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EDITORIAL

EDITE-SE, REEDITE-SE, ATREVA-SE, 
MUDE, SEJA O QUE SEMPRE TEVE MEDO 
DE SER E TANTO QUER HÁ TANTO TEMPO.
LEMBRA-SE DE QUANDO ERA CRIANÇA E 
NÃO TEMIA NADA, NEM A DEUS?
LEMBRA-SE DE QUANDO TODA A 
INFORMAÇÃO ERA NOVA E NADA FICAVA 
SEM UM “PORQUÊ?!”
AGORA ACEITA TUDO CONFORME O 
PADRÃO OU O FIGURINO, ...PORQUÊ?!
 PODE NÃO FICAR BEM? NÃO SER 
POLITICAMENTE CORRECTO? SER UM 
RISCO? ORA,.. SE LHE DÁ VONTADE VÁ, 
É UMA EXPERIÊNCIA. E SE FOR VÁ SEM 
MEDOS. NADA NESTE MOMENTO É 
DECISIVO E AS IDEIAS FEITAS JÁ ERAM.

TESTE-SE E ATREVA-SE.
 COMO COSTUMAM DIZER, VÁ SEM 
MEDOS E SE TIVER MEDO , VÁ NA MESMA.
ESTE NÚMERO É SEM MEDOS E SEM 
EDITORIAL
ATÉ JÁ, QUE É O MESMO QUE DIZER, ATÉ 
AO PRÓXIMO NÚMERO.

PS: É ABRIL, OFEREÇA FLORES 
VERMELHAS E/OU CHEIAS DE SOL.



4

18 RÉ EM CAUSA PRÓPRIA
ADELINA BARRADAS DE OLIVEIRA

6 EM PERPÉTUO MOVIMENTO
HERMENGARDA DE VALLE-FRIAS

10 A QUEM INTERESSA ENFRAQUECER...
HELDER POMBO

PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PORTO
ANA CAMPELOS12

THEMIS
FILIPA VALENTE40

A MINHA LIBERDADE
MANUEL ROSÁRIO NUNES34
CANTINHO DO JOÃO
JOÃO CORREIA32

FLORES NA ABISSÍNIA
CARLA COELHO8

E O MAR LOGO ALI
ANA GOMES38

PAUSA PARA CAFÉ
MARIANA RIEGEL48
MY NAME IS SANCHES
ESTICA SANCHES54

22 FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
SANDRA MOREIRA

28 VOCÊ CORTA A ETIQUETA?
MARGARIDA DE MELLO MOSER

44 DO RANSOMWARE NA LEI
MANUEL DAVID MASSENO

56 EXTRA
MENINO DO BARRO NEGRO

59 ÚLTIMA HORA
ANTÓNIO LOPES



5

https://youtu.be/yHZuu8Xzzpw


6

         ncolho-me na minha casca,    

           enrolando o corpo em volta, de 

forma a blindar a carapaça duas vezes - 

com ela, e comigo.

Nesta posição de feto humano 

amanhado à moda extraterrena, 

deambulo dentro de mim, num 

labirinto de ideias que se cruzam a uma 

velocidade alucinante, procurando 

acompanhar o seu movimento rápido 

com a vontade de lhes dar um sentido.

As ideias correm ante os olhos, como 

se fossem aves assustadas com o 

ruído seco de um disparo perdido no 

vácuo do tempo. Assustam-se e fogem, 

deixando penas perdidas pelo caminho, 

esvoaçantes, que mais não são do que 

partes de ideias, pequenas palavras que, 

sem fazerem grande sentido, rasgam 

o silêncio que procuro dentro de mim, 

e o transformam num tormento de 

inquietude e desalinho.

Por mais voltas em que me veja, 

revolvendo-me na concha que habito, 

estes momentos de inquietação 

provocam sempre um sentimento 

ambíguo: eu preciso deles para ter vida, 

mas também precisava que me dessem 

algum descanso...

Acocorada sobre o meu próprio corpo 

e enrolada em jeito de rebuçado, vejo 

as ideias desfilarem sem ordem e sem 

destino, como se tivessem vida própria e 

fossem em busca dela sem conhecer o 

caminho.

Elas correm. De um lado para o outro. 

E

EM PERPÉTUO 
MOVIMENTO.
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HERMENGARDA 
DE VALLE-FRIAS

Juiza de Direito

Em turbilhão, como se o infinito fosse isso 

mesmo, sem fim, como se o mundo fosse 

acabar não se sabe bem quando e, portanto, 

já hoje ou no milhão de anos que está para 

vir.

Quando dou por mim, nesse instante 

em que também eu alucino ao ritmo do 

estonteio em que se me encontram as 

ideias, perco  o rumo de mim, como numa 

dança de dervishes em que o êxtase se 

vai apoderando da vontade, deixando ela 

de ser voluntária para se transformar numa 

cadência acelerada de movimentos sobre si 

mesma. 

As ideias já deixaram o corpo nesse 

momento.

Assim, quando chego a  esse instante e 

consigo, à força, contrariando o movimento, 

parar o rodopio, como se tentasse 

desenroscar a corda ferrugenta de um 

relógio antigo, nesse instante em que se 

choca o quero ir com a vontade de ficar, 

nesse milésimo de  segundo em que o 

eu quase perdeu a identidade singular, 

desenrolo-me da casca em esforço, 

retomo o controlo do meu corpo, recupero 

o sentido de mim e percebo que as ideias 

se encontram enfim, formam pares, trios, 

frases inteiras que se chocalham entre si 

até fazerem algum ruído.

Esta catarse que se opera cá dentro é a 

fusão nuclear que me sustenta, que me 

faz viver e ter o que pensar, como pensar. 

Sobretudo, como fazer sentido.

Pensar é uma actividade que tem tanto 

de radicalquanto de inesperado – a ideia 

inicial vem de qualquer lado, o discernir 

sobre ela vem de qualquer maneira e 

a conclusão nunca é tão definitiva que 

imponha um ponto final ao processamento 

da causa que continua a provocar-me o 

desconforto de parecer sempre um mero 

efeito.

Efémero, penso. Tudo é efémero. Até o 

pensamento.

Sobretudo o pensamento, rebato.

E assim volta tudo ao começo…



8

           as idas a estabelecimentos                  

           prisionais guardo o som do portão 

a fechar-se atrás de mim. Sempre 

senti este momento como um abdicar 

temporário do meu direito de ir e vir. 

E uma manifestação de confiança em 

quem me recebia ainda que por breves 

horas: sem razão para ali me reter 

quando eu quisesse abrir-me-ia a porta 

para ir embora. Das saídas, consoante 

os estabelecimento prisionais e as 

estações do ano, lembro a chuva a cair-

me no rosto enquanto me dirigia para 

o carro, abrindo caminho entre a lama, 

o regresso ao bulício da cidade ou o 

sol a atingir-me em cheio no rosto. Das 

visitas ao interior dos estabelecimentos 

guardo uma sensação de estranheza. 

Por pessoas estarem privadas do 

direito de decidirem os mais pequenos 

e banais detalhes da vida quotidiana, 

por o seu espaço físico estar reduzido 

a um corredor de celas e a um pátio. 

Por a reclusão significar a criação de 

um quotidiano novo tão diferente 

certamente do que cada um tinha 

quando estava em liberdade. 

Ala Feminina é um murro no estômago. 

É dado com delicadeza, porque a 

autora escreve com tanta objectividade 

como poesia, convocando escritores 

amados e livros que nos são queridos 

para suavizar o golpe. Mas nessa 

opção está também a capacidade 

de escolher cirurgicamente em que 

ponto da alma nos vai atingir. Como 

sociedade, pensamos muito pouco nos 

que cometem crimes. Há uma certa 

tendência para ver os condenados 

como sendo “eles” e os demais, “nós”, 

como cidadãos e cidadãs impolutos. 

Quantas não são as testemunhas e 

arguidos que lá vão dizendo em seu 

benefício “eu nunca entrei num Tribunal”, 

“até hoje nunca me vi nestas coisas” e 

outras frases do género? Claramente 

demonstrando que quem ainda a fazer 

vida nos Tribunais não pode ser boa 

gente. E se quem por lá anda não pode 

ser grande coisa, que dizer de quem de 

D

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito
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lá sai condenado? 

No entanto, o crime é uma instituição 

bem democrática, como sabem aqueles 

que acompanham de perto audiências de 

julgamento, com gente de todas as classes 

sociais, orientações sexuais e cores a ser 

julgada. Mas o preconceito, como todos 

os preconceitos, deixa marcas. Se só “eles” 

cometem crimes “eles” têm de ser punidos. E 

punidos significa para muita gente estranha 

ao que possam ser teorias dos fins das 

penas, castigados. De forma exemplar, de 

preferência. 

“Eles”, contudo, fazem-nos esta maldade: 

não são assim tão diferentes de nós na 

generalidade dos casos. E é isso que o 

livro de Vanessa Ribeiro Rodrigues mostra: 

têm família, amigos, amores, sonhos, às 

vezes minguados porque até nisso a vida 

foi madrasta. Os relatos recolhidos em 

Portugal e no Brasil fazem-nos pensar sobre 

o que são verdadeiramente políticas de 

reinserção social e o que devemos exigir 

como cidadãos e cidadãs. E remetem-nos 

lá bem para dentro da nossa condição 

humana. O que sentiríamos ao visitar uma 

mãe num estabelecimento prisional? Ou 

um filho? E como seria estar presa? De 

que sentiria mais falta? No meu caso, 

sei bem o que me pesaria: não poder 

comer pastéis de nata na minha pastelaria 

favorita, falar com os meus amores, ver o 

mar, passear em livrarias. Mas cada um tem 

o seu itinerário pessoal. As pessoas que 

Vanessa Ribeiro Rodrigues entrevistou têm 

o delas, adiado muitas vezes por longos 

anos. Sendo um livro emotivo, este não é 

um livro lamechas. Não é um livro sobre 

crimes. É um livro sobre pessoas que um 

dia cometeram crimes. Mas que continuam 

a ser pessoas. Reconhecê-las como tal, 

como parte do “nós” em que se esteia 

a sociedade, é a primeira premissa de 

aplicação de uma pena e a orientação em 

que se forja a sua reinserção social. Todos 

o sabemos, mas é sempre bom recordar. 
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A QUEM INTERESSA 
ENFRAQUECER A 
MAGISTRATURA?

diferentes.

Em Itália, Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino pagaram com a vida a “ousadia” 
de interferir com a MAFIA. 

Em Portugal, o Juiz Martinho de Almeida 
da Cruz que mandou deter Otelo Saraiva 
de Carvalho foi obrigado a “exilar-se” no 
estrangeiro, e por lá permanece…
Os tempos mudaram é certo, mas a pressão 
continua, mas agora de forma diferente. Mais 

Essa é a pergunta que todos deviam fazer. 

Por razões familiares cresci perto dos 
Tribunais. Nem sei quantas vezes fiz os 
tpc´s dentro de carros da GNR! Brinquei 
em calabouços. Testemunhei, ainda muito 
jovem, a ansiedade de polícias quando viram 
colegas a serem mortos no cumprimento do 
dever.

E desde muito cedo aprendi a respeitar os 
Juízes, talvez por constatar as pressões de 
que eram alvo.
Mas naqueles tempos as pressões eram 

HELDER 
POMBO 

JUIZ DE DIREITO

- QUEM TEM INTERESSE EM 
ENFRAQUECER A JUDICATURA? 

EM DESCREDIBILIZAR A JUSTIÇA?
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deste país passaram a ser alvo de processos 
judiciais, de investigações, de escutas e 
de condenações, passou a interessar a 
muitos debilitar a justiça e poder tê-la sobre 
controlo.
É necessário estarmos atentos. Não apenas 
os juízes. Mas sim toda a sociedade. 
E aqui os Advogados têm um papel 
fundamental. Não só porque estão obrigados 
a defender os direitos, liberdades e garantias 
e pugnar pela boa aplicação das leis, mas 
também porque são os primeiros a sofrer 
com as patologias de um sistema judicial 
enfraquecido.
Todos precisamos estar atentos às tentativas 
de enfraquecer ou minimizar o papel do Juiz.

O

subtil, mais discreta…
Esperam por uma expressão menos feliz 
usada numa decisão ou numa entrevista, 
um qualquer passo em falso. O que quer 
que seja. A partir daí, as agências de 
comunicação pagas por determinados 
grupos económicos fazem o resto.

Todavia, o ataque ao poder judicial não 
deve ser visto como um problema restrito 
dos Juízes, mas sim de toda a sociedade, 
pois não há democracia e estado de direito 
sem um poder judicial que funcione com 
independência.

Parece que é uma verdade La Palice, mas 
muitos teimam em não querer perceber.

Na justiça fiscal, a descredibilização 
da mesma foi feita de forma paulatina, 
estrangulando-a dos recursos necessários 
para reagir contra um aumento exponencial 
de processos, ao ponto de haver uma 
“justificação” para no governo do então 1º 
Ministro José Sócrates  criar a arbitragem 
fiscal - uma experiencia única que só existe 
em Portugal (creio que a Guiné pondera em 
criar um regime semelhante…).

