

do Estado Novo e corroborado pelo seu grande 

mentor Professor Doutor Antunes Varela Ministro 

da Justiça pertenciam ao Ministério da Justiça e 

não aos construtores civis [estes só decidiam este 

particular quanto a obras de património de menor 

hierarquia como o os Tribunais de Execução 

de Penas], pois que se «as obras de arte eram 

igualmente entendidas como um recurso 

educativo, impunha-se que na sua criação 

fosse escrupulosamente acompanhado pelas 

entidades oficiais que tutelavam a construção» 

(O Tribunal da Relação do Porto, O Palácio 

da Justiça, p.56, Cota P 756.6 TRIB – Arquivo 

Municipal do Porto).

 

CONTINUA....

http://bit.ly/2Ci1zRB
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

i há poucos dias num texto que me 

enviou um colega e amigo que a 

repetição não é caminho. 

E fiquei a pensar neste meu estar nas coisas 

sempre com vontade de mudança, sempre 

com vontade de criar, sempre com vontade 

de fazer mas,... nada mais do que isso.

Continuo a confrontar-me  com as mesmas 

voltas à volta do eixo da terra e as mesmas 

voltas à volta do eixo do mal e,  encontro 

nesses eixos, o eixo da Justiça.

Tudo tem um eixo à volta do qual se 

equilibra  e à volta do qual gira. A Justiça  

equilibra-se, vai-se equilibrando sozinha. 

Facilmente se diz que à Justiça o que é 

da justiça no intuito de desresponsabilizar 

quem com ela é corresponsável.

 Até  a comunicação   que se faz das coisas 

da Justiça tem uma forma certa ou errada 

de fazer, depende dos termos empregues,  

da ordem das ideias e das imagens juntas. 

Como em tudo na Vida.

Repare-se na forma de dizer. Por exemplo:

 Temos uma divida soberana  ou uma   

divida  externa bruta?

Já repararam na diferença de dizer ?...Na 

diferença do impacto que cada uma das 

expressões causa?

Uma divida soberana é assim algo 

orgulhosamente só, que se auto-

recupera, que se sustenta a si própria, que 

eventualmente se resgata a si própria.

Pode ser soberana a curto ou a longo prazo 

mas, o pior é quando  ela é externa e a longo 

prazo.

Se for uma divida externa bruta é cá um 

“encontrão” !! Aí é absolutamente necessário 

que um exército de salvação se levante.

E podem até ser quatro cavaleiros, como os 

do apocalipse que entrem pela soberania 

dentro e ditem as regras do resgate da dita 

bruta, digo, da dita  soberana.

Outro exemplo:

O Poder Judicial é um Poder Independente 

e apenas deve obediência à Lei  e à 

Constituição, como se esta não fosse das 

Leis, a Fundamental.

Dito assim, fica-nos a dúvida se o Poder 

Judicial é ou não um Poder Independente? 

É. Então mas deve obediência à Lei? Sim, 

desde que esta não viole a  Constituição da 

República Portuguesa.

E andamos neste caminho há anos, repetindo 

as mesmas perguntas, tentando colmatar as 

mesmas falhas, remando contra a maré de 

REPETIÇÃO 
      NÃO É CAMINHO

L
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REPETIÇÃO

de ser interiorizado, uma caminho de união 

que tem de ser iniciado, de confiança, de 

segurança e de uma altivez que se legitima  

pela  certeza de ser a garantia  de todos os 

cidadãos.

O caminho não existe? Porque ainda não o 

iniciámos. Continuar a percorrer as mesmas 

estradas, as únicas existentes até aqui para 

voltar atrás quando nos parece não haver mais 

caminho, é desistir da mudança.

INOVEMOS, IMAGINEMOS, CRIEMOS, 
CAMINHEMOS,... VAMOS! .... 

QUE A REPETIÇÃO NÃO É CAMINHO. 

ataques a um Poder Soberano ... Apetece-me 

dizer: levanta-te e anda! mas faz o caminho.

 E o Caminho não pode ser de repetição. O 

caminho não pode ser feito de objectivos 

inatingíveis, de pequenas ordens internas 

que tentam mascarar a existência de uma Lei 

Fundamental que contém em si a independência 

dos 3 Poderes de Estado para que o Estado de 

Direito se garanta a si mesmo; o caminho não 

é feito de  exigências  sem resposta porque 

sem meios de resposta, o caminho não é feito 

de silêncios altivos nem de ruídos  qua apenas 

tentam calar e satisfazer ruídos.

Há um caminho de auto afirmação que tem 

REPETIÇÃO 
      NÃO É CAMINHO
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omo se pode perceber do nome 

dado à minha página aqui na 

Justiça com A tenho um pequeno 

fascínio pela Etiópia. Abissínia, Eritreia e 

Adis Abeba são nomes que me fazem 

sonhar. Ainda não lá estive, em carne 

e osso, mas visito-os com cada vez 

maior frequência através dos livros. E 

estes são quase sempre o prelúdio das 

minhas viagens, o que me leva a pensar 

esperançosamente que o meu encontro 

com aquele país é apenas uma questão 

de tempo.

Como começou este encanto pela 

Etiópia, não sei ao certo. Inclino-me para 

o situar no estudo dos Descobrimentos, 

quando ouvi falar pela primeira vez do 

Preste João das Índias, cujo reino, se 

situava, ao que se sabe no território 

daquele país. Lembro-me de me ter 

custado a aceitar que o Preste João 

era uma fantasia ou mesmo, no pior 

dos cenários, um engodo. Parecia-me 

fabulosa a ideia de um rei, lá longe, a 

enviar uma carta aos europeus servindo 

de estímulo a uma viagem ao seu país. 

Mas, se o Preste João, foi um mito 

medieval, não é menos verdade, como 

percebi mais tarde, que a Etiópia, ao 

tempo, era um reino organizado, rico e 

cheio de acontecimentos interessantes. 

