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EDITORIAL
Viver  pode ser tudo o que quiserem, até uma passagem, 
uma transformação, uma ilusão, uma injustiça ou um castigo, 
uma oração, um louvor, um Karma, um círculo sem fim ... . 
Pode ser o que quiserem que seja.

Já reparou que o seu mundo é tão pequeno? Alargue a sua 
visão como a ondulação de um lago após a queda e impacto 
súbito de uma pedra e deixe-se ir até á ultima ondulação.
Olhe mais além.
Sabe da existência do Aquarius? Não, não é uma ópera rock 
nem um signo do Zodíaco é um barco com Migrantes que 
viram morrer alguns dos seus que se atreveram a fugir. E nós 
continuamos o nosso dia a dia rotineiro.

E sabe o que aconteceu às famílias que foram vitimas dos 
incêndios no ano passado? ... ... a maioria ainda não tem  
casa, perderam tudo e continuam com quase nada... 

A Vida tem um movimento alucinante de rotação e, 
entretanto vamos passando ao lado dos Direitos das 
Liberdades e das Garantias em translação, e preocupamo-
nos com o morrer quando ainda não organizámos o viver...

Fique-se o tempo que quiser por estas páginas on line. 
Interrogue-se e interrogue os que aqui escreveram este 
mês. 
Temos coisas novas para lhe contar, opiniões diferentes para 
dar, experiências para partilhar. Queremos refletir consigo 
sobre a ordem ou a desordem das coisas.

Venha e fique com o Verão, ele é tão fugaz como a Vida e 
pode ser tão destruidor como a Vida. Mas é sempre uma 
alegria quando vem e fica... a Vida também.

 Adelina Barradas de Oliveira
Escrito num Junho frio de  2018, 

desejando o Verão.
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22 RÉ EM CAUSA PRÓPRIA
ADELINA BARRADAS OLIVEIRA

26 FLORES NA ABÍSSINIA
CARLA COELHO

50 EXTRA
-----
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https://www.youtube.com/watch?v=A2qJG7LdpLE&feature=youtu.be
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ANTÓNIO
GANHÃO
Nasceu em Moçambique, em 1963. Aí viveu até 75, altura em que 
veio para Portugal. Licenciou-se em engenharia electrotécnica.
Da sua paixão pela escrita e pela leitura, resultou o blogue literário 
Acrítico, leituras dispersas ( https://acriticoblog.wordpress.com ).   
Em 2014, foi um dos moderadores convidado das conversas Muito 
Cá de Casa, na Casa da Cultura de Setúbal. É colaborador do 
Festival Literário de Fátima, Tabula Rasa, integrando o júri como 
responsável pela justificação do prémio ficção. 
A Desilusão de Judas, ed. Lua de Marfim, é o seu primeiro romance.

N	 uma	geografia	incerta,	que	se	
            depreende ser a de Lisboa (apesar 
dos	nomes	com	toque	sul-americano)	e	
num	tempo	impreciso,	que	se	percebe	ser	
o	nosso,	decorre	a	saga	da	família	Galeano.	
Uma	família	em	perda,	desestruturando-se,	
empobrecendo.	Uma	vez	pobres,	veem-
se	obrigados	a	partilhar	a	mesma	casa,	
disputando entre si as melhores divisões.
 
Edmundo	Galeano	esteve	nos	campos	
de	refugiados,	sobreviveu	a	Dadaab	e	
testemunhou	o	futuro.	Por	isso,	embora	à	
sua	volta	todo	o	planeta	terra	esteja	doente,	
ele vê sombras de mundos luminosos. 
Resolve,	então,	escrever	um	livro,	um	livro	
de	transição	entre	o	Inverno	ferrugento	e	
a	terra	recomposta	da	catástrofe.	Ele	bem	
sabe	que	dentro	da	esfera	azul	habita	o	bem	
e	o	mal,	pelo	que	se	propõe	conquistar	a	
beleza	para	que	o	seu	livro	resulte	enquanto	
lição. 

O	seu	irmão	Alexandre,	pelo	contrário,	não	
é	um	construtor	de	fantasias,	a	sua	obra	é	
feita	de	coisas	concretas,	cravadas	na	terra,	
daí	que	o	seu	sonho	seja	transportar	água	
potável,	em	antigos	petroleiros	reconvertidos,	
para	os	locais	desertificados.		E	tudo	isto	
indiferente	ao	facto	de,	ao	voo	prometido,	
suceder-se	a	queda.	Os	profetas	nascem	em	
tempos de grande privação.  