Daí ser importante a crítica constante da 
justiça fiscal e omitir que nunca na história 
os juízes tributários proferiram tantas 
sentenças como proferem anualmente. 

Na justiça penal, a situação ainda é mais 
problemática. Desde que as pseudo “elites” 

- SEM JUÍZES INDEPENDENTES, 
NÃO HÁ DEMOCRACIA 
DESENVOLVIDA.

Só um poder judicial independente, forte, 
devidamente fiscalizado pelos órgãos 
previstos na Constituição, é que pode levar 
este país a uma democracia desenvolvida, 
capaz de respeitar os direitos fundamentais 
dos cidadãos.

Por isso tudo, devemos perguntar a quem 
favorece ter uma justiça enfraquecida?
E acabaremos sempre por concluir que uma 
justiça débil só interessa aos criminosos e 
aos amigos desses criminosos, que vivem da 
fraude fiscal e da corrupção, enriquecendo 
através do esbulho ao erário publico.
E era importante que todos vissem isso.
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PATRIMÓNIO ARTÍSTICO 
EDIFICADO E DECORATIVO

ANA

CAMPELOS

Advogada/ Formadora/ 
Consultora/ Revisora

Daí que possamos encontrar no Palácio 
da Justiça, artes decorativas com maior 
relevo para a pungente beleza dos frescos 
e painéis no seu interior e salas, sem 
descurar a estatuária de Leopoldo de 
Almeida (Estátua da Justiça), dos baixos 
relevos trabalhados na pedra com as 
“Quatro Virtudes” por Euclidez Vaz, “As 
Fontes de Direito” por Barata Feyo, Ferreira 
Borges de Lagoa Henriques, entre outros 
(Cf. Figura 1).

Vimos que a exaltação da cultura, da 
história de Portugal e feitos heróicos, da 
Igreja Católica e a relevância para eventos 
históricos inerentes à cidade do Porto são 
paradigmáticos nas obras em geral neste 
património judiciário.
E que a arte foi mandada executar 
pelos melhores artistas e artífices de 
então, como vemos na esmagadora 
magnificência de cinco frescos do pintor 
Severo Portela (filho) [5.º Piso] aludindo a 
vários factos históricos relativos ao Porto; 
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PALÁCIO DA 
JUSTIÇA DO PORTO

E PATRIMÓNIO CULTURAL 
         (PARTE II)

FIG 1

dois frescos monumentais de Dórdio Gomes 
na sala de Conferências; dois painéis gigantes 
de Martins Barata na Sala de Audiência do 
T.R.P., Martins da Costa, Camarinha, Isolino 
Vaz, tapeçarias de Portalegre, entre muitos 
outros espalhados pelos corredores, salas 
de audiência e gabinetes; Irene Vilar e Maria 

Alice Costa executoras do majestoso Pórtico 
em bronze (porta de entrada da sala de 
Audiência do T.R.P.) com escudos de várias 
comarcas limítrofes, vidros a poente de toda 
a fachada lapidados com os escudos das 
Comarcas..., enfim, uma panóplia pungente 
de património com glamour que   cativa o 
espectador, o usuário judiciário e o público 
em geral. Que cativa, repitam-se as palavras 
do Professor Doutor Antunes Varela, «mais 
do que o executor do direito, o público 
a quem ele foi dirigido como meio de 
educação e cultura»!

Consta, [por informação verbal de 
responsáveis do TRP, mas sem que se 
tivesse apurado a fonte] que resultava de 
despacho dos Ministros das Obras Públicas 
e Justiça que 3% do orçamento da obra 
seria o despendido pelo Governo para o 
Programa Artístico do Palácio da Justiça, o 
que vale por dizer que, à data, este orçou em 
59.000.000$00 e o total com mobiliário em 
90.000.000$00 (cfr. O Tribunal da Relação do 
Porto, O Palácio da Justiça, p.5, Cota P 756.6 
TRIB – Arquivo Municipal do Porto; S: 66).
Curioso notar no discurso de inauguração 
(Varela, 1961:10,12,15) que a distribuição 
plástica das obras de arte definem uma 
conceção de vida corporativa, enquanto tal 
a partir de uma doutrina nacionalista; mais 
adiantando Antunes Varela que a mesma 
arte se destina também ao jurista como 
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PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PORTO E PATRIMÓNIO CULTURAL

Inaugurado a 20 de Outubro de 1961 
(VARELA, 1961, s.n.) o Palácio da Justiça do 
Porto integrou ab initio grande ala do mesmo 
para instalação do Tribunal da Relação do 
Porto, este criado em 27 de Julho de 1582 
instalado que estava na Cadeia da Relação 
ao Campo Mártires da Pátria [edifício 
onde desde 1987 se encontra sedeado o 
Centro Português de Fotografia (Disponível 
em <http://bit.ly/2CCCmlS >. Consulta 
realizada em 5.1.2017).]. Naquele edifício 
permaneceram as instalações prisionais 
até dias após o 25 de Abril de 1974, quando 
o mesmo foi desactivado por razões de 
segurança e os presos reconduzidos para o 
Estabelecimento Prisional de Custóias.
Volvidos 435 anos desde a criação do 

«estímulo poderoso à meditação» e, por 
fim, «para que todos nós saibamos ler e não 
soletrar apenas a magnífica lição que através 
dos símbolos eternos da arte, os pintores e os 
escultores aqui vieram legar à comunidade» 
(idem, ob. Cit.).

Inquestionável é que o património artístico 
se destinava ao povo, ao público, como 
programa de desenvolvimento sociocultural 
na esteira da sua aculturação dos valores 
nacionalistas, históricos e católicos que o 
Programa Decorativo eivava e traduzia como 
os valores defendidos pelo Estado Novo.

Tribunal da Relação do Porto por onde 
correram “processos emblemáticos, entre 
outros, de Camilo Castelo Branco e Ana 
Plácido, do Zé do Telhado e do médico 
Urbino de Freitas” (Disponível em <http://bit.
ly/2ATCwrC>. [Consulta realizada em 5.1.2017] 
e que, como vimos, funcionou com a cadeia 
a seus pés, recheada não apenas de papéis 
dos processos, como livros jurídicos diversos 
de antanho, v.g. “O Corpus Iuris Civilis” (O 
corpo do direito romano ou direito civil 
consolidado por Justiniano no século VI a.C. 
e é composto por quatro partes, os Institutos, 
Digest, Código, e Novelas), mobiliário e 
equipamentos de uso nas lides judiciárias e 
judiciais.

Extintos que foram com as reformas de 
mapas judiciários os Tribunais de Pequena 
Instância Criminal do Porto e o Tribunal 
de Comércio do Porto os seus espólios 
mobiliário e documental de relevância 
histórica e artística foram transferidos para a 
Relação do Porto.

Daqueles vieram objetos de uso judiciário, 
livros, dossiers, processos judiciais, de 
onde se destaca entre muitos, de elevada 
craveira artística e de raro valor um altar 
Oratório da antiga Casa da Relação, uma 
estátua de St.º António e outra de Nossa 
Senhora da Conceição, missal, Pintura de 
D. Pedro em tamanho natural, o aludido 
«Corpus Iuris Civilis» e um sem número de 
objetos de usos judiciários, como tombolas 
de sorteio, carimbos, máquinas de somar de 
ábaco, de escrever e equipamento menor 
de uso próprio exclusivo do judiciário fosse 
pelos senhores magistrados, fosse pelos 
funcionários judiciais.

Paralelamente tem vindo a aumentar o 
acervo museológico móvel por doações, seja 
de advogados, magistrados ou familiares 

PATRIMÓNIO DE 
ESPÓLIO ARTÍSTICO 
RELIGIOSO, DE 
ARTEFACTOS JURÍDICOS 
E DOCUMENTAL
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daqueles já falecidos, bens, como toga, beca e 
livros de manifesto interesse artístico e jurídico-
histórico.

O fascínio pela beleza do Palácio coadjuva 
as subsequentes doações de outras obras, 
como a recente e de valia, a título definitivo e 
permanente da pintora Armanda Passos do 
óleo de sua autoria o «Noé Homozigótico» - A 
Arca [de Noé] «enquanto alegoria do ideal de 
Justiça» por altura da sessão de comemoração 
dos 50 anos do Palácio da Justiça do Porto em 
28 de Março de 2012 (Cf. Fig. 5 e desdobrável 
disponível em <http://bit.ly/2AQuHCX>.  
[Consulta realizada em 4.1.2017].

A GESTÃO DO
PATRIMÓNIO 
CULTURAL 
DO PALÁCIO

A gestão patrimonial e financeira do 
Palácio da Justiça do Porto, propriedade do 
Estado, incumbe lacto  sensu  à Direção-
Geral  da  Administração da Justiça  (DGAJ)      
Disponível  em <http://bit.ly/2kvTGRj> 
[consulta realizada em 5.1.2017] e ao Instituto 
de Gestão Financeira e Equipamentos da 
Justiça. I.P. (IGFEJ)  (Disponível em <http://
bit.ly/2BeXmyO>. [Consulta realizada em 
5.1.2017] e strictu sensu é repartida pelo 
Presidente do Tribunal da Relação (ala 
esquerda do Tribunal) e pelo Presidente da 

FIG 5
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PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PORTO E PATRIMÓNIO CULTURAL

Comarca do Porto (ala direita do mesmo).

O senhor Presidente do Tribunal da Relação 
do Porto tem a guarda e gestão da ala 
que que pertence e dos espólios sob 
dependência do IGFE e DGAJ extensões do 
Ministério da Justiça.

Como referimos tempos antes das 
comemorações dos 400 anos da Relação 
do Porto e et à cause et pour cause o 
presidente da Relação Desembargador Dr. 
Gelásio Rocha ocorreu-lhe criar no gabinete 
D. Pedro o arrumo em mostra museológica 
daqueles espólios, com o contributo sábio e 
experiente de funcionária Mestre Arquivista e 
Bibliotecária Drª Aida Ferreira.
Após as comemorações e seu mandato 
todos os demais Presidentes do Tribunal da 
Relação até ao presente deram continuidade 
a tal projecto1.

Mais tarde foi mandado colocar em vitrines 
no amplo corredor dos Passos Perdidos 
do 5.º Piso todas as plantas da construção 
do edifício, bem como as de pormenor e, 
ainda, os desenhos de todo o mobiliário e 
referências à matéria-prima usada, com o 
risco perfeito Rodrigues Lima.

OS RESTAUROS

Nenhuma obra de monta e de fundo de 
restauro ou manutenção das peças foi 
realizada no edifício ou no espólio do 
Museu do Tribunal da Relação apesar da 
degradação natural ou provocada como 
aconteceu aos frescos na sala de audiências 
de Martins Barata que sofreram com 
infiltrações e humidade ou no Corpus Iuris 
Civilis repleto de iluminuras e que necessita 
de restauro iminente face aos anos de 

vida e manuseamento. Consabido que é, 
pois o Ministério de Justiça, alegadamente, 
responde, mutatis mutandis, à solicitação: [é 
arte! Não há dinheiro!]. 

A conservação, o saber, a manutenção e a 
divulgação deste avultado património Cultural 
continuam a ser feito de forma espontânea 
e amadora pelos funcionários do T.R.P. que 
mostram o edifício ou parte e suas obras de 
arte em geral e as do Museu Judiciário dando 
as explicações sobre as mesmas, quando 
livres e quando aparecem interessados, 
essencialmente, turistas curiosos.

A placa colocada (na fachada exterior do 
Palácio) por altura das comemorações dos 
50 anos  da inauguração do Tribunal, sóbria e 
não dissonante, não é suficiente para chamar 
público e cativar visitantes a tanto Património 
Cultural de monta que o mesmo possui.

CONCLUSÃO:

Atendendo o complexo sistema de gestão 
de bens públicos e dado que tal património 
imóvel e móvel e artes aplicadas faz parte 
integrante do edifício do Palácio da Justiça, 
e da decoração, outros que são acervo de 
tribunais extintos e que se encontram à 
guarda e gestão do Presidente do Tribunal 
da Relação do Porto, e que estes e mais 
alguns frescos e painéis que se localizam nas 
salas de audiências do Tribunal de Comarca 
da gestão do Presidente desta ala, todos 
estão dependentes da tutela, a proposta de 
revitalização e exploração e gestão rentável 
do mesmo voltada para um dos grupos 
maiores para que foi criada, em sede de 
educação, ter sido o público em geral, é 
complexa, mas não impossível. A placa na 
fachada e um link no sítio do T.R.P .para o 
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Museu Judiciário não divulgam o património 
existente pois que a acessibilidade, mormente, 
a este último só se casuístico e por mero 
lapso do cidadão dele ficaria a saber. O site 
destina-se a profissionais do foro e são estes 
que o consultam em geral, os mesmos que, 
regra geral, sabem da existência do património 
cultural em causa.