Não foi por acaso que a “carta” ainda 

que imaginada proveio da Etiópia. E esta 

ideia do país contrastava fortemente 

com o que nos anos 80 e 90 do século 

passado, de víamos na televisão, com 

imagens de fome, miséria e guerra. 

Os trabalhos de Manuel João Ramos, em 

particular as Histórias Etíopes (editora 

Tinta da China) reconciliaram-me com a 

ideia que tinha da Etiópia. Foram a porta 

de entrada para nomes como a Rainha 

do Sabá e Amanishakheto, entre outras 

mulheres africanas que governaram 

o reino e comandaram exércitos, uma 

descoberta que deu a machadada final 

à ideia de que África era um território 

desorganizado quando lá chegaram os 

europeus (cimentando, assim, a opinião 

com que já tinha ficado depois de há 

anos ter assistido a essa extraordinária 

série de televisão que foi Shaka Zulu). 

C

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito
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O relato de Baltazar Teles, historiador e 

filósofo português renascentista, sobre a 

história da Etiópia (Edições Alfa) é uma leitura 

imperdível que nos leva para longe, muito 

longe dos autos (que de vez em quando é 

bom deixar em pousio) e nos faz regressar 

mais ricos e cheios de possibilidades. 

E agora descobri Zera Yacob, filósofo etíope 

nascido em Aksum (sou só eu que acho 

este nome carregado de promessas?) no 

ano de 1599 que compôs uma obra que é 

simultaneamente a primeira autobiografia 

e o primeiro tratado filosófico daquele 

reino. Esquecido durante séculos (ou 

melhor dizendo, ignorado), Yacob foi 

traduzido por Claude Summer e ressurge 

agora pelas mãos de um autor norueguês 

(Dag Herbjornsrud) que fez um estudo 

comparativo do seu trabalho com o de 

filósofos iluministas europeus, como Hume 

e Kant. Yacob era um defensor da igualdade 

de sexos e condenava de forma veemente 

a escravatura, o que não se pode dizer 

de vários dos nomes que ainda hoje 

pontificam no pensamento filosófico 

europeu dos séculos XVII e XVIII. Os 

trabalhos de Yacob, completados pelo seu 

discípulo Walda Heiwat, são, pois, bem 

dignos de ocupar o nosso tempo. Obrigam-

nos a confrontar o eurocentrismo ainda 

dominante, abrem-nos os olhos para todo 

um novo mundo de conhecimento que eu, 

falando apenas por mim, desconhecia até 

há uns dias atrás e mostram-nos que a vida 

está cheia de portas por abrir. Atrás delas 

escondem-se, com frequência, mundos 

maravilhosos à nossa espera, à distância 

de um clique ( ethiopianphilosophy.worlpress.

com ou a página The international chronicles 

são dois bons locais para começar). E esta 

descoberta parece-me uma excelente 

forma de começar o ano! 

http://ethiopianphilosophy.worlpress.com
http://ethiopianphilosophy.worlpress.com
http://www.theinternationalchronicles.com/
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FELIZ AQUELE 
QUE FOI CAPAZ DE 
COMPREENDER A 
CAUSA DAS COISAS
- VIRGÍLIO
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Dou-me conta de que sou impotente 
para mudar seja o que for na vida daquela  
pessoa.
Não acontece nada.
O homem permanece sentado no muro, 
imóvel.
Estou na sala onde escrevo isto, uma palavra 
à frente da outra como se fossem passos 
que houvesse de percorrer até chegar 
àquele muro, numa viagem imaginária, sem 
sair destas quatro paredes.
É uma viagem onde o meu pensamento 
naufraga.  
Continuo sem nada saber acerca daquele 
homem do mesmo modo que nada sei 
acerca de milhares de outras coisas. 
Volto a olhar da minha janela.
O homem já lá não está. 
Dedico estas palavras a todas as coisas que 
não compreendo.   

       lho pela janela e vejo um homem que      
       caminha numa certa direcção e, 
subitamente,  faz o caminho inverso. Não 
mais que duzentos metros.
Tem um ar pensativo. Parece meditar num 
problema que tenta solucionar enquanto 
caminha. De repente senta-se num muro. 
Muda de feição. Como se   lentamente 
começasse a esvaziar a mente. 
Vejo agora, claramente, o vazio, a ausência. 
Aquele homem só está ali fisicamente. Ainda 
assim inerte. Nem se descortina o simples 
movimento próprio da respiração.
Não acontece nada.
Apetece-me perguntar-lhe “como vai isso?” 
Mas de nada servirá fazer-lhe perguntas. 
As palavras falsificam o que tentamos dizer. 
Não conheço aquele homem. Nunca falei 
com ele. No entanto já construí uma pequena 
história sem nada   saber da sua vida. 

MARIA DO ROSÁRIO
        FERREIRA BARBOSA
59 anos , casada , mãe de três filhos , nasceu em Celorico de Basto, 
onde viveu até aos dez anos, altura em que veio, com a família,  
para Lisboa.
Ingressou na Magistratura judicial em 1983, tendo exercido até 2016.
A literatura e a pintura são duas das suas paixões maiores.
Tal interesse tem sido objecto de estudo, especialmente no seu  
aperfeiçoamento em pintura, frequentando cursos de pintura e 
desenho na Escola Nextart, em Lisboa. 
Participou numa exposição colectiva  no Tribunal da Relação de 
Lisboa (A Relação com a Arte)  e fez uma exposição individual de 
pintura  na Luchapa, em Oeiras. 
Tem escritos dispersos entre poesia e prosa.

MARIA DO ROSÁRIO
        FERREIRA BARBOSA

O
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        assaram a trocar mais palavras do
        que em 20 anos de casamento, a 
maioria sem filhos. Opção deliberada 
porque se amavam muito e o tempo 
era sempre pouco para viajarem, 
descobrirem algo de novo, tudo intuindo, 
nada expressamente declarado. Os 
olhares tudo diziam. Não queriam ver 
o seu paraíso  limitado por gritos fora 
de horas, fraldas sujas ou por  terem 
de  aprender uma nova linguagem. Já 
bastava terem de trabalhar. No primeiro 
dia de férias, em vez de sacos de 
processos, faziam as malas e iam. Nunca 
fora de outra maneira.  Provocavam 
alguma inveja em todos os juizes com 
quem conviviam e ainda  nos outros. 
Como é que era possível?!
Um dia fértil, uma falta de atenção e 
uma garrafa de “pera manca” fizeram 
nascer os gémeos.