Contudo,	não	é	a	adversidade	desse	planeta	
decadente,	mas	sim	os	dramas	interiores,	
que	acabam	por	destruir	a	família	Galeano.	
Edmundo	vai	dividindo	os	factos	do	mundo	
em	duas	categorias,	os	que	merecem	fazer	
parte	do	livro	e	os	que	não	merecem;	com	
isso,	vai	perdendo	o	ímpeto	de	escrever.	Os	
juízos	de	valor	desviam-no	da	pureza	original	
do	projeto,	esvaziando-o	de	sentido.

			A	escrita	de	Lídia	Jorge	toca	a	realidade	
com	palavras	próprias	da	fantasia	e	do	

https://acriticoblog.wordpress.com
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ESTUÁRIO, 
DE LÍDIA JORGE

sonho,	destinadas	a	iluminar	o	desconhecido	
de	forma	quase	mágica.	As	personagens	
secundárias vivem pelo modo como nos 
são	dadas	a	conhecer,	sendo	identificadas	
a	partir	de	algo	que	as	torna	únicas,	A	que	
lhe	havia	beijado	a	ferida	chamava-se	Maria	
das Mercês. A narrativa não se alimenta do 
discorrer	da	história	que	se	pretende	contar,	
sim do regresso constante aos mesmos 
episódios,	para	lhes	acrescentar	ou	retirar	
algo	que	fica	a	regambolear	na	mente	do	
leitor;	sendo	que	tudo	isso	acontece	sem	
verdadeiros	retrocessos,	porque	o	livro	
caminha	sempre	em	direcção	ao	futuro.	

E	nesse	futuro,	libertar-se-á	a	promessa	
da	esfera	azul,	em	cujo	interior,	habitou	o	
espírito	de	Edmundo	Galeano	e	toda	a	nossa	
esperança.	(Cinco	estrelas,	publicou	a	D.	
Quixote)

...os limites do meu mundo 
não coincidem 
com os limites

da minha língua...
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EM VIAS 
DE EXTINÇÃO.

EM VIAS 
DE EXTINÇÃO.

E O MAR 
LOGO	ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito
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(…) 16) Ao abrigo dos poderes de gestão, o CSM poderá não preencher lugares 
do quadro de efetivos, cujos titulares sejam movimentados, designadamente os 

constantes do Anexo II (…)
ANEXO II Lugares efetivos previsivelmente a não preencher II.1 — Lugares efetivos 
vagos a não preencher: Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Cível 

da Maia — 2 lugares Tribunal Judicial da Comarca de Viseu — Juízo de Competência 
Genérica de santa Comba Dão — 1 lugar II.2 — Lugares efetivos a não preencher caso 

os atuais titulares sejam movimentados: Tribunal Judicial da Comarca dos Açores 
— Juízo Local Cível da Ribeira Grande — 1 lugar Tribunal Judicial da Comarca de 

Aveiro — Juízo de Instrução Criminal de Águeda — 1 lugar Tribunal da Comarca de 
Braga — Juízo do Trabalho de Guimarães — 1 lugar Tribunal da Comarca de Braga 

— Juízo Local Cível de Barcelos — 1 lugar Tribunal da Comarca de Braga — Juízo 
Local Cível de Guimarães — 1 lugar Tribunal da Comarca de Coimbra — Juízo Local 
Cível da Figueira da Foz — 1 lugar Tribunal da Comarca de Coimbra — Juízo Central 

Cível de Coimbra — 1 lugar Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Juízo Central 
Cível de Faro — 1 lugar Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Juízo Central Cível 

de Portimão — 1 lugar Tribunal da Comarca de Leiria — Juízo Central Cível de Leiria 
— 1 lugar Tribunal da Comarca de Leiria — Juízo Local Cível de Alcobaça — 1 lugar 

Tribunal da Comarca de Leiria — Juízo Local Cível de Leiria — 1 lugar Tribunal Judicial 
da Comarca de Lisboa — Juízo Local Criminal de Lisboa — 1 lugar Tribunal Judicial da 

Comarca de Lisboa Norte — Juízo Central Cível de Loures — 1 lugar Tribunal Judicial 
da Comarca de Lisboa Oeste — Juízo Central Cível de Cascais — 1 lugar Tribunal 