Posto isto, a rentabilização e futura «gestão» 
que obrigatoriamente tem de obedecer àquela 
hierarquização e tutela, não contenderia com:

(I) Divulgação institucional por mensagem 
a todos os responsáveis dos estabelecimentos 
de ensino, desde escolas, liceus a Faculdades 
onde a Arte fosse unidade curricular;

(II) Visitas compatíveis e não coincidentes 
com ocupação e/ou horários de 
funcionamento das salas de audiências;

(III)  Uma primeira fase em que o cidadão-
visitante doasse o valor desejado e curial de 
uma entrada museológica, valores, estes, que 
[cabem nos poderes e] podem ser geridos 
diretamente pelos Presidentes do Tribunal 
respetivos.

(IV) Procura de mecenas especializados 
para conservação e restauro, nomeadamente 
dos livros in casu – em iminente degradação -, 
como profissionais de craveira, v.g., a Professora 
Doutora Paula Menino Homem, docente desta 
faculdade que tão bem sabemos da perícia e 
exímio saber na arte de restauro.

(V) Criação de uma página em redes 
sociais e no You Tube fazendo uma visita virtual.

(VI) Convite à RTP2 e/ou a Paula Moura 
Pinheiro ou outros para criação e divulgação 
de um dos seus programas «Visita Guiada».

(VII) Numa segunda fase (mediando 
um ano curricular), apurado o êxito 
da iniciativa elaboração de proposta 
ao Ministério da Cultura e da Justiça 
para inserção do mesmo no roteiro 
museológico nacional e roteiros turísticos 
com as prerrogativas daí inerentes.

(VIII) Com tudo, serão este 
património cultural e artes aplicadas 
e espólio museológico incentivadoras 
também do estudo das biografias dos 
artistas, dos contratos celebrados pelos 
executores artistas e artífices com o 
Ministério da Justiça e uma sondagem 
que talvez possa ser possível sobre 
influências, pressões, não deixando a 
recensão crítica das obras em particular 
e do conjunto arquitetónico, escultural 
e pictural, onde terá de mudar-se uma 
academização temática do modernismo 
e um acomodamento à linha estética do 
Portugal parlamentar e constitucional.

E DISSE. 
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Encostei-me

Encostei-me para trás na cadeira de convés e fechei os olhos, 
E o meu destino apareceu-me na alma como um precipício. 
A minha vida passada misturou-se com a futura, 
E houve no meio um ruído do salão de fumo, 
Onde, aos meus ouvidos, acabara a partida de xadrez. 
Ah, balouçado 
Na sensação das ondas, 
Ah, embalado 
Na idéia tão confortável de hoje ainda não ser amanhã, 
De pelo menos neste momento não ter responsabilidades 
nenhumas, 
De não ter personalidade propriamente, mas sentir-me ali, 
Em cima da cadeira como um livro que a sueca ali deixasse. 
Ah, afundado 
Num torpor da imaginação, sem dúvida um pouco sono, 
Irrequieto tão sossegadamente, 
Tão análogo de repente à criança que fui outrora 
Quando brincava na quinta e não sabia álgebra, 
Nem as outras álgebras com x e y’s de sentimento. 
Ah, todo eu anseio 
Por esse momento sem importância nenhuma 
Na minha vida, 
Ah, todo eu anseio por esse momento, como por outros análogos 
— 
Aqueles momentos em que não tive importância nenhuma, 
Aqueles em que compreendi todo o vácuo da existência sem 
inteligência para o 
compreender 
E havia luar e mar e a solidão, ó Álvaro. 

Álvaro de Campos, in “Poemas” 
Heterónimo de Fernando Pessoa
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REFLEXÃOREFLEXÃO

Se repararem no poema reparam em vós. 

Têm tempo para se olharem, dizerem bom 

dia , tomarem o pequeno almoço convosco e 

sentarem-se a ler um livro em silêncio?

 Já repararam que quando éramos crianças 

brincávamos em silêncio com Mundos 

enormes dentro de nós? Sabíamos sempre o 

que ía acontecer a seguir, tínhamos todas as 

deixas e todas as soluções, sabíamos tudo e 

nada nos apanhava desprevenidos.

Se apanhava não sabia que tinha apanhado, 

fazíamos silêncio e deixávamos tudo na 

ignorância. Era a nossa mas ninguém sabia.

 Há de chegar de novo o tempo em que 

diremos bom dia a nós próprios, nos 

sentaremos à mesa do pequeno almoço 

connosco e passaremos a tarde a ler em 

silêncio.

 Os senhores da guerra, ou das pequenas 

batalhas, esses não terão o reflexo do espelho 

nem o sabor lento da própria companhia, nem 

RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

         ueria tanto ter escrito este texto e sinto 

         que podia tê-lo feito não porque seja tão 

grande ou tão imensa como Fernando Pessoa, 

mas porque  ele escreve e eu sei que sinto o 

mesmo.

E neste poema não escolhido mas por acaso 

encontrado, toda eu me sinto dentro dele, eu sou 

o que está escrito no poema, sou aquela criança 

que ficou lá atrás mas que de vez enquando 

encontro e sempre vive comigo.

 Talvez por isso não me importam nem 

perturbam os ganhos e as perdas deste mundo 

e, talvez por isso, a minha noção de desfecho 

seja tão alucinantemente  realista.

 O que eu quero mesmo é sentir sempre que o 

que adivinho se vai realizar, o que pressinto é 

uma realidade e o que evito é porque não devo 

sequer cruzar.

 Já repararam no poema que introduziu o texto? 

Q
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o som do silêncio dos Mundos que vivem 

dentro dos livros.

Como diz Galeano, quando somos crianças 

somos pagãos,....  todos, e somos todos 

poetas.

As crianças têm assim como que  um iniciar 

da Vida, descomprometido e solto, sem 

formatos... sim, que depois a Vida encarrega-

se de, como diz Eduardo Galeano, nos 

apequenar a alma e deixamos quase, quase 

de ser livres.

Há os que vendem a alma ao Diabo... e são 

grandes e cheios de regras e vaidades, e há 

os que não se vendem e são livres.

São  os poetas, .... recostam-se para trás nas 

cadeiras de convés e balançam-se ao ritmo 

das ondas num momento sem importância 

nenhuma, em que nada nem ninguém 

depende de algo ou alguém, e em que toda 

a serenidade e Paz no Mundo dependem 

de um momento curto, sem importância 

nenhuma.

Mas eles sabem que sabem tudo, e que 

o que pressentem é o que vai realmente 

acontecer, e recostam-se para trás porque 

tudo o que escreverem será lei mais tarde 

ou mais cedo ainda que os condenem à  

morte e desejem que não haja mais poetas 

na terra.

 É por isso que quando somos crianças 

nos dão um lírio e um canivete,  um mapa 

imaginário,  honra de manequim, um 

prémio de ser assim, um barco e um chapéu,  

bilhetes para o céu, um bolo que é a história 

e a capa do evangelho,...  um cravo preso à 

cabeça,  um nome e um jornal, um  carimbo 

no passaporte.... Permitem que aprendamos, 

que nos cultivemos no formato exigido pelo 

programa do ensino oficial, ... por isso a nossa 

dimensão não é a vida, nem é a morte, é 

qualquer coisa que nos fica entre a liberdade 

e o que os outros entendem ser liberdade, é 

algo que nos é traçado e aceitamos ou não:

A nossa dimensão é feita de coisa nenhuma 

e de tudo o que queiramos que seja feita 

porque nós já existíamos antes e somos 

feitos de pedacinhos de estrelas. Há todo um 

Universo, que é o mesmo, em cada um de 

nós.

Não precisamos escolher um líder porque ele 

não resolve nada, não precisamos descansar-

nos em alguém que deve ser eleito e para 

isso se oferece, como paladino do Mundo e 

da verdade.... não precisamos bater palmas ou 

acenar que sim com a cabeça... Recostemo-

nos numa cadeira de convés ao sabor das 

ondas e regressemos ao tempo em que não 

tínhamos de saber álgebra e não tínhamos 

importância absolutamente nenhuma....

15 minutos de alienação por dia... se possível 

com piano ou jardim ao fundo  e um texto 

poético e revolucionário para ser escrito. Se 

tiver uma flor vermelha use-a... as revoluções 

precisam sempre de flores nem que seja só 

para não dizerem que não falámos de flores.
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Imparcialidade não significa nem pode 
confundir-se com neutralidade. O juiz não 
é, nem pode ser, neutro, no sentido de lhe 
ser indiferente o pleito. O julgador não tem 
interesse pessoal na demanda e no seu 
resultado, mas isso não significa que não 
tenda para o lado onde se encontra a razão 
e a justiça.

A verdade é um factor de legitimação 
do direito processual. Ligado à busca da 
verdade está o principal instituto do direito 
processual: a prova.

A reconstituição judicial dos factos não 
escapa à subjectividade não só do juiz mas 
também dos demais intervenientes no 
processo, v.g. testemunhas, peritos, pelo 
que não pode ser captada na sua plenitude.

A actividade do juiz no processo, a sua 
relação com a prova, a valoração da 
mesma, os raciocínios a fazer e opções que 
a tomar face ao que lhe é apresentado, 
nunca ignorando as garantias de defesa 

do arguido, e a preocupação de elaborar 
uma decisão que além de justa seja 
compreensível e objectivamente justificável, 
é o que aqui se analisa.  

O juiz tem que tem depurar e delimitar 
factos trazidos ao processo, verificando os 
que são provados pela prova apresentada, 
distinguindo-os dos não provados, fixando 
em concreto a matéria sobre a qual vai recair 
a sentença, para, de seguida, os subsumir 
na norma jurídica correspondente. Neste 
refinamento, a operação valorativa do juízo de 
facto poderá distinguirse em quatro (4) fases: 

1. Factos alegados pelas partes, orientadores 
do processo, nas suas alegações. 

2. Factos trazidos ao processo pelos meios 
probatórios. As provas oferecem um conjunto 
de afirmações instrumentais que o julgador 
vai comparar com as alegações das partes 
para determinar se são ou não factos 
provados.  
Climent Durán distingue provas primárias e 
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provas secundárias, e, dentro das primeiras 
faz ainda a diferenciação entre as que se 
referem a factos puros ou a máximas de 
experiência. 

Convém saber do que falamos quando 
nos referimos a regras de experiência. 
Stein esclarece-nos afirmando que são 
definições ou juízos hipotéticos de conteúdo 
geral, desligados dos factos que se 
julgam. Procedem da experiência, mas são 
independentes dos casos particulares e, a 
partir desses, têm validade para outros novos. 
Toda a regra de experiência se consegue 
por indução, pois é uma previsão a que se 
pode chegar, na medida em que se parte da 
experiência da forma como numa série de 
casos, condição e consequência, sujeito e 
predicado do juízo lógico estão ligados. 

Há, assim, provas que se traduzem numa 
informação directa. (v.g. confissão, da prova 
testemunhal, documental e da inspecção 
judicial). Todas comportam afirmações 
instrumentais que traduzem factos puros. 
São as provas primárias. 

As provas secundárias permitem chegar a 
outras, através da indução e/ou da dedução, 
baseando-se nas provas primárias. O ponto 
de partida é a prova primária, de factos puros, 
para chegar a outra, a de presunção ou 
indiciária, sempre respeitando a lógica vulgar 
e a experiência colectiva. 

3. Determinação dos factos provados. Trata-
se da valoração propriamente dita. Esta fase 
implica um trabalho valorativo complexo. 
Numa primeira fase o julgador filtra a eficácia 
de cada meio probatório. Depois, caber-lhe-á 
comparar os factos que julgou provados.  
Ao examinar cada meio probatório o juiz 
desenvolve um raciocínio dedutivo, no qual 

considera as manifestações de cada meio 
(confissão, testemunho, etc), relacionando-
os com regras de experiência, a fim de 
determinar se o facto analisado é susceptível 
de ter acontecido, concluindo pelo valor 
a dar à informação transmitida pelo meio 
probatório analisado. 

No final desta etapa o julgador está perante 
dois tipos de factos: as afirmações básicas 
(alegadas pelas partes) e as afirmações 
instrumentais (que crê serem credíveis). 
A tarefa que se segue é a comparar estes 
dois tipos de afirmações e verificar se as 
afirmações instrumentais comprovam ou não 
as básicas. 

Valorar implica, então, um esforço de 
comparação de factos. Existem três níveis de 
valoração, a que chamaremos: 1) Elementar; 
2) Acessória; 3) Coadjuvante. Assim: A 
valoração elementar – principal – reporta-
se à comparação entre os factos alegados 
pelas partes e os obtidos pelos meios 
probatórios, após a que resultam provados ou 
desacreditados os factos. 

A valoração acessória traduz-se no exame de 
indícios ou presunções, ou seja, na análise 
de factos cuja prova é feita indirectamente, 
mediante inferência resultante das regras 
de experiência e do senso comum. Prova-
se a existência de um facto, mediante 
raciocínio indutivo, através da existência de 
outro/outros, já provado(s), e com aquele 
conectado(s) directamente. Este tipo de 
valoração tem muita importância, também, 
quando se trata de elementos de índole 
subjectiva (intenções do agente). Aqui a 
estrutura lógica é a da indução. 