Tudo mudou: as preocupações que 
nunca tinham existido, os minutos 
sugados por dois seres dependentes, 
as prioridades alteradas a ponto de ao 
fim de alguns meses com dúvidas ter 

sido declarada a guerra. Só estavam 
de acordo quanto ao divórcio. Depois 
de partilharem tudo à exceção das 
palavras, restaram a profissão e dois 
filhos. Já não era pouco. Todos os dias 
sms com perguntas sobre se tinham 
tomado banho à temperatura de 38°, se 
tinham ido à praia só depois das 16h, se 
mesmo assim tinham levado chapéu, ou 
gorro no inverno, se estavam a dormir 
em lençóis lavados e se à noite ouviam 
ler  uma história sucessivamente em 
português, inglês e castelhano para 
perpetuar a herança familiar e ganhar 
ouvido para outros idiomas, pois seria 
um benefício no futuro. Sempre um tom 
de desconfiança de que ele não teria nos 
genes o cuidado com os pequeninos, 
como lhes chamava.

Foi um período de crise até ao fim, sem 
se fazer entender, a insistir no seu ponto 
de vista como o único acertado, sem 
compreender que a mensagem que 
pretendia enviar não correspondia à que 
o pai dos filhos interpretava.
Mesmo assim, do outro lado,  vinha um 

P

E O MAR 
LOGO ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito
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poema. Palavras doces a relatar os dias 
com a ajuda de emojis, na altura muito 
simples, e intercalados com fotografias 
de sorrisos de meninos alegres. Ele 
guardou o diário digital e legou-o à filha. 
Vânia, a gémea, a iniciar os estudos em 
comunicação viu logo ali como o pai tinha 
sido genial. Como teria sido fácil responder 
à letra e perguntar, num tom rude, se 
os os pequeninos tinham saído à rua, 
respirado ar puro e corrido pelos campos, 
se cumpriram o dia sem tecnologias como 
tinham combinado. 

I love the sun with personal glee        
The air as if I could embrace

Its wideness with my soul and be       
A drunkard by expense of gaze 

 
Excerto de “A day of sun”, Alexander 

Search, disponível em 
arquivopessoa.net

PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=WdDK4GA5bCw
http://www.arquivopessoa.net 
https://www.youtube.com/watch?v=WdDK4GA5bCw
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         m dia um escritor de murais
         egocêntricos escreveu – Por vezes, 
as folhas de papel em branco assumem a 
mudez, e fazem birras perante o interesse 
criador da boa-fé de comunicar.

Por vezes, as folhas de papel escrito 
causam um efeito negativo na sensatez 
da boa e coerente vontade de dizer com 
sentido – Por vezes, a dúvida tem direitos 
legais.

Neste plasmar, os efeitos desta expressão 
clássica – “Por vezes”, desafiamos o deserto 
e a urbe das palavras, sem percebermos 
o imediato dos perigos ou benesses, do 
que sulcamos nas reflexões calcorreantes 
de calendários incorruptíveis, e num ápice 
aportamos em rios de incumprimentos de 
águas pouco terapêuticas.

Por vezes, os mensageiros apregoam 
Finanças de méritos, sem porquês 

JOSÉ LUÍS 
OUTONO

Escritor

POR VEZESPOR VEZES ...
U enquanto o contribuinte, fiel trabalhador 

do muro da consistência, é abalroado 
com questões do cêntimo esquecido, ou 
perdido nos manuais da época da internet 
fria, e sem cura de ajuste. E a dança da 
coima anda sempre à procura do par viúvo 
da pequenez, para ficar com o castiçal 
da herança, após a execução exarada na 
velha pedra de ardósia.

Por vezes, as operações neurológicas do 
trânsito que traz a cidade para a aldeia, 
questionam o bolorento mestre do volante, 
pela negligente falta de limpeza do 
visor do cansaço, esquecendo os fumos 
poluentes das constipações mecânicas ou 
a falta de ajuste do dedo, nas cócegas ao 
pisca-pisca, forçam a velha teoria do bom 
Marketing – Não gastes dinheiro, no que 
não usas.

Por vezes, a notícia apelida o desatino 
da solidão, como roubo qualificado, 
esquecendo os empurrões das enchentes, 
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POR VEZES...

que fogem do desnecessário, e depois 
vão apregoar no beco pouco climatizado 
adopções da índole cínica, em versículos 
da obra – Quem não faz, não peca.

Por vezes, os gritos de certos hinos 
laborais esquecem as claves de Sol, e os 
optometristas esbracejam pela força de 
exercitarem matemáticas ajustadoras nas 
focagens a várias mãos, onde a honra de 
ser grevista é confundida com o simples 
“bota abaixo” em crenças de teores ditos 
partidários, e redigidos no mediatismo das 
vendas – Partiram tudo, até o nada vingar.

Por vezes, a dona saúde mete-se nas 
intrigas dos fármacos, e o cosmopolitismo 
da melhor vacina, só encontra dadores 
nos panfletos do turismo – Adoeça aqui, 
curamo-lo ali.

Por vezes, folhas brancas de nada, 
assumem-se como papéis de moedas 
variadas, e voam para toalhas escaldantes 
nas praias repletas de endereços 
encriptados, onde o teclado faz fervilhar os 
ventos “offshore”, e o concerto toca-se ao 
som de coqueiros dourados.