Judicial da Comarca de Lisboa Oeste — Juízo Central Cível de Sintra — 1 lugar 
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste — Juízo Local Cível de Cascais — 1 

lugar Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste — Juízo Local Cível de Oeiras — 1 
lugar Tribunal Judicial da Comarca da Madeira — Juízo Central Cível do Funchal — 1 

lugar Tribunal da Comarca do Porto — Juízo Local Cível da Póvoa do Varzim — 1 lugar 
Tribunal da Comarca do Porto — Juízo Local Criminal de Vila do Conde — 1 lugar 

Tribunal da Comarca do Porto — Juízo Local Cível do Porto — 1 lugar Tribunal Judicial 
da Comarca de Santarém — Juízo Central Cível de Santarém — 1 lugar Tribunal 

Judicial da Comarca de Santarém — Juízo Local Cível de Santarém — 1 lugar Tribunal 
Judicial da Comarca de Setúbal — Juízo Central Cível de Setúbal — 1 lugar Tribunal 

da Comarca de Viana do Castelo — Juízo Central Cível de Viana do Castelo — 1 lugar
*

c) Será ainda objeto de aditamento ao ponto II.2 do Anexo II como lugar efetivo a não 
preencher caso o atual titular seja movimentado: «Tribunal da Comarca de Leiria — 

Juízo Local Cível de Caldas da Rainha — 1 Lugar
Extratos de Diário da República, 2.ª série, respetivamente, n.º 93, de 15 de maio, 

e n.º 111, de 25 de maio de 2018

EM VIAS 
DE EXTINÇÃO.

EM VIAS 
DE EXTINÇÃO.
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									á	uns	meses,	uma	marca	de								
									vestuário	substituiu	o	animal	que	
a	caracteriza	e	que	borda	em	cada	um	
dos artigos por outros animais como a 
tartaruga	de	Myanmar,	o	rinoceronte	
de	Java,	ou	o	tigre	de	Sumatra	e	mais	
7,	num	total	de	10,	todos	em	vias	de	
extinção.	Yves,	filha	da	geração	dos	
que,	sem	esperança,	rumaram	a	França,	
enche-se	de	orgulho	com	a	notícia	de	
que	foi	ideia	de	um	criativo	português.	
Ela	está	de	férias	em	Portugal.
 
Nos	inícios	de	maio,	abre	o	movimento	
judicial	que	cria	a	esperança	de	o	Juiz	se	
aproximar de casa. 
Apesar do espirito de abnegação 
e	trabalho	que	é	reconhecido	aos	
Juízes,	cada	vez	mais	se	aceita	que,	
enquanto	pessoas,	têm	de	respirar	num	
ambiente	sereno	para	o	que	contribui	
a	presença	de	familiares	e	amigos.	É	
deste	movimento	de	um	Juiz	que	se	
abre a oportunidade para outro e assim 
sucessivamente. 
É	só	esta	variável	que	o	Juiz	não	domina	
ou não conhece. 

Os	critérios	relevantes	são	o	mérito	-	
nota	atribuída	segundo	processo	de	
avaliação	que	se	realiza,	em	regra,	de	4	
em	4	anos	-	e	a	antiguidade.	
O resultado é sempre uma surpresa e 
a espera durante um mês cria receios 
e	expectativas.	Desta	vez,	há	uma	
surpresa	adicional:	segundo	o	anúncio	
do movimento – objeto de divulgação 
no	Diário	da	República	-	há	mais	de	duas	
dezenas	de	cadeiras	que	podem	ficar	
vazias	após	31	de	agosto.

Ao	contrário	da	maioria,	Yves	detesta	o	
agosto.	Diz	que	vem	em	maio	regar	as	
raízes	dos	que	por	aqui	ficaram	e	dos	
que	voltaram	para	sempre.	Passa	os	
dias	entre	ir	levar	a	mãe	à	fisioterapia,	
almoçar	com	a	amiga	de	carteira	do	1.º	
ano,	ir	ao	cinema	e	ver	um	filme	japonês	
com	legendas.	O	seu	programa	favorito	
é	ir	buscar	o	sobrinho	à	escola	e	ajudá-
lo nos trabalhos de casa. Recorda o 
tempo	em	que	era	o	irmão	mais	velho	
quem	a	acompanhava	nessa	atividade.	
Em	Ciências	Naturais,	o	miúdo	anda	a	
estudar a importância da biodiversidade 

H

EM VIAS 
DE EXTINÇÃO.EM VIAS 

DE EXTINÇÃO.