A valoração coadjuvante traduz-se na 
verificação da existência de ónus da prova 
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e sobre quem impende. Esta valoração terá 
lugar fundamentalmente na prova civil, uma 
vez que é o local próprio para aferição de ónus 
da prova, já que em processo penal em sentido 
próprio não existe. 

4. Por fim, a 4ª fase do juízo de facto, que 
se consubstancia na fixação dos factos 
provados na sentença. É a motivação fáctica: a 
demonstração do raciocínio judicial e as razões 
do convencimento. 

Por sua vez, a valoração jurídica que toma 
como ponto de partida os factos já fixados 
(através da operação valorativa do juízo de 
facto) para lhes aplicar uma norma e obter a 
consequência que tal norma estatui, é o juízo 
de direito. 

O raciocínio aqui desenvolvido tem natureza 
dedutiva, silogística, na medida e, que existe 
uma premissa maior (a norma jurídica aplicável 
aos factos), uma premissa menor (factos 
provados que resultaram do juízo de facto) e 
uma conclusão, (consequência jurídica). 

O legislador português optou por consagrar 
um princípio de prova livre. Há uma liberdade, 
sim, mas uma liberdade de acordo com um 
dever, como bem recorda Figueiredo Dias.  
Não se trata, portanto, de uma convicção 
puramente subjectiva e emocional, ao invés, 
tratando-se de uma convicção pessoal, “ela 
é necessariamente objectivável e motivável” 
(Brito, 2013) (Dias, 1974) 

E o critério prático adequado para conseguir 
tal convicção dá-no-lo Figueiredo Dias, 
assentando na jurisprudência anglo-americana: 
quando o juiz se convença da verdade dos 
factos para além de toda a dúvida razoável. 

O artº 127º CPP estabelece três (3) tipos de 

critérios para avaliação da prova: 

1. uma avaliação inteiramente objectiva 
quando a lei assim o estabelecer (como é 
o caso, v.g., dos documentos autênticos); 

2. outra, também objectiva, que se reporta 
às regras da experiência; 

3. e, por fim, uma eminentemente 
subjectiva, que resulta da livre convicção 
do julgador. 

À liberdade valorativa são impostos 
determinados limites. Pinto de 
Albuquerque aponta-lhe limites exógenos 
(o in dubio pro reo, a busca da verdade) e 
endógenos (grau de convicção requerido 
para a decisão e à proibição dos meios 
de prova) que condicionam o próprio 
processo de formação da convicção e da 
descoberta da verdade. 

Além dos limites que as regras da 
experiência e a lógica do homem médio 
suposto pela ordem jurídica, que são 
verdadeiros limites à discricionariedade 
do julgador, e não olvidando o as regras 
da proibição de valoração de provas, 
ínsito no artº 355º CPP, existem também 
os limites impostos pelo valor a atribuir: à 
prova pericial, aos documentos autênticos 
e autenticados, à confissão do arguido 
em audiência, ao caso julgado. Mas 
a par destes que a doutrina costuma 
enumerar, existem outros, a nosso ver de 
extrema importância: os limites impostos 
pelas declarações para memória futura, 
pelas declarações do co-arguido e pelas 
declarações das testemunhas protegidas. 

A prova indirecta, indiciária e circunstancial 
ou por presunções, reveste uma maior 
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complexidade que a prova directa, pelo 
que também implica exigências especiais 
de fundamentação. A prova dos factos 
que realizam o tipo subjectivo do crime, e, 
especificamente do dolo, é um exemplo 
paradigmático de demonstração por prova 
indirecta.  

A prova indiciária apresenta hoje uma 
importância fundamental. Principalmente se 
nos ativermos na nova tipologia de crimes, 
no avanço da tecnologia, na capacidade de 
camuflagem e no hermetismo da actuação 
de muitos grupos organizados, mormente 
quando estão em causa crimes como o 
branqueamento de capitais, o tráfico de 
droga, de armas ou de pessoas, ou de 
terrorismo, pedofilia em larga escala e em 
rede, que implicam quase sempre uma 
organização complexa, que impedem ou, 
pelo menos, dificultam grandemente a prova 
directa. 

A motivação, por sua vez, consiste em 
expressar os motivos ou razões do decidir, 
o iter lógico seguido pelo juiz para chegar à 
decisão. Esta noção é comummente referida, 
mas peca pela incompletude. Não há um 
modelo exaustivo e unitário que permita 
identificar a estrutura do juízo nem da 
motivação. Aliás, provavelmente é impossível 
delinear um esquema homogéneo e unitário 
do raciocínio do juiz, que permita ilustrar 
todos os momentos em que se articula 
aquele raciocínio.   

Taruffo demonstra que não há coincidência 
entre a estrutura da motivação e a da 
decisão, ou seja, a estrutura da motivação 
não se confunde com a estrutura da 
sentença. Ela é um dos requisitos desta, e faz 
parte de um todo maior, juntamente com a 

fundamentação, o relatório e o dispositivo. 

A motivação é uma actividade de 
interpretação e aplicação do direito e a 
valoração da situação de facto e da prova. A 
sentença tem por objectivo demostrar lógica 
e coerentemente a obra do julgador. 

Aquele autor faz também uma distinção entre 
a lógica do juízo e a lógica da motivação: 
a lógica será diferente se tiver a ver com o 
modo como o juiz chega à decisão ou se 
tiver a ver com a forma como o juiz justifica a 
decisão a que chegou. 

A “lógica do juiz” bifurca-se na lógica do juízo 
e na lógica da motivação que devem ser 
analisadas separadamente, ainda que haja 
correlação entre ambas. 

No raciocínio decisório a actividade valorativa 
do juiz tem um papel decisivo.  

Algumas das contribuições para a tentativa 
de explicação destas questões são dadas 
pelas teorias do juízo e da motivação, 
nomeadamente: Teoria do Silogismo Judicial, 
sistemático-dedutiva;  Teoria Tópica do 
Raciocínio Jurídico de Theodor Viehweg; 
Teoria Retórica da Argumentação Jurídica de 
Chaim Perelman. 
A lógica do raciocínio é distinta conforme 
seja utilizada para decidir ou para motivar. E, 
sendo assim, cada modelo de raciocínio tem 
esquemas diferentes, de acordo com o seu 
fim (decidir/motivar), o que não significa que 
não haja coincidências entre ambos. 

No caso da motivação há que precisar que 
ela poderá significar, ainda, uma de duas 
coisas: o raciocínio justificativo traduzido na 
escolha de razões para justificar a decisão e 
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o discurso em si, através do qual se expõem 
aquelas razões. Nesse sentido, a estrutura 
justificativa da motivação traduzir-se-á na 
demonstração do iter percorrido pelo julgador 
que justifica a decisão. 

Taruffo refere como requisitos substanciais da 
motivação, os seguintes: a inteireza; a dialéctica 
e a racionalidade, assegurando que existe 
um conteúdo mínimo essencial da motivação. 
Caso os requisitos substanciais e os elementos 
mínimos essenciais sejam respeitados, a 
motivação poderá considerar-se completa, 
ou seja, sem vícios que impliquem a nulidade 
da sentença, permitindo-se, assim, o controle 
externo da decisão por parte dos destinatários.

Há que ter consciência que a motivação tem 
também fins políticos – é a sua função extra-
processual. A transparência, conjugada com 
a publicidade da decisão, permite o controlo 
social, político, académico, disciplinar e 
superior. Tudo isto visando reforçar a confiança 
dos cidadãos na Magistratura, através da 
racionalidade da fundamentação. 

No discurso judiciário não há que optar pela 
lógica ou pela retórica. Ele comporta as 
vertentes narrativa, argumentativa e decisória, 
pelo que não é possível dissociar o papel da 
argumentação jurídica e da retórica forense em 
sede de fundamentação das decisões.    

O discurso judiciário deverá ser: coerente, no 
sentido de consistente, e lógico; objectivo, 
ou “perspectivado em dados autonomizáveis, 
exteriores à percepção subjectiva” (Graça, 2008 
:14); fundamentado, ou seja, contendo dados 
que bastem à sua justificação; vinculado ou 
circunscrito ao thema probandum e ao thema 
decidendi, racional e portanto compreensível 
e justificável na convicção demonstrada; 

expressivo ou inteligível a quem o 
analisar; abrangente por conhecer todas 
as questões juridicamente relevantes 
no processo; crítico, correlacionando 
provas; e suficiente no sentido de ter a 
fundamentação necessária. 

Uma boa decisão deverá, pois, ser clara, 
sem ambiguidades ou obscuridades que 
necessitem de uma pronúncia ulterior para 
as explicitar. A sentença deve ser simples, 
objectiva e tanto quanto possível sucinta, 
sem, todavia, pecar por insuficiente 
fundamentação, e deve ser lógica e 
coerente, sem contradições. 

Face à redacção do artº 374º n.º 2 CPP, 
além da enumeração das razões de facto 
e de direito, o juiz terá de fazer um exame 
crítico das provas, a fim de que este 
esclareça quais o convenceram e porquê, 
mediante critérios de razoabilidade. 

Reclama-se, assim, o exame crítico de 
todas as provas, a favor ou contra, para 
que possa dizer da sua credibilidade 
e influência no processo decisório. É 
esse o momento da objectivação da 
livre convicção do juiz. “Somente assim 
se cumpre a função intraprocessual, 
endoprocessual e ainda exoprocessual da 
motivação”, escreve Graça. (Graça, 2008: 
21) É com a exigência da fundamentação 
da sentença que se consegue que as 
decisões judiciais se impunham pela razão 
que lhes subjaz e não pela autoridade de 
quem as profere.
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ESTAR À 

MESA

VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

         aber estar à mesa como deve ser é 
         fundamental em casa, em qualquer 
restaurante, numa tasca, num palácio real 
ou num castelo, no campo ou na cidade, 
em Portugal ou no estrangeiro, num almoço 
informal ou num jantar de gala. Cresci a ouvir 
essas recomendações e muitas outras. E é 
sobre isso que vamos conversar.

Como convidar, como receber, como pôr uma 
mesa e sentar os convidados, como se tornar 
um perfeito anfitrião são apenas alguns dos 
aspectos que guardamos para outro dia. 
À volta da mesa é assunto que tem muito que 
se lhe diga.

Mas falemos das «alarvidades» tão comuns 
nos nossos dias e que nos fazem perder o 
apetite num abrir e fechar de olhos. São as 
más maneiras, ou a total falta delas, com que 
nos chocamos um pouco por todo o lado, 
nas situações mais surpreendentes, com as 
pessoas mais inesperadas.

Aí o problema não tem a ver com o corte, quer 
isto dizer, que não há como cortar a etiqueta se 
a coisa nunca lá esteve, efectivamente.

Hoje em dia, pratica-se pouco o ritual do jantar 

em família. Perdeu-se o hábito em muitas casas, 
não em todas, graças a Deus. E há muitas escolas 
que já não têm a preocupação de ensinar as boas 
maneiras à mesa, ou porque não têm tempo 
ou porque isso já não faz parte dos objectivos 
educacionais ou das prioridades escolares. Mas 
com o que se paga nos estabelecimentos de 
ensino, bem podiam tratar do assunto.
(Claro que não nos podemos esquecer que a falta 
de maneiras também passa pelos educadores, 
pelo que, pensando bem, talvez seja melhor 
guardar estas orientações para os progenitores)-

Tempos houve em que estar bem à mesa era um 
acto natural.  Aprendia-se em criança e absorvia-
se para a vida.

Lembro-me sempre de ouvir o meu Pai contar 
como, no tempo dele, se aprendia a estar direito 
à mesa, sem abrir muito as «asas»: um livro na 
cabeça e um debaixo de cada braço – o que 
em crianças achávamos a maior das graças -, 
ensinavam a manter a postura correcta. Eu já não 
apanhei esse «peso intelectual» à mesa. Mas 
as recomendações ou as chamadas de atenção 
substituíram bem esse truque.

S

Margarida de Mello Moser

Comunicação e Prótocolo

ESTAR À 

MESA
ESTAR  À 

MESA
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VOCÊ CORTA A ETIQUETA?

 Estar como deve ser à mesa tem muitas regras, 
umas flexíveis, outras não. Como em tudo o que 
diz respeito à etiqueta e boas maneiras, há muitos 
dependes.

O que é que não tem depende e traduz sempre 
falta de maneiras?

COMER DE BOCA ABERTA, FAZER 
BARULHO A MASTIGAR OU COM OS 
TALHERES E FAZER DE CONTA QUE SE 
TEM GRANDES «ASAS» PARA VOAR, 
SORVER A SOPA, O VINHO, A ÁGUA OU O 
SUMO SÃO APENAS ALGUNS EXEMPLOS.

Não deve levar-se nunca a boca aos talheres, mas 
são os talheres que devem levar a comida à boca. 
Não devem usar-se palitos em público, em 
circunstância nenhuma, nem devem palitar-se os 
dentes com a língua. 
Não deve encher-se o prato em demasia, nem 
começar a comer sem esperar pelos outros, como 
se aquela fosse a última ceia.
E «lavar» o prato com o pão, rapando o molhinho 
até à última gota?
Não deve nem pode, mas pode, em repasto mais 
informal, molhar o pão naquele molho apetitoso, 
como que a agradecer o petisco – é preciso saber 
fazer, saber quando se pode fazer, com bom 
senso.