Por vezes, o canal afunda-se na dislexia 
do impossível, e o palco abre as cortinas 
das defesas em contra ataque dos vídeo 
árbitros hesitantes e interrogativos, se 
os cantos têm carteira profissional de 
noventa graus, e as flechas furam as redes 
sem auxílio de nuvens ou relâmpagos 
penalizadores da paciência do folclore 
colorido … por vezes,  autênticos campos 
de batalha de linguagem gestual, factual e 
imoral.

Por vezes, enquanto o leitor mais distraído 

vai à pastelaria na procura 
de café calmante, o 
fabricante de biscoitos em 
forma de cifrão, promove 
o jogo do “tira-tira” na 
ânsia da raspadinha 
desordenada, e desafia 
o consumo do inédito – 
Prove os nossos bolos 
com luvas garantidas.

Por vezes, a memória 
atraiçoa a dita irmã 
gémea, e o tempo 
colapsa na esquina da 
viela insensível ao tempo, 
clamando pelo velho 
relojoeiro mecânico de 
dizeres simétricos que 
redige no mostrador 
Romano:

- “ Pecar não é o 
esquecimento de dar 
corda ao relógio, mas 
tropeçar no ponteiro dos 
minutos “d’ontem”, porque a velocidade da 
vida actual arregimenta-se apenas pelos 
ponteiros das horas, enquanto o demagogo  
inventa a regra do – Logo se vê.”

Por vezes, olhamos o mapa dos azimutes 
e descobrimos enredos nas rotundas dos 
mísseis fumegantes, que não falham a 
ida ao barbeiro da moda, e protagonizam 
“óperas bufas”, onde a surpresa nunca sabe 
o que despachar na frase – E agora … ponto 
de exclamação ou interrogação ?

Entretanto os engenheiros do mar 
descobrem mais uma vitamina no produto 
negro reluzente, e fazem disparar as 
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tabelas do saque ao consumidor incauto, 
enquanto os corais marcam manifestações 
de seca extrema… por vezes.

Por vezes, o dicionário desmorona-se, e o 
eclectismo editado assume gritos no fundo 
dos escombros, onde até o pó venenoso 
sucumbe aos ácidos de acordos obsoletos, 
enquanto os Media são entrevistados 
pelos convidados, e os críticos do dito 
saber dão murros na mesa como regentes 
de orquestra de cordas … falidas.

Por vezes, ainda acreditamos que o velho 
slogan “Reservado” é uma garantia de 
fábrica. Mas compreendemos subitamente 
a necessidade do uso de lentes de 

fibra óptica, inquebráveis até pelo calor, 
para intuirmos o desalento de bússolas 
desmagnetizadas, onde … por vezes, as 
flores artificiais também morrem.

Por vezes, o pensamento mergulha nos 
mares da exaustão e escreve intempéries 
justas, porque – Quem com ferro mata, 
com madeira morre “, na falência dos 
minerais em ritmo ousado por queimadas 
de negócios … por vezes !

Por vezes, escrever é o correr fatigante da 
foz para a nascente, mas apaziguador. 
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FÁTIMA 
PINHEIRO
Professor Laureate 
Internacional Universities 

Pensei que “La La Land” seria mais 
uma hollywoodice cara, e que seria um 
musical. Mas não. É um filme fabuloso 
(não quer isto dizer que os musicais não 
são filmes). É um filme “para quem tem 
coração”, canta “Emma Stone” numa 
cena do filme, repetindo, e repetindo. E 
claro que vê-lo é “ver” filmes obrigatórios 
como refere a  Magazine.HD. É também 
obrigatório no sentido em que, refere 
a mesma revista, ao ver La La Land se 
podem rever esses mesmos musicais. 
A revista remete mesmo para um 
video comparativo dos musicais que 
inspiraram o filme de que falamos.
O filme não é um musical porque, 
sobretudo na segunda parte, que dá 
mais “cor”, densidade, à primeira, e, 
tal como o jazz, inclui os movimentos 
da primeira, e agora mais interiores, 
escondidos, fracturados. É da vida 
que se trata. São “falas”. Sem pautas. 
Momento a momento, ao improviso da 

liberdade “treinada” a ser isso mesmo, 
treinada. Treinada na virtude de saber 
responder às investidas do que acontece.  
O filme é muito mais que um musical 
porque se recria, citando-se, passado, 
presente e futuro, sem qualquer tipo de 
evasão.  As cenas das danças por entre 
as estrelas, são sim um mergulho num 
universo onde, por ser universo, nada 
falta. Nem o sonho, assim batizado de 
sonho real, humano. Daí o interesse que 
tem provocado o filme: quem, no fundo, 
não quer ser amado (city of starts, just 
what everybody wants)? Leia-se/oiça-se 
cada palavrinha da bela e original banda 
sonora do filme. Nada por acaso e esta 
um must.

O filme aposta na natureza humana, 
que grita por beleza, sonha, e não 
ignora, antes pelo contrário, mostra a 
dramaticidade da vida. E mostra a sua, 
por vezes, muitas vezes, crueza, injustiça. 

LA LA COM L



29

em Paris. Mesmo que pareça o contrário, 
ela está agora casada com outro e já com 
um filho. Também não sabemos onde é que 
Gosling “mora”...

Contudo a cena final fala por si (é preciso 
vê-la com os próprios olhos). Sem uma 
palavra. Como? Está na cara. E sempre me 
disseram que quando o final de um filme 
não é feliz, é porque ainda não é o final do 
filme. Está agora tudo nas minhas mãos. É 
um filme para quem tem coração, isto é para 
quem decide, vive em tensão e abraça a 
vida, sem condições. Tudo isto numa plástica 
fílmica original, inebriante, que surpreende, 
arrebata, e confirma que o cinema é mesmo 
uma arte para hoje, para quem tem coração. 
Talvez ela não tenha sabido esperar por 
ele. O amor, impossível, só é possível nesta 
abertura ao transcendente, de esperar no 
que não está, no acreditar no que não se vê, 
na alegria de um amor que mais dá do que 
recebe. Sem estas três, não há asas de jeito 

A ideia-chave que o filme mostra: o amor 
é possível e impossível. Quem pode negar 
que o amor aconteceu entre aqueles dois? 
É verdade, não é só sonho. Mesmo quando 
tudo parece acabar entre os dois.
Los Angeles e Paris, como nunca ninguém 
mostrou. Numa montagem que está nos 
antípodas de surrealismo, e também da 
magia de Godard, apegado a outra câmara 
e outros interesses e mestre na(s) história(s) 
do cinema. Refiro-me à originalidade da 
sequência do “teria sido” se tivesse sido 
diferente aquele encontão inicial em que se 
cruzam. Aqui o “master” em musicais explica 
muito.