E	O	MAR	LOGO	ALI
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e,	por	oposição,	os	animais	em	vias	de	
extinção.

Os	fatores	de	incerteza	multiplicam-se:	
são	umas	cadeiras,	mas	podem	ser	outras.	
Podem	desaparecer,	como	podem	manter-
se	Porquê?	

A	história	conta-se	em	poucas	palavras:	
o Ministério da Justiça elaborou um 
estudo	sobre	a	Reforma	Judiciária	de	
2014	e	concluiu	que	há	áreas	onde	serão	
necessários	mais	Juízes	e	apresentou	
a opção de serem retirados de outras 
áreas	Juízes	efetivos,	extinguindo-os.	O	
processo	legislativo	não	está	findo,	mas	
os	Juízes	e	os	cidadãos	ficam	já	avisados:	
provavelmente,	desaparecerão	Juízes	
sobretudo	da	jurisdição	cível,	a	jurisdição	
que	mais	se	tem	destacado	desde	a	
Reforma	de	2014	quanto	a	ganhos	de	
eficiência.	
Em tempos de crise e de intervenção 
externa,	pretendeu-se	dar	a	imagem	de	
uma	justiça	cível	com	resposta	pronta.	
Foram	criados	quadros	com	tal	desiderato	
e	os	Juízes	concorreram	em	conformidade.	

Essa	fotografia	feliz	consta	das	estatísticas,	
não	só	com	processos	findos	superiores	
aos processos entrados mas também com 
a média de duração dos processos até 
sentença	a	reduzir-se	para	níveis	muito	
satisfatórios.

Yves	prefere	viver	o	dia-a-dia	das	pessoas	
comuns,	ao	mesmo	tempo	que	mantém	
França	como	o	destino	seguinte.	O	irmão,	
Juiz	com	extinção	anunciada,	ainda	anda	a	
ver	o	que	vai	fazer	da	sua	vida.	Os	cidadãos	
também vão ter de esperar para saber se 
terão	menos	20	juízes	(um	pouco	mais)	a	
receber,	a	instruir	e	julgar	os	seus	casos	na	
jurisdição	cível.

EM VIAS 
DE EXTINÇÃO.
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JOÃO PIRES 
DA ROSA

Juiz Conselheiro

Dizes-me – ganhou a vida!

 E pergunto – mas que vida?

Mas que vida? A tua? A minha? 
A de qualquer um dos nossos 
semelhantes?

A tua não ganhou nem perdeu – antes 
da votação tu já podias levar a tua vida 
até	ao	limite	da	tua	capacidade	de	sofrer,	
de	suportar	o	sofrimento,	até	ao	limite	
da	mais	profunda	das	tuas	convicções.	
E	depois	da	votação,	ainda	que	um	
qualquer	dos	projectos	tivesse	sido	
aprovado,	continuarias	a	ter	o	mesmo	
direito,	a	mesma	liberdade,	a	mesma	
autonomia.

Não	ganhaste	nem	perdeste,	portanto.
Quem	perdeu	foi	quem	tem	uma	
convicção	diferente	da	tua	–	esse	sim,	
perdeu.	Perdeu	porque,	com	a	rejeição	
de	todos	os	projectos,	lhe	foi	negada	
a	liberdade	de	não	sofrer	para	além	
daquilo	que,	em	sua	lúcida	e	perfeita	
autonomia,	lhe	era	humanamente	
exigível.

Não	foi,	portanto,	a	vida	que	ganhou	
quando	nenhum	dos	projectos	que	
consagrava	o	direito	à	eutanásia	foi	
aprovado.

Tudo se manteve com estava – tu podes 
continuar a viver a tua vida como desejas 
e	sempre	desejaste,	mesmo	dentro	

DONOS DA VIDA E
DONOS DA MORTE!
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de	um	processo	que	já	não	é	a	vida	mas	a	
morte;	quem	pensa	de	maneira	diferente	
daquela	que	é	a	tua,	e	não	quer	passar	além	
da	dor,	está	constrangido	a	sofrer	a	vida	
mesmo	para	além	daquilo	que,	para	si,	é	a
	“fiel	dedicação	à	honra	de	estar	vivo	“.

Há	então,	em	flagrante	violação	do	humano	
(	e	constitucional	)	princípio	da	igualdade	
duas	classes	de	homens	–	os	que	querem,	
e	podem,	viver	a	vida	para	além	da	dor,	e	
os	que	querendo	apenas	não	prolongar	
o inexorável caminho da morte se vêem 
obrigados	a	suportar	o	sofrimento	extremo	
que	lhes	rouba	a	dignidade	do	seu	direito	de	
viver.