O guardanapo não é para atar ao pescoço; deve 
pousar-se no colo, meio desdobrado, e ao acabar 
a refeição, deve pousar-se na mesa, vagamente 
dobrado.
Mas, em grandes mariscadas, diria que é quase 
chique pôr o guardanapo à volta do pescoço 
para não pintalgar a roupa toda com os salpicos 
que espirram durante aquelas operações 
minuciosas de retirar os bocados de animal da 
casca … Já é frequente os empregados destes 
estabelecimentos, oferecerem os ditos babetes.

E os arrotos? E o arranhar da garganta para limpar 
a expectoração? E o assoar ruidoso e pouco 

discreto? À mesa, os ruídos permitidos, têm a ver 
com conversa, gargalhadas e saltar de rolhas.                                               
                                                                                                                                                      
                    
E COMER MARISCO COM TALHERES? 
PARA NÃO FALAR DA FRACA FIGURA QUE 
SE FAZ, É UM DESPERDÍCIO. 

Quem não gosta de sujar as mãos, é mesmo 
melhor não comer.

Usar os talheres como deve ser é esteticamente 
obrigatório, mas começa a ser pouco comum. E é, 
na verdade, muito revelador.
E o dedo mindinho esticado para pegar no copo ou 
na xícara já deu azo a tantas bocas humorísticas, 
que já se devia ter conseguido acabar com ele. 
Mas, não. Não se acabou e a tendência parece ser 
para se aumentar o mau costume.

Fumar à mesa? Sou contra, até à sobremesa. 
Naquele intervalo entre o prato (ou o conduto, se 
preferirem – e digo isto porque na zona centro há 
quem diga que por lá se fala melhor, e é assim que 
se diz …!) e a dita sobremesa, o cigarro sabe pelos 
Deuses ao fumador viciado. Mas há quem defenda 
que só na hora do café se pode fumar.       

Esta questão é hoje mais polémica. Vemos muitas 
pessoas a fumarem à porta dos restaurantes e 
vemos também a mesma cena nas varandas das 
casas ou nas janelas. Acho detestável.
Pessoalmente, qualquer fumador que convido para 
almoçar ou jantar em minha casa, não fuma à mesa 
até à sobremesa, e enquanto alguém está ainda a 
mastigar. Enquanto fui fumadora também foi esta 
a regra em minha casa, porque não há nada mais 
desagradável, quando se saboreia um bom prato, 
do que mastigar o fumo dos outros.

As mãos e os braços são importantes. 
Os cotovelos devem estar, em princípio, fora da 
mesa; mas numa refeição informal, entre pratos, 
e enquanto se conversa, eles são permitidos em 
cima da mesa. De uma maneira geral, e quando 
não se está a comer os braços devem pousar na 
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mesa, acompanhando a posição dos talheres ou ao 
longo do corpo, com as mãos no colo.

Quando há pessoas a servir as refeições, seja em 
casa ou num restaurante, é preciso ter em atenção 
a sua higiene. Uma boa refeição pode tornar-se 
insuportável quando servida por um criado que 
cheira a sovaco, que tem um cabelo pouco lavado 
ou umas unhas maltratadas. É um pormenor 
descurado com frequência.

ESTAR À MESA COM ELEGÂNCIA É TÃO 
IMPORTANTE COMO A QUALIDADE 
DA COMIDA E DO VINHO. A FALTA DE 
MANEIRAS PERTURBA OS OUTROS E PODE, 
DE FACTO, ESTRAGAR UMA REFEIÇÃO. 

A mesa que se escolhe, o tipo de presidência, a 
maneira como a mesa está posta, a combinação 
dos pratos e dos vinhos, e a mistura dos convidados 
são artes que guardamos para mais tarde. Mas tudo 
começa em estar à mesa como deve ser.

GLOSSÁRIO E SUGESTÃO:

COMER – acto de se alimentar

O COMER – expressão definitivamente 
proibida. O jantar está óptimo, o almoço está 
fantástico, o petisco não podia estar melhor. 
«O comer» nunca está nada.

PALITEIRO – objecto de colecção; não 
utilizar senão para isso

MINDINHO – dedo que deve permanecer 
encolhido quando se pega no copo ou na 
xícara

DESODORIZANTE – deve ser oferecido 
a alguns empregados, no restaurante ou em 
casa, quando lhes distribuem a farda.  
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O CANTINHO 
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

         inda me recordo a primeira vez
         que a vi. Sorridente e sem 
chamar excessivamente as atenções. 
Atraía inevitavelmente o universo dos 
olhares mas sem nada fazer por isso 
pois as coisas com esta aconteciam 
naturalmente e sem o desejar. 
Eu tinha a mentalidade adolescente 
e ela, bem mais experiente que eu, 
carregava o saber de séculos nos seus 
bonitos ombros. Ainda há quem não 
acredite no amor entre idades diferentes 
…

Hoje porém, tinha um semblante 
subtilmente carregado como se alguma 
coisa a preocupasse para além das 
coisas mundanas. Umas feições que 
se situam entre a apreensão evidente 
e a indiferença do dia-a-dia. Qualquer 
espectador menos atento seria incapaz 

de o percepcionar mas eu, porém, não 
sou um espectador qualquer.

Foi a primeira vez que Mona Lisa olhou 
para mim diferente da forma com que 
sempre me olhou. Daquela forma com 
que sempre me habituou e de que eu 
gostava.

Olhei para ela vezes sem fim e durante 
anos fixei todos os seus traços, 
linhas, cores e também o seu sorriso 
enigmático pois sim, e porque não 
confessar, é ela quem cativa a minha 
atenção. Conheço-a bem e sou capaz de 
sentir quando as coisas não estão bem.
Estava saturada de mim, de reparar no 
meu olhar vezes sem conta e quase 
perpétuo. Não está habituada a atenções 
exclusivas e francamente, quem a pode 
criticar? Nem todos nascem com um 

A

M O N A  L I S AM O N A  L I S A
JÁ NÃO SORRI
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sorriso enigmático e tão cativante.
São demasiados os admiradores para uma 
obra de arte apenas e quanto a isso, não 
posso deixar de lhe dar razão. Olhar anos a 
fio não basta para cativar a sua atenção, há 
que fazer bem mais do isso. Fazer algo que 
eu não sei fazer.

Enfim, Mona Lisa estava farta de mim e eu 
não estava farto dela.

Como é que se reconquista uma obra de 
arte, se é que alguma vez a conquistámos 
pela primeira vez? 

Não basta oferecer flores ou convidá-
la para jantar pois Mona Lisa não se 
sensibiliza com vulgaridades. Mona Lisa 
não é vulgar.

Levantou-se, nada mais me disse e saiu 

arrastando consigo todo o seu porte, todo 
o seu séquito de admiradores e sem olhar 
para trás. Chegou próximo da porta de 
saída, quedou-se na mesma, olhou para trás 
e perguntou-me: “Vens?”

Tomou a iniciativa e eu fui, pois não é gentil 
fazer esperar quem viu outrem a aguardar 
anos a fio por este momento.

Mona Lisa assim o quis. E eu fui, pois ambos 
sabíamos que a iniciativa e a paciência, as 
duas juntas, de mãos dadas, fazem belas 
histórias de amor.

M O N A  L I S AM O N A  L I S A
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       comum ouvir dizer-se como um dado
       adquirido civilizacional que a «A 
minha liberdade termina quando começa 
a do outro» para, no fundo, traduzir 
aquela velha máxima Ulpiana que 
aprendemos nos bancos da Faculdade 
sintetizadora dos princípios fundamentais 
da dignidade da pessoa humana, da boa-
fé e da responsabilidade, a saber: “viver 
honestamente, não ofender outrem e dar a 
cada um o que lhe pertence”.

 Àquela afirmação de princípio do espaço 
que a minha liberdade “ocupa”, Fernando 
Ventura (Franciscano Capuchinho e 
Teólogo) provoca-nos com um “Eu quero 

É
pensar que a minha liberdade se alarga 
com a liberdade do outro” (Entrevista IA 
- Igreja Açores, Fev. 26, 2015), ou ainda 
quando refere: “Mas um dia havemos de 
perceber que seremos tanto mais livres, 
quando formos capazes de gerar e criar 
espaços de liberdade à nossa volta. A 
minha liberdade não termina quando 
começa a do outro. Continua somente. 
Alarga-se na medida em que o outro 
possa ser como um de nós” («Imagens da 
dignidade humana de um tempo que é o 
nosso”, Palestra “Dignidade Humana e o 
Risco Social – Limites entre a autonomia 
individual e intervenção institucional”, 
realizada no âmbito do 88.º aniversário 

“A MINHA LIBERDADE (NÃO) 
TERMINA QUANDO COMEÇA 
A DO OUTRO”.
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MANUEL  
ROSÁRIO NUNES

Magistrado do Ministério Público

da Misericórdia de Gaia, Salão Nobre da 
Misericórdia de Gaia, 26 de Junho de 2017») 
– scmg.pt.; v.d. igualmente em “Raízes” de 
Maria João Seixas em programa recente na 
RTP.

Nas diversas oportunidades em que partilhei 
“Caminhos” e “Caminhadas”, nos chamados 
trilhos de “pé posto” em espaços naturais, 
pude fazer a experiência da satisfação 
profunda que é simplesmente caminhar, 
andar a pé, respirar, ou simplesmente ouvir 
o som do silêncio – esse “luxo” dos tempos 
modernos de que nos fala Erling Kagge em 
o “Silêncio na Era do Ruído” (Quetzal Editores, 
2016) – captando a sensação incontida na 

palavra liberdade, comunhão ou “re-ligação”.
O cientista e glaciologista vitoriano Tyndall, 
ilustra de forma poética a sensação 
transmitida após subir o Weisshorn em 1861: 
«The deligth and exaltation experience 
were not those of Reason or Knowledge, 
but of Being: I was part of it, and it of me and 
in transcendent glory of Nature I entirely 
forgot myself as a man» (The Alpine Club, 
Mountaineers Great Tales of Bravery and 
Conquest, Royal Geographical Society, DK, 
2015, p. 131). 

Mais recentemente Paul Theroux analisando 
a expressão “caminhar” em a “A Arte da 
Viagem” (Quetzal, 2012, p. 175) refere que 
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A MINHA LIBERDADE

«A palavra espanhola sendereando, para 
caminhar, é compacta e bela (sendero é 
caminho), mas a expressão mais sábia para 
essa atividade é a expressão latina solvitur 
ambulando («Resolve-se Andando»), 
atribuída a Santo Agostinho. (…) Caminhar 
para aliviar a mente é um objetivo do 
peregrino. Também há uma dimensão 
espiritual: a própria caminhada faz parte 
de um processo de purificação. Caminhar 
é a forma mais antiga de viajar, a mais 
fundamental, talvez a mais reveladora.» 

Experiência tanto mais gratificante quando 
partilhada. Nesta partilha, o “espaço de 
liberdade” que se sente não termina, 
antes complementa-se, torna-se melhor, 
alarga-se como “co-agita” o franciscano 
Fernando Ventura, na medida em que cria 
com aqueles com quem caminhamos, 
convivências, “espaços de liberdade à 
nossa volta”.

Na verdade, superada a barreira 
“crevasseana” dos “bons-dias” com quem 
partilhamos espaços comuns de Trabalho, 
lançados na “aventura”, de percorrer a 
pé, sejam os sempre proclamados “doze 
quilómetros” em trilhos até à “Ursa”, “Pedra 
Amarela”, ou “Peninha” no “Monte da Lua” 
em Sintra, seja calcorreando a arriba 
junto à Fonte da Telha até à Lagoa, ou 
“escalando” a íngreme estrada romana 
em Palmela, os Cântaros na Estrela, os 
“Barrerones” na Serra de Gredos, ou o 
impactante Vale de Ordesa nos Pirenéus, 
ou ainda comprometidos num projeto 
mais ambicioso do tipo “Caminho(s) de 
Santiago”, temos sempre a oportunidade 
de criar não apenas espaços de comunhão 
ou de “re-ligação”, mas de liberdade e 
satisfação partilhadas, de fazer “pontes” 

na contemplação das «montanhas (que) 
passam através das nuvens até ao ar puro.» 
(«Viagens de Mandeville», John Mandeville 
(1300 – 1372); Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2012, p. 46).

Nos domínios do “indizível”, mais que a 
adjetivação que pudesse conseguir ou 
sequer sugerir, a formulação proposta 
redundará sempre num singelo e a final: 

“faça a experiência”. De 
preferência com calçado 
confortável, chapéu e 
água.
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E O MAR 
LOGO ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito
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          notícia de que um bebé vai chegar
          é, na maioria das vezes, motivo de 
alegria para pais, avós, restante família 
e amigos. Xerazade decidira adiar o 
projeto, assim como duas das suas três 
irmãs. Vá lá que a mais velha avançara, 
com coragem, para sossego da mãe que 
tinha pensado que, com 4 filhas a rondar 
os 40, nenhuma lhe daria um neto. Com 
o nascimento do sobrinho, já não era 
alvo da pressão da mãe e das amigas da 
mãe que a tinham visto crescer a brincar 
com bonecas, a cuidar dos “nenucos”, e 
agora a desperdiçar o instinto maternal 
que revelara tão cedo, tudo em nome de 
uma carreira.