Los Angeles é a cidade onde “Ryan Gosling”, 
um genial mas incógnito pianista de jazz, 
e “Emma Stone”, uma aspirante a atriz, se 
cruzam e entre eles acontece algo maior que 
eles, entre os dois. Cada um encoraja o outro 
no seu sonho, a seguir com o seu coração 
aquilo que o pode encher. Ambos o realizam, 

HÁ QUANTO TEMPO 
NÃO VAI AO CINEMA?
HÁ QUANTO TEMPO
NÃO VAI AO CINEMA?
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NÃO CORTE A

ETIQUETA

VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

        u sei que está na moda cortar – em 
        muitos e variados sentidos do verbo, mas já 
há tanto onde cortar … 
E porque é a etiqueta tão importante, e como e 
quando aparece?
A culpa é definitivamente de Luís XIV, o 
monarca absolutista conhecido como o Rei Sol.
Até ao seu reinado, Lisboa, Veneza, Amsterdão 
e Londres eram as capitais europeias mais 
sofisticadas, onde as fortunas mercantilistas 
dominavam.
É no século XVII que a França conquista 
o monopólio da cultura e do saber viver, 
exportando conceitos como glamour, joie de 
vivre, savoir vivre, entre outros, e exibindo uma 
corte guiada pela moda e pelo bom gosto, 
com uma vida em torno do Rei, como planetas 
girando à volta do sol.
Com etiqueta, sim, com etiqueta, e com 
toda a pompa e circunstância nasceram a 
enologia, o desenho de jóias, os acessórios de 
moda, a gastronomia, o design de mobiliário 
e a decoração de interiores, os salões de 
cabeleireiro.
Os saltos altos são uma invenção da época e 
eram usados por homens e mulheres.
O primeiro jornal de moda nasceu nesta corte, 
onde Galant lançou um dos dogmas mais 
célebres do mundo da moda e que dura até 

aos nossos dias: 
As colecções devem mudar quando muda a 
estação do ano.
O champanhe, que surge na segunda metade do 
século XVII, produzido por Dom Pérignon, era um 
dos símbolos da nova imagem do País.
O sucesso das pérolas foi substituído pelo dos 
diamantes.

Tudo isto para dizer que foi no reinado de Luís 
XIV que se começou a levar muito a sério o 
comportamento público – na corte de Versailles, 
onde os nobres eram obrigados, diria mesmo 
forçados, a viver, convivendo com o Rei, segundo 
regras previamente estipuladas, rígidas, e cujo 
incumprimento levava a sanções bastante duras.

Hoje, aqui, como em qualquer outro ponto do 
mundo, reconhece-se a importância da etiqueta, 
mas há quem faça gala em quebrá-la.
É preciso saber estar, saber muito bem, para se 
poder quebrar com graça, elegância e bom senso, 
as regras do politicamente correcto. É uma arte, 
de facto. E é uma arte encantadora.
Se não quer arriscar muito, não corte a etiqueta, 
sob pena de cortar a sua boa postura, o seu bom 

E

Margarida de Mello Moser

Comunicação e Prótocolo

NÃO CORTE A

ETIQUETANÃO CORTE A  

ETIQUETA
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Não falei de expressões e palavras 
gramaticalmente incorrectas de que se 
abusa ao falar português. Também é assunto 
importante e que dá pano para mangas. Fica 
para um dia…
Em relação aos exemplos citados é preciso 
salvaguardar os casos em que as palavras são 
correntes em determinadas regiões do país, 
soando aos nossos ouvidos com naturalidade.

A fechar, deixo um exemplo flagrante da 
«subserviência» cultural. Importámos dos 
brasileiros e dos africanos a mania de 
esquecer que as pessoas têm apelidos. 
De repente somos a Sra Maria e o Sr. José, 
simplesmente. Mas não somos. Por isso,

Lembrando Vasco Santana, se «chapéus há 
muitos», Marias e Josés, há muitos mais..

NÃO CORTE A

ETIQUETA
comportamento público, a 
sua imagem.

Mas, arrisque, arrisque um 
pouco, corte um canto à 
etiqueta ….

Entretanto, falemos um pouco 
de uma área pouco explorada 

em matéria de protocolo e 
etiqueta, em que, por vezes, 

demasiadas vezes, vemos sobrar 
apenas o canto à etiqueta

    O português é uma língua rica, com muito 
vocabulário, muito versátil. Talvez por isso 
venha tão a propósito falar de expressões e 
de palavras que o bom gosto e a sobriedade 
entendem ser vocabulário a esquecer, embora 
portuguesmente falando algumas delas 
possam estar correctas.
Os exemplos são-nos atirados todos os dias. 
Ficam aqui apenas alguns. Se os seus ouvidos 
estão em choque permanente com outros, 
ajude a aumentar a lista. Talvez isso possa 
diminuir o nosso consumo de mau gosto 
nacional.

A expressão como deve ser tem tudo a ver 
com sensibilidade e bom gosto. Isso traduz-
se na postura, na maneira de vestir, mas, e 
acima de tudo, na maneira de falar. As palavras 
utilizadas fazem a diferença. Acontece que um 
homem andrajoso, que se exprime de maneira 
correcta e elegante, é sempre um «príncipe». 
Um homem bem vestido, a «transpirar» 
dinheiro, exibindo milhões, que não sabe estar 
nem falar, nunca deixa de ser um alarve.
 