E viver é também morrer!

Não	estará	dentro	do	direito	à	vida	o	
direito	à	morte?	Não	será	o	direito	à	vida	o	
direito	a	uma	vida	digna	-	digna	em	todos	
os	momentos,	até	no	último	momento,	
o	momento	da	morte?	Por	quê	retirar	a	
dignidade	a	esse	último	momento	em	que	
a	vida	já	não	é	vida,	atingida	já	pelo	cruel	
e	inevitável	sopro	da	morte,	que	torna	a	
vida	num	fatal	e	doloroso	e	insuportável	e	
extremo	e	profundo	sofrimento.

Dir-se-á	que	“	a	Constituição	não	
reconhece	qualquer	«vida	sem	valor	
de	vida»,	nem	garante	decisões	sobre	
a	própria	vida	“	(Vital	Moreira	–	Gomes	
Canotilho,	em	anotação	ao	art.24º),	
mas	terá	ainda	valor	a	vida	que,	
reconhecidamente,	é	apenas	sofrimento	e	

DONOS DA VIDA E
DONOS DA MORTE!
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Mas	quero	que	tu	e	eu	sejamos	donos	da	
nossa vida … e da nossa morte.

E	não	tenhas	medo	do	direito	–	já	te	falei	
no	testamento	vital,	e	podia	falar-te	na	
interrupção voluntária da gravidez. O 
direito	é	que	tem	que	estar	ao	serviço	da	
vida e não a vida ao serviço do direito.

E se acaso me disseres da tua convicção 
religiosa	e	de	que	há	uma	outra	vida	para	
além	da	vida,	dir-te-ei	que	então	a	morte	é	
apenas o momento da passagem de uma 
vida	para	outra	vida	e	tu	dirás,	se	bem	o	
entenderes,	que	é	tempo	de	acabar	com	
esse tempo morto.

dor	extremos,	sem	qualquer	possibilidade	
de	reversão?

Sê-lo-á	para	ti	e	és	livre	de	decidir	viver	
esse	sofrimento	que	já	não	é	vida.	Mas	
quem	pense	de	maneira	diferente	não	há-
de	poder	decidir,	em	sua	perfeita	e	lúcida	
autonomia,	que	a	vida	já	não	é	vida	e	que	
tem	o	direito	de	pôr	fim	ao	sofrimento	
para	morrer	em	paz?

Pode	até	dizer-se	–	deve	dizer-se	–	que	
de algum modo este direito já existe. 
Basta	que,	oportunamente	haja	o	cuidado	
de subscrever o testamento vital ( Lei 
nº25/2012,	de	16	de	Julho	)	e	podes	
expressamente	libertar-te	de	tratamentos	
que	só	serviriam	para	artificialmente	te	
prolongar a vida ou exigir os cuidados 
paliativos	que	possam,	numa	situação	
terminal,	libertar-te	da	dor.

Mas	isso	pode	não	ser	suficiente.
Lutes,	conforme	todos	devemos	lutar,	
pela criação dos cuidados paliativos com 
os	quais	o	Estado	respeite	a	exigência	
constitucional	da	tua	dignidade	pessoal,	
da	dignidade	do	direito	à	vida,	ninguém	
pode	garantir	o	cuidado	paliativo	total,	o	
cuidado	que	te	permita	roubar	à	dor,	em	
todos	os	casos,	o	sofrimento	extremo	e	
insuportável	com	o	qual	a	vida	já	não	é	
viver.

Não	sei	o	que	acontecerá,	o	que	
acontecerá	a	ti	e	a	mim,	no	momento	
último	de	deixar	a	vida.	Não	sei	como	me	
comportarei,	ou	te	comportarás,	num	tal	
momento.

DONOS DA VIDA E DONOS A MORTE
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RELAÇÕES 
EPISTOLARES
RELAÇÕES 
EPISTOLARES

O CANTINHO 
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito
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Satã,

Espero que esta mensagem te encontre bem.

Sei que não nos falamos há muito tempo mas, como aliás bem sabes, a distância que 
nos separa só é igualável à amizade que temos um o outro. Enfim, o que importa é 
que agora, com email, acabaram-se as desculpas.