Nas idas semanais ao cabeleireiro com 
a amiga, folheia as revistas cor-de-rosa 
e comentam entre si o casamento da 
princesa, o drama do divórcio da atriz, 
o nascimento do filho da mulher do 
futebolista, a gravidez da tenista que 
dedicou a vida ao desporto. São factos 

da vida pessoal de mulheres que não 
conhecem mas que para si são heroínas, 
assim fixadas nas fotografias em que 
aparecem perfeitas. 

Xerazade não é perfeita. Desde muito 
cedo dedicara-se a estudar e, depois, à 
profissão. Nunca se comprometeu. Umas 
relações esporádicas e, filhos, nem 
pensar. É uma tia à maneira e, um fim de 
semana ou outro, fica com os filhos das 
amigas. Na cadeira ao lado, a amiga abre 
a revista com Serena Williams na capa. 
A amiga, também colega de profissão, 
desabafou-lhe: 

- Mal comparando, Xé, mas já viste a 
Serena? Mulher de garra, vencedora de 
um Torneio do Grand Slam 23 vezes, 
decidiu ser mãe. E agora ? Treze meses 
depois começa do zero ! Eu não devia 
ter decidido ser mãe tão cedo, sabes? 
35 anos, Juíza há 8, chega a altura de ser 
sujeita à inspeção para obter a segunda 

A

MAT E R N I D A D EMAT E R N I D A D EM A T E R N I D A D E
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notação, importante para saber se vou 
poder escolher um Tribunal mais perto de 
casa, e sabes o que me dizem ? Que como 
estive de licença de maternidade duas 
vezes ainda não completei mais 4 anos. 
Então, não vão concretizar a inspeção já. Tu 
não tens esses problemas, não é ? 

- É verdade, amiga. Acho que quando 
tiver garantida a vaga na Relação poderei 
pensar em filhos – adianta, com um ar 
trocista.

- Lá para os 50, Xé ?!

- Um pouco antes …- continua, mas num 
tom dramático.

Ambas soltam uma gargalhada!

Seeding rules in women’s tennis are a 
“kind of punishment” for players such 

as Serena Williams after maternity 
leave and “should be changed”, says 
the tournament director of the Miami

 Open, James Blake.

http://www.bbc.com/sport/
tennis/43464868

MAT E R N I D A D EMAT E R N I D A D EM A T E R N I D A D E
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FILIPA VALENTE

           uando ouvi falar da competição
           Themis, ainda no primeiro 
trimestre, senti um misto de atracção e 
de rejeição. 

Por um lado, ter a oportunidade de 
representar o Centro de Estudos 
Judiciários (uau!) fora de portas; lidar 
com juristas brilhantes oriundos de 
vários pontos da Europa; voltar até, 
quem sabe, com um lugar no pódio (este 
terá sido só um pensamento de raspão, 
demasiadamente ousado para poder 
permanecer!...). E, sejamos honestos, 
pensar que poderia ainda ser esta uma 
hipótese de melhorar, por pouco que 
fosse, a classificação final do ano de 
formação inicial do CEJ, em que cada 
décima é preciosa, não foi também 
factor despiciendo.

Por outro lado, ai!, por outro lado… Pensar 
em fazer um trabalho, de raiz, todo em 
inglês, num tema actual e com conteúdo 
inovador!

Quanto a este último ponto, senti-me 

quase que ridícula, ante o atrevimento 
de achar que eu (!) poderia alguma vez 
pensar no que quer que fosse de inédito 
na área do Direito, quando tantos e tão 
brilhantes por aí há, a fazerem com que 
me parecesse que nada há sobre que 
pudessem ainda não ter reflectido.

A acrescer a isto, um estômago que 
dava cambalhotas só de imaginar em 
fazer uma apresentação integralmente 
numa língua que não a minha, perante 
uma audiência distinta, da qual 
necessariamente faria parte um júri cujos 
elementos seriam sumidades na área na 
qual eu decidisse aventurar-me.

E o pior de tudo: pensar nisto enquanto 
me via a braços com regulações-de-
responsabilidades-parentais-despachos-
liminares-custas-decisões-instrutórias-
despedimentos-sem-justa-causa-
saneadores-medidas-de-promoção-e-
protecção-sentenças-acórdaos-medidas-
de-coacção-fundamentações-de-
facto-factos-essenciais-instrumentais-
complementares-ou-concretizadores e 

Filipa Andrade Valente, 34 anos, nasceu em Aveiro, tirou o curso 
de Direito na Universidade de Coimbra, onde vive, e ingressou 
no Centro de Estudos Judiciários em 2016, no 32.º Curso, na 
Magistratura Judicial.

Encontra-se actualmente a frequentar o 2.º ciclo de formação, 
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não fui a casa. Teve de ser a casa – leia-
se, marido – que veio até mim, fim-de-
semana após fim-de-semana, zelosa e 
pacientemente. Na verdade, ou eram fins-
de-semana antes de semana de exercitação 
ou eram fins-de-semana devotados ao 
trabalho do Themis.
E aqui impõe-se um desabafo: fui ao 
engano! Como expliquei acima, bem sabia 
que participar no Themis não seria pêra 
doce. Aliás, se eu acreditasse que uma tarefa 
veiculada pelo CEJ seria fácil, talvez não 
devesse ter passado pelo crivo dos exames 
psicológicos, pois não estaria certamente 
muito lúcida! De facto, nada no CEJ é 
conhecido pela facilidade – mas, para ser a 
escola de excelência que consabidamente 
é, também não poderia ser de outra maneira. 
Enfim, dizia eu, a verdade é: foi muito 
mais difícil do que imaginei. Ler textos 
técnicos numa língua que não é a nossa 
é realmente penoso. Escrevê-los, ai, 
escrevê-los, nem se fala! Eu até já sonhava 
com barrigas de aluguer. E sei que com 
as minhas incansáveis colegas de grupo 
não foi diferente. Volta e meia, quando 
acordávamos, de manhã, líamos, num chat 

mais uma infinidade de saberes que, então, 
se agigantavam, mais e mais, sob a forma de 
tarefas diárias.

Não sei bem porquê, foi o prato da balança 
com os prós que pesou mais.

Mas os contras, tenho de admitir, ficaram 
ainda algum tempo a pairar sobre o meu 
ombro, sob a forma de diabinho que 
sussurrava: “Olha no que estás a meter-te! As 
horas do dia (e da noite!) já não te chegam 
para todas as solicitações do CEJ… Estás a 
ser temerária e podes arrepender-te!”. Por 
vezes, diga-se, estas vozes saíam também 
de bocas mais profanas, como as de colegas 
provavelmente mais cautelosos do que eu.
Fosse como fosse, a decisão estava tomada. 
Juntamente com as colegas Filipa Redondo 
e Maria João Esteves, o grupo foi formado e, 
depois de muito dar voltas à cabeça, o tema 
– barrigas de aluguer (surrogacy, para ser 
precisa) - foi escolhido.

COMEÇOU A AVENTURA.

Em todo o segundo trimestre, praticamente 
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domingo.

Enquanto, na viagem Lisboa-Bruxelas, 
todos dormíamos – naquelas costumadas, 
mas sempre constrangedoras, posições 
possíveis num assento de avião –, a Dr.ª 
Maria Perquilhas conversou animadamente 
com a Andreia durante todo o trajecto, numa 
demonstração de energia invejável.

Já em Bruxelas, depois de acomodados 
no hotel - o alojamento possível, dentro 
dos preços frequentemente proibitivos 
de Bruxelas, que vive essencialmente 
do turismo institucional -, saímos para 
almoçar. Depois de excluirmos uns quantos 
restaurantes cujas tabelas de preços nos 
pareciam inquietantemente incompatíveis 
com o per diem a que tínhamos direito, 
almoçámos num buffet delicioso e deixámos 
que a conversa se estendesse e reforçasse o 
sentimento de coesão que foi evidente entre 
todos nós, durante aqueles dias.

Éramos dois grupos, é certo, aliás 
concorrentes entre si, mas a verdade é que 
todos éramos também, e acima de tudo, os 
orgulhosíssimos representantes do Centro 
de Estudos Judiciários.

O resto do dia foi passado no hotel a 
preparar exaustivamente as exposições 
orais, como de resto praticamente todos 
os tempos livres que cada grupo teve 
até à respectiva apresentação. A Dr.ª 
Maria sempre de sobreaviso, incansável, 
invariavelmente disposta a tirar dúvidas, 
opinar ou assistir a ensaios.

que criámos para o Themis, mensagens 
escritas umas pelas outras, alta madrugada 
fora, com ideias, sugestões e pequeninos 
fragmentos daquele que seria o nosso 
trabalho.

Passámos as férias (?) da Páscoa de volta 
do trabalho, a ultimar tudo, para que 
pudéssemos entregar, enfim, a derradeira 
versão.
A Dr.ª Maria Perquilhas, naqueles que 
seriam também os seus dias de férias, 
sempre incansável, em constante contacto 
connosco, nem que fosse a prestar apoio 
moral, permanentemente entusiasmada com 
os nossos avanços, qual cheerleader jurídica. 
Leu e releu o nosso trabalho e deu o aval 
por que tanto ansiávamos. Também a Dr.ª 
Margarida Valadas abdicou de tempo das 
suas férias para corrigir o nosso texto – com 
a paciência de Jó que o nosso inglês técnico 
necessariamente requeria. 
Depois do trabalho escrito entregue, foi 
um enorme peso que nos saiu de cima dos 
ombros (no meu caso, peso esse que tinha 
já esborrachado aquele tal diabinho que ali 
havia habitado).

Cerca de um mês depois, chegou finalmente 
a hora de ir para Bruxelas. Alguns dos dias 
que antecederam a viagem foram passados 
no CEJ, até horas impróprias, a preparar 
a apresentação oral. A ansiedade era 
crescente.
Às 6 horas da manhã de dia 14 de Maio, 
lá estávamos no aeroporto de Lisboa, 
seis auditores de justiça ensonados, três 
do nosso grupo – team Portugal II - e 
também a Andreia, a Débora e o Bruno, 
do team Portugal I. Juntou-se a nós a Dr.ª 
Maria Perquilhas, com uma boa disposição 
realmente impressionante em alguém que 
teve de se levantar de madrugada a um 
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referido sistema de um código, o 
qual encripta dados, com base num 
mecanismo de chaves assimétricas, 
gerando adicionalmente uma identificação 
personalizada desse mesmo sistema; 

(3) depois, tem lugar uma comunicação à 
vítima do ocorrido, assim como do montante 
exigido, para facultar/entregar a chave 
personalizada de desencriptação, enviando 
valores em criptomoedas (para não ser 
rastreável), e o endereço (carteira) para onde 
deve ser enviado, junto com a identificação 
personalizada do sistema em causa; e 

(4) finalmente, uma vez efetuado o 
pagamento, a vítima recebe uma chave 
personalizada de desencriptação que lhe 
permite recuperar os dados.

Com essa técnica, apesar de os pedidos 
de resgate não costumarem ultrapassar os 
500 Dólares, os criminosos digitais tendem 
a obter um valor global elevado. Além 
disso, podem continuar com tais práticas 
devido à passividade das vítimas, até por 
ser frequente que os administradores dos 

Embora a prática não seja nova, a 
disseminação de ataques informáticos 
utilizando ransomware chamou a atenção 
mundial no primeiro semestre de 2017, com 
a disseminação do WannaCry, um ataque 
de em larga escala e com múltiplas vítimas, 
também em Portugal.

Antes de mais, é necessário caraterizar o 
protocolo que constitui o modus operandi 
no ransomware. Por outras palavras, sem 
o preenchimento de cada um deles e por 
esta sequência, até poderemos ter ataques 
maliciosos, mas não se tratará de ataques 
de ransomware. Ter sido esse o caso do 
(Not)Petya, no qual a finalidade última foi a 
obtenção de informações confidenciais, além 
de tornar inoperantes os sistemas atacados. 
Em extrema síntese, o mesmo pode-se 
resumir em quatro passos, todos eles 
necessários para a respetiva identificação: 

(1) a obtenção de acesso ao sistema 
informático da vítima, com ou sem engano, 
por parte do(s) autore(s); 

(2) a que se segue a inserção no 
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sistemas ou as administrações das empresas 
ou outras organizações paguem os resgates, 
evitando os “custos reputacionais” que lhes 
adviriam se a ocorrência de tais ataques 
viesse a ser conhecida, não reportando, 
internamente, e/ou apresentando queixa 
junta da Polícia Judiciária ou do Ministério 
Público.