Não é por acaso que o povo diz que «pela 
boca morre o peixe».

NÃO CORTE A

ETIQUETANÃO CORTE A  

ETIQUETA
DIGA

DIGA

NÃO DIGA

NÃO DIGA

«restaurã»
Rua «Garré»
Esposa/Esposo
Os lábios
A vista direita
Moça/Moço
O comer é bom
A sanita
Bom apetite! 
São servidos?
Com licença!

A Sra. Maria/
Sra de Mello
O Sr. José

restaurante
Rua GarreTT
Mulher/Marido
A boca
O olho direito
Rapaz/Rapariga
O almoço/jantar é bom
A retrete
Não diga nada!
Não diga nada! 
Não diga, nem para 
passar, nem mesmo 
depois de arrotar!

a Sra D. Maria/
A Sra D. Maria de Mello
O Sr. José Mourão
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Mariana Riegel 
Escritora

PAUSA PARA CAFÉ

        essa tarde, após mais uma manhã de
        trabalho, Miguel chegou a casa 
especialmente cansado. Estacionou a sua 
carrinha na garagem da vivenda térrea e ansiava 
pelo seu duche frio antes do jantar. Charlie, o 
seu labrador de estimação, correu para perto 
do carro assim que deu por Miguel chegar, 
aguardando com ansiedade a ternura de uma 
festa do seu dono. Após o ritual que Charlie lhe 
impunha, Miguel atravessou o alpendre de casa, 
meteu a chave à porta e entrou, carregando, 
na mão direita, a sua ferramenta de trabalho: o 
computador portátil.

Atravessou o hall de entrada em direcção à 
cozinha, onde suaves aromas dos cozinhados 
da sua mãe aguardavam a sua chegada. Na 
porta de entrada da cozinha estava afixada uma 
folha de cartão de formato A5, onde constavam 
aqueles que Miguel dizia serem os “ingredientes” 
para uma vida saudável: uma aspirina no bolso 
da camisa, um ansiolítico no bolso das calças e 
uma pastilha digestiva naquele bolso do casaco 
que ninguém usa. A ideia nasceu num Natal 
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PAUSA PARA 
CAFÉ
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longínquo 
em que, como 
todos os anos, 
era organizado 
um jantar em sua casa. Naquele 
Natal ainda era a sua avó a preparar 
a ceia. Miguel não tinha uma família 
numerosa, nem se podia dizer haver um 
espírito familiar muito enraizado senão 
nas épocas festivas em que a tradição 
quase impunha o encontro. Desde que o 
pai de Miguel faleceu, ainda este era uma 
criança, a intensidade destes encontros 
foi diminuindo ao longo dos anos, como 
que acompanhando a distância criada pela 
evolução tecnológica e suas repercussões 
nas ligações humanas. A arte da sua avó 
não era, com toda a certeza, a culinária, 
tendo os eventuais dotes que lhe seriam 
destinados pela natureza saltado a sua 
geração e passado, directamente, da sua 

mãe 
para a sua 
filha. Receando 

a repetição dos anos anteriores, em que a 
ausência de diálogo era frequentemente 
substituída por idas em catadupa à casa-
de-banho, quando não o eram para as 
urgências do hospital mais próximo (facto 
que, após analisado, poderia igualmente 
explicar muita da ausência de convívio 
entre os membros daquela família), Miguel 
decidiu publicar aquela que pensava ser 
a solução para os eventuais despistados, 
que ainda não tivessem percebido a 
fórmula para evitar os desaires dos anos 
anteriores. E assim nasceu a “ementa” e, 
com ela, como se tivesse sido uma folha 
de cartão a quebrar eventuais tabus, após 
uma longa gargalhada, o gelo criado em 
torno do conceito de família para aqueles 
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familiares foi-se desfazendo e dando 
origem a diferentes Natais.

O almoço estava cuidadosamente 
colocado em cima de um individual na 
mesa da cozinha. A bebida não alcoólica 
que o acompanhava às refeições tinha sido 
quase estrategicamente colocada dentro 
do copo. 

 - Por mais que procure, não vou encontrar 
uma mulher que me trate tão bem como 
a minha mãezinha. É por estas pequenas 
coisas que eu não saio de casa! – Gracejou, 
fazendo tudo para ver ao menos o esboço 
de um sorriso desenhar-se nos lábios 
da mãe. A verdade é que, até então, não 
conseguia imaginar voltar a deixar a mãe 
sozinha naquela casa. Pior que a solidão 
era a vulnerabilidade causada por uma 
doença que o tempo apenas poderia 
piorar. Apesar das suas constantes viagens, 
em negócios ou em lazer, a certeza de 
um regresso era o que lhe iluminava a 
alma. Agora que conseguia viver consigo 
era altura de promover uma melhor vida 
a quem ainda não tinha atingido aquele 
estádio.

Após ter terminado mais uma deliciosa 
refeição, Miguel seguiu o corredor que 
seguia a porta de entrada até ao seu 

quarto, ainda decorado de uma forma 
que denunciava a transição entre a 
adolescência e a fase pré-adulta em que 
se encontrava. Adultos, dizia, têm mais que 
trinta e dois anos. Ele estava no estágio 
imediatamente anterior. O quarto tinha 
aproximadamente vinte metros quadrados 
e uma forma rectangular. Em frente à 
porta, um pouco mais inclinada para a 
esquerda, encontrava-se uma janela que 
dava para o jardim. Por baixo, uma cama 
estreita envergava um edredão xadrez, em 
cima do qual duas almofadas em forma 
de carro da fórmula 1 estavam colocados 
aleatoriamente. 

As paredes estavam quase na totalidade 
forradas com fotografias tiradas nas suas 
incursões pelo mundo, com tonalidades 
que, não fosse a presença de Miguel em 
quase todas, poderiam sugerir um original 
papel de parede. 