Sobre aquilo que importa, quero saber como estás e como está o filho da Besta, esse 
diabinho simpático que desaustinava tudo e todos quando vinha cá a cima. Já deve 
estar um homenzinho …. Espero eu que não tenha arranjado nenhum trabalho no 
Governo, sempre achei que o rapaz teria mais sucesso na Banca mas o que importa é 
que ele faça diabruras onde gosta mais de as fazer e não onde nós achamos que ele 
as deve fazer.

Já assentaste ou ainda continuas a sacar todas as miúdas que encontras na noite?
Fazia-te bem uma mulher mas que fosse diferente daquelas que gostam 
habitualmente de ti. Conheço várias adequadas ao efeito e que não se importavam 
de fazer uma vida a dois com o Senhor do Mal. Se quiseres já sabes. Uma palavra tua 
e marcamos um encontro. Eu, tu, uma amiga minha de longa data (não, não é a Maria 
casada com o José. Esse encontro fortuito deu muita água pela barba …) que tem 
uma amiga bem gira por sinal.

Fazia-te bem apanhar ar e sempre saídas das profundezas do inferno.

Do teu amigo,

Deus

RELAÇÕES EPISTOLARES
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Deus,

Obrigado por perguntares.

O miúdo vai bem, tão pequeno e já tem cornos … é o que dá envolver-se com as tipas 
que tu recomendas. Devias ter mais cuidado com elas, lá porque têm ar de santas 
podem não o ser. Mas eu sei que tu tens boas intenções.

Quanto ao miúdo que fazia diabruras no céu, aquando das visitas, não te preocupes 
com a sua educação pois o meu filho, pelo menos, não acaba na cruz como o teu 
(brincadeirinha ok? Não te zangues).

Sair à noite?

É só agendares mas aviso desde já que o mais provável é eu ficar com a amiga da 
tua amiga e com a tua amiga também pois elas (nunca percebi bem porquê) não me 
resistem e eu não sou propriamente um santo. E na manhã seguinte largo as duas à 
porta do teu quarto porque tenho mais do que fazer do que aturar gajas a cheirar a 
água-benta.

Do teu amigo,

Satã
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REGINA 
CONDESSA
Licenciada	em	Direito	pela	Faculdade	de	Direito	de	Lisboa,	em	
2014
Mestranda em Direito Forense e Arbitragem pela Faculdade de 
Direito da Universidade Nova de Lisboa 

Advogada.

A	frase	que	me	define:	“apaixonada	pelo	Direito,	crente	na	
Justiça”

interjeição.	Reparem,	eu	estava	a	caminho	
de	uma	reunião,	já	super	focada,	não	ia	
propriamente de jeans e ar de sábado e não 
me apetecia ser interrompida no meu iter... 
Ele	falou	comigo	numa	língua	embrulhada	
e baixinho. Evito dar dinheiro a arrumadores 
(vejam	só	o	preconceito	que	cabe	nesta	
frase:	“evito	dar	dinheiro	a	arrumadores”,	
como	se	fossem	de	uma	espécie	diferente,	
uns	sub-humanos!!).	

Pensei: “é hoje e agora que este tipo 
vai levar a mala e sei lá mais o quê, 
antes da minha reunião... Estou tão 
tramada”... 

Mas,	não	sei	porquê,	decidi	aproximar-
me	e	falar	com	ele.	Expliquei,	com	muita	
calma,	que	não	estava	a	perceber	o	que	
ele	me	dizia	(“riscos,	carro,	riscos,	carro”,	
num	tom	baixo	e	numa	língua	imperceptível	
soavam a ameaça de chegar ao carro e 
ter	lá	uma	nova	pintura	às	riscas).	Estava	a	
oferecer-se	para	limpar	uns	riscos	do	meu	

									Vida	traz	pequenos	grandes	nadas			
         estranhos em momentos inesperados... 

Ontem,	tarde	cinzenta	e	fria,	ansiosa	qb	por	
causa	de	uma	reunião,	um	rapaz	sombrio	
e com ar de poucos amigos estava perto 
do	sítio	onde	eu	queria/podia	estacionar.	
Quem	não	me	conhece,	pensa:	“so	what?	É	
Lisboa,	Regina,	há	arrumadores	em	todo	o	
lado”. Mas eu não sou assim. Morro de medo 
e,	regra	geral,	dou	mais	umas	trinta	voltas	
ou	estaciono	num	parque.	E	tenho	pavor	
desta	realidade	porque	nunca	sei	quando	
é	que	serei	confrontada	com	um	roubo	ou	
com	uma	invasão	na	minha	esferazinha.	
A	minha	coragem	não	se	revela,	de	todo,	
nestes	momentos...	Sou	hiper	medricas!!	
Não	ando	de	transportes	públicos,	que	traz	
uma	bagagem	diferente	em	relativizar	estes	
olhares	que	cortam.	Conclusão:	sou	mesmo	
medricas. 