Embora se trate duma técnica disseminada, 
o ransomware, nos precisos termos antes 
descritos, não está tipificado qua tale. Aliás, 
só assim é na Califórnia (Section 523 (c) do 
Penal Code, em vigor desde 1 de janeiro 
de 2017). Consequentemente, é necessário 
compulsar as Fontes potencialmente 
aplicáveis a esta realidade.

Antes de mais, é preciso ter em mente que a 
obtenção de acesso ao sistema informático, 
o primeiro passo do protocolo de um ataque 
de ransomware, pode ocorrer com e sem 
engano do respetivo titular.
Embora seja mais frequente que o acesso 
seja obtido através de práticas maliciosas, 
começaremos por enfrentar a possiblidade 
de o mesmo ocorrer por meios técnicos, 
dispensando a indução em erro do titular do 
sistema.

Assim, temos o tipo do acesso ilegítimo 
(Art.º 6.º da Lei do Cibercrime, Lei n.º 
109/2009, de 15 de setembro), no qual o 
bem jurídico penalmente protegido é a 
segurança, na aceção de disponibilidade 
exclusiva do sistema informático pelo seu 
titular. Porém, em grande parte dos sistemas 
se encontratam dados pessoais, em tais 
casos será preenchido um tipo diferente, 

o correspondente ao crime de acesso 
indevido (Art.º 44.º da Lei da Proteção de 
Dados Pessoais, Lei n.º 67/98, de 26 de 
outubro), cujos bens jurídicos penalmente 
protegidos são, antes, a privacidade e a 
autodeterminação informacional.

No entanto, o mais comum é o ransomware 
ser introduzido no sistema enganando o 
seu titular, através do chamado Phishing. 
Nomeadamente, através de uma mensagem 
falsa de correio eletrónico, ou de um 
aplicativo de comunicação, pela qual o 
autor cria a aparência de se tratar de um 
rementente de confiança da vítima, ou 
de um seu colaborador, a induzindo a 
pressionar um anexo ou a seguir um link. 
Antes de mais, uma tal prática corresponde 
ao crime de falsidade informática (Art.º 3.º 
da Lei do Cibercrime). Neste tipo, o bem 
jurídico protegido é o interesse público na 
preservação da confiança no tráfego jurídico. 
O que conduz a Jurisprudência a entender 
que, no Phishing, existe um concurso real 
com o outro tipo, o  do crime de burla 
informática e nas comunicações (Art.º 221.º 
do Código Penal), no qual o bem protegido 
é já o património da vítima, o sendo apenas 
reflexamente a tutela da confiança no 
tráfego jurídico.

Como vimos, um passo essencial à 
caraterização tipológica do ransomware é 
o da encriptação do sistema informático 
atacado, no todo ou em parte, ficando os 
dados indisponíveis para o respetivo titular. 
Ora, uma tal ação preenche os pressupostos 
do crime de sabotagem informática (Art.º 
5.º da Lei do Cibercrime). Por este, são 

DO RANSOMWARE NA LEI
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da indisponibilidade temporária do sistema.

Cabe ainda acrescentar que, na falta de 
um tipo complexo de “extorsão digital”, o 
protocolo correspondente ao ransomware 
daria lugar a um concurso ideal de crimes, 
centrado no de extorsão em termos de 
unidade de ação (Art.º 30.º n.º 1, do Código 
Penal português). O que fará sentido 
quando se tratar de um acesso ilícito ao 
sistema informático (ilegítimo ou indevido 
na legislação portuguesa) ou a uma indução 
em erro da vítima (burla informáticas), 
seguido de um pedido de regaste, inclusive 
por se tratar sempre da proteção de bens 
jurídicos de natureza patrimonial. De fora 
deste concurso e pelas mesmas razões, 
apenas ficaria a falsidade informática.

O mesmo valendo para a encriptação 
do sistema informático, ao ser esta a via 
escolhida pelos criminosos para intimidar 
os seus titulares e os levar a pagar o 
resgate solicitado. Mas já assim não 
será, verificando-se um concurso real de 
crimes, quando a encriptação implicar 
uma indisponibilidade prolongada do 
sistema informático da qual resultem 
danos desproporcionadamente elevados, 
excedendo o necessário à realização 
da extorsão, ficando autonomamente 
lesado o bem jurídico protegido pela 
sabotagem informática qualificada, ou sejam 
perturbados serviços públicos essenciais 
à continuidade da vida social, como ocorre 
com a sabotagem informática afetando 
infraestruturas críticas.

protegidos não só bens privados como o 
património e a disponibilidade do sistema 
informático pelo respetivo titular, mas 
também bens públicos como a continuidade 
da vida em sociedade. Sendo também 
previstas formas qualificadas deste crime, 
quando e se “O dano emergente da 
perturbação for de valor consideravelmente 
elevado [ou] A perturbação causada atingir 
de forma grave ou duradoura um sistema 
informático que apoie uma atividade 
destinada a assegurar funções sociais 
críticas, nomeadamente as cadeias de 
abastecimento, a saúde, a segurança e 
o bem-estar económico das pessoas, ou 
o funcionamento regular dos serviços 
públicos.” (n.º 5 a) e b), isto é, quando são 
atingidas “infraestruturas críticas” (Na aceção 
do Decreto-Lei n.º 62/2011, de 9 de maio).
Finalmente, a nossa Lei é clara ao caraterizar 
o protocolo inerente ao modus operandi do 
ransomware como correspondendo ao crime 
de extorsão. Aliás, a referida Section 523 do 
Penal Code do Estado da Califórnia penaliza 
uma forma qualificada de extorsão. Assim, 
entre nós, “Quem, com intenção de conseguir 
para si ou para terceiro enriquecimento 
ilegítimo, constranger outra pessoa, por 
meio de violência ou de ameaça com mal 
importante, a uma disposição patrimonial 
que acarrete, para ela ou para outrem, 
prejuízo é punido com pena de prisão até 5 
anos” (Art.º 223.º n.º 1 do Código Penal). Neste 
contexto, a “ameaça com mal importante” 
consiste, pelo menos, na possibilidade, 
resultante da própria encriptação, de perder 
definitivamente a disponibilidade do sistema 
informático e dos dados neste contidos, além 
das consequências adicionais que advenham 
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        avia uma enorme agitação na sede da 
        Contact naquele início de tarde. Os 
corredores estavam repletos de gente que corria 
em azáfama para tornar o dia perfeito. As flores 
eram entregues no lado direito, as câmaras 
escondiam-se do lado esquerdo e o som quase 
ensurdecedor de ordens gritadas enchia de vida 
aquele piso.

Dentro do seu gabinete, Daniela olhava pela 
janela, apreciando o trânsito que fazia parte das 
ruas da grande cidade àquela hora. O dia não 
nasceu igual a nenhum dos outros que viveu 
desde há seis anos, quando entrou pela primeira 
vez na Contact, para não voltar a sair. 

O trabalho realizado ao longo daqueles 
anos levou-a ali, àquele dia, em que tudo se 
articulava em consonância para nada falhar. 
Ao longo dos anos vários foram os assuntos 
sobre os quais incidiu a sua atenção, sempre na 
esperança de sensibilizar mentalidades para os 
problemas sociais, mostrando as suas origens 
e consequências da sua não resolução. As 
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audiências disparavam na última sexta-
feira de cada mês, pelas 21 horas, em que 
as suas reportagens eram partilhadas com 
o público. E naquele dia, a compilação 
de seis anos de descobertas iria ser 
lançado, por escrito, para marcar o décimo 
aniversário da estação.

O gabinete, decorado em tons de preto 
e branco, repercutia a luz dos raios de 
sol que entravam pela janela, parecendo 
conferir uma maior luminosidade daquele 
espaço naquele dia. 

A festa do décimo aniversário da estação 
foi cuidadosamente pensada e organizada, 
estando dividida em duas celebrações. À 
noite haveria um cocktail a ter lugar após a 
emissão do último jornal, o qual terminaria 
com uma compilação das reportagens 
elaboradas por Daniela, cocktail que teria 
lugar no imponente salão de conferências 
da sede da Contact com capacidade 
para, aproximadamente, duas centenas 

de pessoas. A outra celebração teria lugar 
a partir do início da tarde, no auditório 
igualmente sito na sede da Contact, onde 
Daniela estava disponível para uma sessão 
de apresentação do seu livro, marcando o 
lançamento de “PARA UMA CONSTRUÇÃO 
CÍVICA SAUDÁVEL”. 

A organização do evento fora adjudicada 
a uma empresa muito familiar de Daniela 
e, felizmente, a profissional escolhida 
para montar todo o aparato e se certificar 
que nada faltava não podia ser de maior 
confiança:

 - Como é que se sente a minha amiga?

Clara tinha entrado no gabinete de Daniela 
e interrompido a apreciação do caos 
que já se havia formado naquela artéria 
da cidade. Esboçando um sorriso, as 
amigas abraçaram-se, partilhando, com 
o silêncio, aquele que foi o caminho que 
ambas percorreram. Há uns anos, quando 
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Daniela, radiante, deu a notícia de que 
tinha conseguido alcançar o objectivo a 
que se tinha proposto, em busca do qual 
por diversas vezes teve que se afastar dos 
amigos, Clara esteve na primeira fila para 
felicitar a amiga, chorando, com ela, as 
lágrimas de alegria como se de uma vitória 
própria se tratasse.

 - E aqui estamos as duas, com a nossa 
vida profissional ao rubro e trabalhando 
juntas! 

 - Já está tudo pronto para te receber no 
auditório! Acho que vais gostar do efeito 
final.

 - Deixei tudo nas tuas mãos! Não confiaria 
em mais ninguém para o fazer! E creio 
que, depois do sucesso da festa de hoje, 
quem não vai ter tempo para as incursões 
na praia és tu, a não ser que instales uma 
central com telefone e Internet na mesa 27 
e passes os dias a comer salada de atum!

 - E queres melhor forma de começar e 
acabar o dia?

 - Isso é um convite para logo?
E entre risos e gargalhadas ambas as 
amigas saíram do gabinete de Daniela, 
especialmente desarrumado, em direcção 

aos elevadores que as levariam para o 
grande auditório.

A entrada para o auditório era, em 
conformidade com todo o edifício, 
imponente. As portas de carvalho erguiam-
se até rasar o tecto, ficando frente a frente 
com a recepção perto da entrada. Apenas 
um sinal assente num tripé dourado, 
impresso em veludo vermelho, identificava 
o que se encontrava para lá da porta.
As portas encontravam-se fechadas, mas 
vozes ecoavam já do outro lado. Assim que 
a madeira de carvalho começou a ceder, 
Daniela suspirou de emoção ao constatar 
o elevado número de pessoas que se tinha 
deslocado até àquele lugar para celebrar, 
com ela, aquele feliz momento.

Entre congratulações, sorrisos e palavras 
de apoio Daniela dirigiu-se, com Clara, à 
estante onde estavam estrategicamente 
colocados vários exemplares do seu livro. 
Do outro lado do salão, uma mesa com 
aperitivos e as mais variadas bebidas 
chamava os convidados, de forma a tornar 
ainda mais agradável e aconchegante 
o ambiente. Após ter dedicado alguns 
momentos ao convívio, Clara indicou 
a Daniela a mesa circular em redor da 
qual esta se deveria sentar, para que 
fosse possível, para além de continuar 

MAR
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as surpreendentes conversas, assinar 
eventuais pedidos de dedicatórias.

Quase parecia irreal a atenção que 
lhe foi, quase de um ano para o outro, 
concedida. Não era aquilo que desejava 
quando decidiu enveredar por aquele 
caminho na sua vida, mas sem dúvida que, 
pelos objectivos que se propôs alcançar, 
aquele momento era expectável. Sentiu o 
assentimento da sociedade às ideias e à 
realidade para a qual chamou a atenção 
nos seus vários trabalhos e, por isso, tudo 
valia a pena.

 - Muitos parabéns pelo magnífico trabalho. 

– Ouvia.

 - Sem dúvida uma grande contribuição!

 - É fantástico como a digressão por 
um tema tão comum como as origens 
e consequências do buraco na camada 
do ozono pode produzir um impacto tão 
grande.

Por momentos, Daniela sentiu a respiração 
a suster. Após esse primeiro impacto, só 
muito lentamente ergueu o olhar para ver o 
autor daquele pensamento. Reconheceu a 
profundidade dos olhos de imediato, como 

se a voz fosse apenas a porta de entrada 
para um momento no passado. Apesar 
da ausência de sofrimento e esperança 
naquele olhar, Daniela recordou ter visto a 
sinceridade da expressão e a forma como 
o castanho-escuro rodeava a irís, quase se 
confundido. 

 - Um estranho toca à campainha numa 
noite de verão. Desaparece sem dar uma 
explicação. O facto de alguém lhe abrir 
de imediato a porta e socorrer uma alma 
perdida não será um bom tema para 
desenvolver, do ponto de vista dos perigos 
que corremos quando acreditamos em 
gestos e emoções?

 - Se não acreditamos no que os nossos 
olhos vêm e no que o coração sente, em 
que vamos acreditar? Nas palavras de 
Eugénio de Andrade…

 - “As palavras já estão gastas”.