Miguel abriu o seu guarda-fato procurando, 
por entre a imensidão de fatos iguais, 
ligeiramente mais claros ou ligeiramente 
mais escuros, os jeans que o fariam sentir 
mais à vontade. Deixou o casaco em cima 
da cama e colocou o portátil dentro da 
mochila, onde o poderia transportar mais 
confortavelmente. Voltou a sair de casa, 
pela segunda vez naquele dia, como fazia 

PRIMAVERA
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todos os dias, para ir trabalhar mais um 
pouco.

Não era segunda-feira, pelo que poderia 
dedicar-se ao seu trabalho sem ter que 
interromper a produção para a tradicional 
partida de ténis. Tentou esquivar-se a esta 
rotina desde que regressou, alegando o 
peso da idade, mas dado que as partidas 
de ténis eram mais uma desculpa para as 
confidências e inconfidências entre dois 
grandes amigos, Miguel decidiu que se iria 
reformar dessa tarefa mais tarde.

Há aproximadamente três anos Miguel 
recomeçou aquilo que pensava ser 
o estádio menos avançado de onde 
alguém poderia começar: sem si, sem 
objectivos, sem mais-valias. O ponto 
0. No entanto, como que numa atitude 
de defesa, ao invés de imaginar se, 
passado muito tempo, se continuaria a 
sentir assim, dedicou-se a cada segundo 
como se fosse um momento e a cada 
momento como se fosse uma vida. Foi 
assim que abriu os braços para quaisquer 
oportunidades, esperando que o pouco 
que pensava ainda restar de si mesmo 
lhe desse indicações quanto ao caminho 
a seguir. E foi nessa busca que, em 
virtude de boas recordações e de uma 
boa memória, voltou para os escritórios 

da Timing, onde as suas ideias sobre os 
protótipos arquivados e a sua fluência 
numa língua estrangeira lhe valeram o 
cargo de assessor da Direcção de Gestão 
e Marketing. O trabalho que desenvolvia 
poderia ser executado em qualquer local, 
desde que, da parte da manhã, se munisse 
dos suficientes recursos. Mas naquela 
tarde, e porque muitos dos seus objectivos 
para aquele mês se encontravam 
praticamente atingidos, Miguel iria dedicar 
as suas atenções a um projecto pessoal, 
não seu, mas de um grande amigo. Foi 
com esta intenção que regressou à sua 
carrinha e conduziu em direcção ao mar.   
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

        á venho eu com a coluna do   
        costume e numa época de cinzas 
de Carnaval.

Cinzas, andamos todos a chegar às 
Cinzas,  todos lá chegaremos se não nos 
tornarmos em pó.

É por isso que não entendo a ambição, 
nem as guerras e conflitos por Poder 
e de Poder. Parece que fazem mesmo 
falta à vivência diária do ser humano.
Fico a pensar se não precisam mesmo 
de confronto para sobreviver e para se 
sentirem bem com o próprio ego.
As últimas notícias sobre JustiçA (e 
porque não falar dela aqui se esta 
revista para a qual me convidaram é 
sobre JustiçA), demonstram bem que o 
conflito é o centro da vivência, a procura 
de falhas é um objectivo comum, já o 

construir é coisa complicada porque 
não tem tanto espaço de manobra e, 
há sempre um elo  que impossibilita, 
e depois, é algo que se faz bem em 
conjunto e em conjunto não porque a 
individualidade não brilha.

É este o problema do ser humano.
Crucificar alguém em praça pública dá 
imenso jeito, e se for feito aos gritos e 
de braço no ar, mesmo que se diga um 
conjunto de mentiras à volta de uma 
verdade, é    uma forma rápida de se 
ficar notado.
Quanto mais se gritar as mesmas frases 
feitas e os chavões do costume mais 
fácil se torna ser ouvido.
Vamos lá, frase curtas, sem conteúdo, 
afirmativas e conclusivas. Está um 
discurso feito
Muitas palmas e muita gente a escutar o 

L
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que realmente não percebe.
E onde são levados os ouvintes? Ao 
marasmo do costume
Crucifique-se, condene-se. Se era 
suposto ser honesto ou pertencer a um 
grupo que por princípio tem princípios, 
condene-se então sem pensar sequer  
para  ver se todos são juntamente 
condenados.
É que ainda por cima incomodam por 
serem um grupo com princípios, convém 
desacreditá-los a todos.

Uma canseira ser humano. O centro 
da vida deles não passa sequer por 
uma boa sesta ao sol, água e alimento 
necessários, alimentam-se do mal uns 
dos outros. É assim que se destacam. 
Todos?!
Não todos pois também há os bons.

Aqueles que se esforçam sem transpirar 
pois é tão natural o que fazem em prol 
de tudo e de todos que nem se nota no 
dia-a-dia. E é desses que gosto. Dos que 
não aparentam rigorosamente nada mas 
em que está tudo por lá.
A estes, acrescentam-se os que fazem 
sorrir sem dizer piadas, os que levam 
todos a um certo caminho sem dar 
ordens nesse sentido, os que fazem com 
que todos parem e escutem mesmo que 
nada digam para o fazer. Os que seguem 
os seus princípios fazendo os outros 
seguirem-nos também. 
E desses, ao contrário do que diz o 
adágio, também reza a história pois 
de fracos não têm nada. Só não são é 
barulhentos e espalhafatosos.

É como na minha espécie. Até aí há 
semelhanças.

AO SERVIÇO DA 
REPÚBLICA
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     Leio, todos os dias, textos dos
          Evangelhos. A palavra evangelho é 
a tradução do grego evangelion. Significa 
boa notícia. Não é o culto daquela atitude 
preguiçosa que espera que tudo há-de 
acabar por dar certo, sem mexer uma 
palha. Jesus interpretou a sua missão como 
resposta aos desafios que ia encontrando 
na sua intervenção pública: eram pedidos 
de socorro de pessoas afectadas por todo 
o género de doenças físicas, psíquicas, de 
exclusão religiosa e social. As mais insólitas 
e as mais correntes. 