Ontem,	o	rapaz	(com	ar)	sombrio	disse	“olá”	
e eu ia respondendo com um colapso e uma 

A
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carro.	Disse	que	não,	agradeci,	virei-me.	
Parei. Dei meia volta e olhei para ele. Olhei 
verdadeiramente	para	ele.	Era	um	miúdo.	
Um	miúdo	adolescente.	Pequeno,	magro,	
sombrio,	sozinho,	tímido,	com	ar	gelado.	
Desterrado.	Perdido.	E	com	ar	de	algo	que	
desvalorizamos	porque	não	sabemos	o	
que	é:	fome.	Perguntei-lhe	se	tinha	fome	
e,	ainda	antes	da	resposta,	disse-lhe	logo	
que	não	iria	dar	dinheiro,	mas	que,	se	ele	
tivesse	fome,	compraria	uma	sandes	para	
ele. E houve ali um primeiro momento de 
abertura das nuvens carregadas e cinzentas 
e	pesadas	que	moravam	no	olhar	dele.	
Disse-me	que	sim,	que	tinha	fome,	como	
se	não	visse	comida	há	um	mês.	Fiquei	para	
morrer	com	aquele	olhar	-	era	o	olhar	de	
fome	profunda.	Algo	que	nunca	senti	nem	
nunca vi tão de perto. Fui comprar uma 
sandes e dei em mão. Sorriu timidamente. 
Envergonhado. Agradeceu trezentas vezes. E 
eu	fui,	apressada,	para	a	minha	reunião.	

Duas	horas	depois,	lá	estava	ele,	agora	com	
pilhas	Duracell.	Sorridente	e	aberto.	Mexido!!	
Já	nem	parecia	o	mesmo!!	Perguntei	se	
a	sandes	estava	boa	-	sol	de	Junho	no	
olhar	dele	-,	sorriu	e	disse	que	sim,	com	ar	
satisfeito.	E	acompanhou-me	até	ao	carro.	
Era	uma	sandes	de	ovo.	Era,	de	entre	as	
que	o	café	tinha,	às	4	e	tal	da	tarde,	a	que	
parecia alimentar mais. Mas era só isso. 
Uma sandes. Uma simples sandes. Deve ter 
sido o primeiro pedaço de comida só dele 
e comida limpa em muito tempo. E devo 

ter	sido	quem,	naquele	dia	ou,	porventura,	
naquela	semana,	olhou	para	ele.	Para	os	olhos	
do	miúdo	e	não	do	arrumador.	
Foi	o	meu	bodyguard	ali	naquela	zona	não	
muito simpática para betinhas baralhadas de 
um	pós-reunião,	final	de	semana,	de	saltos,	
mala,	telemóvel	na	mão	e	casaco	com	flores...	

Disse-me,	depois	de	eu	lhe	perguntar,	de	
onde era. Bulgária. E se estava cá há muito 
tempo.	Dois	anos.	Disse-me	onde	é	que	eu	
tinha	estacionado,	acompanhou-me	e	voltou	
a	perguntar-me	se	não	queria	mesmo	que	
ele	limpasse	os	riscos,	que	tinha	um	produto	
muito	bom.	Queria	retribuir,	percebi.	Já	não	era	
para	receber	uma	moeda	perdida	no	fundo	da	
minha	mala.	Sorri,	disse	que	não,	agradeci	e	lá	
entrei para o carro. 

Por	uma	sandes.	Ou	porque	falei	com	ele.	Ou	
por	ambos.	Honestamente,	não	sei.	
Já	não	faço	voluntariado	há	alguns	anos	
porque	vamos	adiando	o	que	nos	faz	bem	
em	detrimento	de	uma	vida	que	nos	suga	
tudo.	Ontem,	Alguém	disse	uma	verdade	
que	registei:	“nós,	Advogados,	aspiramos,	
aspiramos	e,	entretanto,	a	vida	aspira-nos”.	Um	
curso,	um	mestrado,	a	Ordem,	os	mil	relatórios,	
as	conferências,	as	reuniões,	as	leituras,	a	
problematização,	os	updates	legislativos,	o	
bricolage	nos	Códigos,	a	jurisprudência,	os	
novos	direitos	e	os	renovados	Direitos,	o	tempo	
de	reflexão	para	a	Tese,	os	ginásios,	os	cafés,	
os	namorados,	os	amigos	e	afins...	O	tempo	
que	perdemos	aqui	no	fb,	mas	que	também	

POR UMA SANDES
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nos permite comunicar... Tudo contribui para 
acharmos	que	nunca	temos	tempo.	Mas	
temos.