O estranho estendeu a sua mão a Daniela, 
num gesto denunciando o cumprimento. 
Os seus dedos compridos envolveram os 
dela, que imediatamente sentiu o fresco 
do aro de prata que envolvia o anelar 
daquele estranho conhecido. O pormenor 
do símbolo envolvendo o prateado 
fê-la fechar os olhos num gesto de 
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cumplicidade com a percepção de quem 
era, afinal!

 - Sou o Miguel e para além de conhecer o 
teu trabalho sei que nas alturas de maior 
aperto só bebes um sumo de laranja!    
 

…DANÇA COMO 
SE NINGUÉM 
ESTIVESSE A 
VER.
Daniela entrou no Diva Bar, caminhando 
por entre as inúmeras pessoas que lá se 
encontravam nessa noite. Trazia um sorriso 
estampado no rosto, deixando antever a 
felicidade que também transparecia nos 
seus olhos. Clara ficou um pouco atrás, 
terminando uma conversa profissional via 
telefone, excitada pelas boas novas que 
tinha acabado de receber: no dia seguinte 
partiria para a Austrália, para participar 
numa feira internacional de empresas de 
organização de eventos. A festa desse dia 
tinha corrido tão bem que foi proposto 
a Clara ser ela a representante da Celta. 
Assim que a conversa terminou, Clara 
alargou o passo para chegar a Daniela que 
se dirigia para a mesa 27, onde já estava o 
seu grupo de amigos. Clara tocou-lhe no 

braço e contou as novidades à amiga.

 - Nunca, por momentos, duvidei que 
conseguisses chegar aí! É como se um 
leque de vastas e longas oportunidades se 
estendesse a teus pés, apenas à espera de 
ti, dos teus passos!

Nem se aperceberam que estava alguém 
a seu lado, esperando pelo momento 
adequado para se anunciar.

 - As senhoras querem já o sumo de laranja 
natural e, pelo adiantado da hora, uma 
saladinha de atum, ou preferem sentar-se 
a apreciar as vistas desta magnifica noite?

Ruben tinha-se aproximado, sempre com o 
seu sorriso cativante, não podendo deixar 
passar a oportunidade de cumprimentar 
aquelas que eram já parte do mobiliário do 
Diva Bar. Durante anos acompanhou e era 
acompanhado pelas histórias de início e 
final de tarde de Daniela e Clara, havendo 
uma simbiose de experiências de vida que 
passou a caracterizar aquele bar, com uma 
certa nostalgia.

Ambas se sentaram na mesa habitual, 
após os queridos e sonoros cumprimentos 
aos seus amigos. A noite estava, de facto, 
fantástica, quer pelo ambiente exterior 
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quer pelo ambiente interior do espírito dos 
presentes. 

Pouco tempo depois de se terem sentado, 
Ruben aproximou-se da mesa 27 com dois 
cocktails, fruto da sua imaginação.

 - Estes são entregues com os 
cumprimentos da casa… e dos amigos da 
casa.

Dito isto, indicou, com o olhar, a direcção 
da bancada do Diva Bar, onde dois 
estranhos sorriam, erguendo os seus 
copos como que brindando à ausência de 
coincidências, no “bar do costume”. Daniela 
reconheceria aquele olhar em qualquer 
canto; Clara reconheceria o sorriso em 
qualquer momento. Miguel e Francisco 
tinham igualmente acabado de chegar, 
pela segunda vez naquele dia. No início da 
tarde estiveram no Diva Bar a namorar a 
sua mais recente inovação – as afamadas 
listas com a ementa - e a pensar noutras 
dores para a cabeça de Celso, durante a 
ausência deste. No preciso momento em 
que foram descobertos, e talvez por esse 
motivo, apreciavam quão gratos poderiam 
estar por terem deixado entrar nas suas 
vidas, finalmente e correndo todos os 
riscos, a vulnerabilidade do sentir.

E assim todos se juntavam, numa 
agradável noite de verão. Encontravam-se 
sentados, em redor da mesa 27, a recordar 
momentos que tinham passado numa 
altura já longínqua daqueles instantes. Os 
rostos exprimiam as saudades, as lágrimas, 
as tristezas e a melancolia dos tempos 
que foram e dos momentos vividos, de 
cada um daqueles antigos estranhos cujas 
histórias nos acompanharam ao longo 
destas páginas. Os olhos de cada um 
fixavam-se num ponto vazio ao mesmo 
tempo que os lábios esboçavam um ténue 
sorriso de nostalgia. Porque, naquele 
momento, tudo acaba assim.
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CEASAR O 

ENCANTADOR 

DE CÃES.

ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

        magia de Ceaser consiste nisso
        mesmo. No facto de conseguir fazer 
com os cães aquilo que à primeira vista 
parece magia. Chega, ouve as pessoas 
e sobretudo as suas queixas e no final, 
sem grande dificuldade, consegue 
encantar os cães fazendo-os cumprir 
com tudo aquilo que pretende deles 
fazer.

Não tem grandes dificuldades, o 
diagnóstico é rápido e a solução nunca, 
mas nunca falha. Nunca há medicina, 
nem comprimidos, nem calmantes o que 
leva a concluir que todos os problemas 
dos cães são, invariavelmente, 
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problemas educacionais. Não ponho 
isso em causa mas, ao mesmo tempo, 
nunca perdi a esperança de ver o Ceasar 
a, como se costuma dizer, deitar a toalha 
ao chão, ou seja, a desistir por concluir 
que afinal, o que o cão em causa precisa 
é de uma boa dose de calmantes ou 
quiçá, de umas boas palmadas. 

Nesse aspecto, prefiro o “The Vet on 
the Hill”. É mais verdadeiro, com um 
genuíno veterinário inglês a abordar os 
problemas caninos com o realismo que 
estes merecem. Ou seja, há cães que 
são sujeitos a cirurgias, outros a terapias 
e outros ainda, outros em que não há 
nada a fazer a não ser consolar os seus 
donos. 
Não há magia mas compensa pelo resto.

É assim um bocadinho com  a espécie 
humana. Há quem entenda que os pode 
treinar, manipular, encaminhar, fazer-
lhes a cabeça, há quem entenda que 
com uma lobotomia até lá vão... e há 

quem saiba que alguns nem com uma 
lobotomia seja para bem, seja para mal.

 Os seres, humanos ou não, 
humanizados ou não, têm sempre um 
fundo de vontade própria e não há volta 
a dar-lhe. Há os que nunca se vergam, 
os que amam porque amam e ponto, os 
que aprendem o que querem e rejeitam 
o que não lhes interessa, os que resistem 
ao que os possa  tentar moldar e os 
que são terrivelmente livres apesar de 
conscientes.

 E há os que pensam que podem 
treinar os que nunca se deixarão treinar. 
São assim uma espécie de  Ceasar e 
acham-se encantadores de seres, ou de 
serpentes, tipo o Flautista de Hamelin. 
Mas esquecem que são seguidos por 
ratos e que o encantador de cães, o 
Ceaser, também já foi mordido.

AO SERVIÇO DA 

REPÚBLICA
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MENINO DO 
BAIRRO NEGRO

https://www.youtube.com/watch?v=A_fRemms0uY
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Olha o sol que vai nascendo 
Anda ver o mar
Os meninos vão correndo
Ver o sol chegar

Menino sem condição
Irmão de todos os nus
Tira os olhos do chão
Vem ver a luz

Menino do mal trajar
Um novo dia lá vem
Só quem souber cantar
Vira também

Negro bairro negro
Bairro negro
Onde não há pão
Não há sossego 
 
Menino pobre o teu lar
Queira ou não queira o 
papão
Há-de um dia cantar
Esta canção Olha o sol que 
vai nascendo

Anda ver o mar
Os meninos vão correndo
Ver o sol chegar

Se até da gosto cantar
Se toda a terra sorri
Quem te não há-de amar
Menino a ti

Se não é fúria a razão
Se toda a gente quiser
Um dia hás-de aprender
Haja o que houver

Negro bairro negro
Bairro negro
Onde não há pão
Não há sossego

Menino pobre o teu lar
Queira ou não queira o 
papão
Há-de um dia cantar
Esta canção

ZECA AFONSO

https://www.youtube.com/watch?v=A_fRemms0uY
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ANTÓNIO

LOPES
PROFESSOR
ENGENHEIRO QUIMICO

        á uns anos atrás, 4 governantes de 4 
        estados soberanos - 2 crescidos e 2 
em bicos dos pés - reuniram-se numa ilha 
de clima ameno no meio do Atlântico para 
darem cobertura à frase da altura -existem 
armas de destruição maciça (ADM) no país 
no país de Saddam, que faz parte do “eixo 
do mal”! 
Chegaram lá às centenas de milhares, 
sem que houvesse mandato da ONU, 
vasculharam aquilo tudo! 
E então e não é que não encontraram as 
ditas ADM’s!!! Indignação! Entre outras 
peripécias, o desfecho chegaria na forma 
de enforcamento do dito ditador “Live Video 
Broadcasting by CNN” (já que estavam 
montados os holofotes, aproveita-se tudo 
para espetáculo!).

Mais tarde, os senhores que “mandam 
nisto tudo” fizeram aprovar uma resolução 
da ONU para uma intervenção militar para 
derrubar Muammar Kadhafi ... que recebiam 
com pompa e circunstância nas visitas de 
Estado, mas que depois resolveram dizer 
que era um mauzão do mundo. 
Visitei a Líbia enquanto o senhor governava 
convidado para falar num congresso 
internacional de química e acabei por 

passar mais uma semana a viajar no país. 
Gostei do país, do povo e da maneira como 
a Kadhafi se referiam. Um líder, que não fazia 
tudo bem mas que tinha desenvolvido o país 
e tornado o povo “próspero”. Bem, depois de 
muita cena hollywoodesca, lá assistimos “alive” 
à captura e morte do dito “ditador”.

A malta gosta de estar no sofá, ou à mesa, a 
comer a pataniscas, enquanto passam uns 
circos, perdão uns “filmes de guerra” ... lá longe!

A chatice é que o circo que estava a alimentar 
o mundo, o duelo Trump-Kim Jong-un acabou! 
O “little rocket man” rendeu-se aos Jogos 
Olímpicos e depois as miúdas sul-coreanas 
foram-lhe cantar umas baladas ...e o romântico” 
saiu da “cena da guerra”. 

Mas a máquina de guerra não pára! Há que 
agitar as bandeirinhas da “guerra fria” outra 
vez ...desta vez, foi com gases... químicos!!! 
(raisparta que os químicos é que pagam 
sempre as favas). 

Primeiro foi o Sergei Skripal, com os russos por 
trás, já se sabe! que a malta do ocidente está 
habituada ao 007 mas ...não consegue provar 
que o camarada Vladimir ganha as eleições 
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“democraticamente”, então toca de dizer que 
mandou matar o ex-espião! 
Entretanto a reputadíssima CNN 
“broadcasteriza” umas cenas de miúdos a 
lavarem os olhos e uma grande correria num 
suposto hospital, e de anunciarem “urbi et 
orbi” que se tratava de “armas químicas” ... 
os químicos, outra vez!!! mas esperem lá 
...o sarin “lava-se” com água nos olhos? ou 
querem pôr-nos “poeira” nos olhos?

“Moral” da história, 3 dos 5 membros com 
assento permanente e com direito de veto no 
Conselho de Segurança da ONU, lançaram 
mísseis sobre um país, reconhecido pela 
mesma ONU como “soberano”, e, sem o qual 
existe “mandato” para intervenção militar. 
Trata-se, à luz do “direito internacional”, de 
um “ato de guerra”. 

Outra vez a mesma história! Mas já sabemos, 
o mesmo Conselho de “Segurança” tem 
uma esmagadora maioria de membros 
“ocidentais” e...

O camarada Vladimir está quietinho e 
têm sido os seus ministros, embaixadores 
e secretárias que têm dado “notícias”. 
O camarada Xi Jinping mandou os seus 

ÚLTIMA HORA
    ASSIM VAI.......... A PAZ NO MUNDO!

delegados votar “contra” só para marcar o 
“ponto” na contenda porque o que ele quer é 
que os outros se entretenham com a guerra 
e a economia chinesa continue a prosperar 
com “lojas chinesas” everywhere.

O sr. Erdoğan até mudou de opinião 
relativamente à estratégia da zona   já se 
sabe, a Turquia é o “crossroad” entre o 
oriente e o ocidente.
Mrs. Theresa Mary May tem que arranjar 
umas manobras de diversão por causa 
daquilo do Brexit, na Alemanha, com a “crise” 
interna, frau Angela Merkel tem estado 
afastada da cena internacional (mas não 
sei, não! ela é engª química!!!), e “messieur” 
Emmanuel Macron já se sabe... (já que a 
França não esteve na reunião das Lajes), não 
quer perder oportunidade...

Entretanto os senhores da “Associação de 
Espingardas” NRA, amigos daquele senhor 
dos tweets “America Great Again”, continuam 
todos contentes  ;)

E os organizadores do Mundial de Futebol 
na grande Nação Russa continuam os 
preparativos para mais um mês de circo   ;)
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