Quando se proclama o Evangelho na 
Celebração da Eucaristia, não é para 
lembrar o que Jesus fez há mais de dois 
mil anos. É para dizer à comunidade cristã 
o que é preciso fazer hoje. Quando usamos 
as palavras de Jesus na chamada Última 
Ceia: fazei isto em memória de Mim, não é 
para cumprir um ritual, mas para intimar os 
cristãos a continuarem hoje o Evangelho. 
Uma missa que não dá notícias das 
transformações que a comunidade 
realizou na semana anterior e das que se 
compromete a realizar na semana seguinte, 
não celebra o Evangelho. As notícias cristãs 
de há dois mil anos, se não provocarem 
hoje transformações nas Igrejas ao serviço 
das alterações que a sociedade precisa, 
comem e bebem a sua própria condenação, 
segundo a expressão S. Paulo .
A repetição dos textos, só por si, mata a 
novidade do movimento cristão. Quando 
não se entra no espírito que animava a vida 
de Cristo, a repetição não é caminho. Sem 
a ciência da interpretação estamos sempre 
resvalar para o fundamentalismo ou para a 
banalidade. A letra mata, o espírito vivifica. 

           Em Portugal, nas últimas semanas, 
           quanto a notícias boas e más, 
vivemos situações não totalmente 
inéditas, mas de intensa confusão. Vicente 
Jorge Silva para classificar certo tipo 
de jornalismo, cada vez mais em voga 
– amplificado pelas redes sociais – e 
em conexão com os meios judiciários, 
intitulou a sua coluna Justiça e jornalismo 
no esgoto. Quanto a conivências de 
jornalismo, redes sociais e acusações que 
deixam os cidadãos sem defesa contra 
a irresponsabilidade instalada por lei, 
Miguel Sousa Tavares  foi ainda muito mais 
explícito. 

Seja como for, a velha ideia de que um 
cidadão deve ser considerado inocente até 
prova em contrário, desapareceu. Agora, 
em certos meios de comunicação social, 
todos podem ser suspeitos e mesmo 
culpados, até prova em contrário. Ninguém 
acima da lei, mas abaixo da lei também 
não está bem.
Por tudo isso, não posso deixar de louvar 
a campanha do Centro de Internet Segura 
(CIS) , que divulga dicas para distinguir 
notícias falsas e promover uma leitura 
crítica dos conteúdos online. Estratégias 
como estas ajudam qualquer utilizador. 
Esta campanha é especialmente dirigida 
aos jovens. 

           No meio de tudo isto, como   
           redescobrir o valor do jornalismo? 
Em primeiro lugar, importa que as 
empresas e os jornalistas não se esqueçam 
da sua missão, mas os consumidores 
devem encontrar formas de intervir e de os 
chamarem à responsabilidade. Parece que 

1. 2.

3.
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as cartas ao director têm mais importância 
do que se julga. Obrigar os jornais a 
confessarem o seu erro é uma ajuda global. 
O Papa Francisco, na mensagem para o LII 
Dia Mundial das Comunicações Sociais , faz 
uma pergunta curiosa: Que há de falso nas 
notícias falsas? 
A expressão fake news é objecto de 
discussão e debate. Geralmente diz 
respeito à desinformação transmitida 
online ou nos mass-media tradicionais. A 
referida expressão alude a informações 
infundadas, baseadas em dados 
inexistentes ou distorcidos, tendentes a 
enganar e a manipular o destinatário. 

A sua divulgação pode visar objectivos 
pré-fixados, influenciar opções políticas e 
favorecer lucros económicos. A eficácia das 
fake news deve-se, em primeiro lugar, à 
sua capacidade de se apresentarem como 
plausíveis. São falsas, mas verosímeis. Tais 
notícias são capciosas, no sentido em que 
se mostram hábeis a capturar a atenção 
dos destinatários. Estão apoiadas sobre 
estereótipos e preconceitos generalizados, 
explorando emoções imediatas e fáceis de 
suscitar, como a ansiedade, o desprezo, a 
ira e a frustração. 

A grande dificuldade consiste em descobrir 
as diferentes lógicas subjacentes à sua 
manipulada difusão. Os conteúdos, embora 
desprovidos de fundamento, ganham tal 
visibilidade que os próprios desmentidos 
dificilmente conseguem limitar os seus 
estragos. Esta lógica da desinformação tem 
êxito porque em vez de haver um confronto 
sadio com outras fontes de informação, é 
sempre mais do mesmo. Não há espaço 

para colocar em discussão os preconceitos 
e abrir o diálogo. Resultado: reproduzem a 
deformação em que vivem. 

O drama da desinformação leva a 
desacreditar o outro, apresentando-o 
como inimigo, chegando-se mesmo à sua 
demonização. É o caminho dos conflitos. 
As notícias falsas revelam a presença de 
atitudes intolerantes e hipersensíveis. 
Dilatam a arrogância e o ódio. É o resultado 
da falsidade.
O Papa Francisco recuou até ao Livro do 
Genesis  para mostrar como se fabricam 
falsidades e também como é possível 
desmascará-las. Mas o que lhe interessa 
é a verdade, porque só ela nos tornará 
livres e só ela é caminho da Paz. Citou, 
longamente, Dostoiévski: “quem mente a 
si mesmo e escuta as próprias mentiras, 
chega ao ponto de já não conseguir 
distinguir a verdade dentro de si mesmo, 
nem à sua volta. Deixa de gostar de si 
mesmo e dos outros. Depois, sem o amor 
de ninguém, deixa também de amar. Na 
falta de amor, para se sentir ocupado e 
distrair, abandona-se às paixões e aos 
prazeres triviais. Por culpa dos seus vícios 
torna-se uma besta. Tudo deriva de mentir 
continuamente a si mesmo e aos outros.” 

O remédio mais radical para o vírus 
da falsidade é deixar-se purificar, 
continuamente, pela verdade.

Ninguém é dono da verdade, nem a sua 
única voz. A verdade é um horizonte de 
investigação continua e apaixonada.
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