O	voluntariado	faz-me	falta.	Está	a	fazer-me	
falta	outra	vez.	Recebemos	muito	mais	do	que	
damos!!	Desde	pequenina	que	quero	fazer	
voluntariado relacionado com a entrega de 
comida,	por	um	lado,	e	com	Crianças	sem	Pais	
(daí,	também,	a	importância	que	este	Canto	
redespertado	assume	na	minha	vida...).	
Fiz	outro	tipo	de	trabalho	voluntário,	também	
importante,	relacionado	com	uma	doença	
crónica,	durante	muitos	anos.	Estou	desligada	
dessa IPSS. 

Hoje	há	cinquenta	mil	associações	de	apoio	
aos	sem-abrigo,	Comunidade	Vida	e	Paz	com	
claro	destaque	aqui	na	minha	zona.	Mas	não	
era	assim,	há	uns	anos:	não	estava	na	moda.	
Não	tínhamos	um	Presidente	da	República	
que	abraça	os	sem-abrigo.	Quem	é	do	outro	
tempo,	lembrar-se-á	das	filas	para	a	sopa	dos	
pobres,	ali	perto	do	intendente.	E	dos	sem-
abrigo	que	dormiam	em	qualquer	degrau,	
como	nas	escadas	da	ponte	que	há	perto	da	
rotunda do relógio.

É uma realidade presente e distante. 
Paradoxalmente, é a realidade que está 
ao virar da esquina. 

Será	que	é	possível	complementarmos	a	
colocação de “emojis” em posts de situações 
dramáticas,	mas	estando	nós	sentados	no	

conforto	de	um	sofá,	em	casa,	e	olharmos	para	
as	pessoas	-	e	não	para	os	arrumadores	-	olhar	
para	os	olhos	desse	outro	ser	que	poderíamos	
ser	nós?	Eu	não	sei	se	conseguirei	sempre,	
confesso.	Porque	continuo	a	ser	uma	medricas.	
Porque	o	medo	é	um	instinto	que	existe	para	
nos	proteger.	Mas	sei	que	o	miúdo,	ainda	sem	
nome,	mas	a	quem	voltarei	esta	semana	para	
colmatar	esta	falha,	me	marcou.	Deixou-me	
uma	lição:	ele	é	tão	humano	quanto	eu.	Eu	só	
tive,	e	tenho,	mais	sorte.
 
Num	dia	egoísta	em	que	só	me	interessava	
aquela	reunião.	Que,	por	coincidência	ou	talvez	
não,	correu	muito,	mas	muito	melhor	do	que	o	
previsto.
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as	flores	secas	ou	as	penas	coloridas	de	um	

pássaro.

 Um dia irão parar ao lixo como tanta coisa 

escrita	por	mim	ou	porque	precisam	esquecer-

me,	ou	porque	o	que	escrevi	ocupa	espaço.

Assim como uma eutanásia das memórias.

 Às vezes é preciso eutanasiar as memórias. 

Algumas	queimam,	fazem	doer,	tiram-nos	

as	forças,	o	alento,	puxam-nos	em	espiral	

descendente,...	doem.

	E	precisamos	de	o	fazer	porque	não	temos	

força	suficiente	para	vivermos	com	elas	e	com	

a	dor	que	nos	provocam.

Já	dei	comigo	a	pensar	na	eutanásia,	a	

minha,	não	a	das	memórias...	Quando	dar	

consentimento?		Antes	e	ainda	lúcida?	Sim	

porque,	sem	lucidez	nada	feito	e	da	minha	vida	

ninguém decide a não ser eu. E se mudo de 

         ra assim como uma câmara escura onde me 

									fechava	com	os	meus	botões	e	contava	o	

dia,	ou	as	coisas	mais	importantes	que	tinham	

feito	a	minha	existência	em	24horas.	Às	vezes	

guardava	dentro	dele	pequenas	coisas	que	

me	tinham	oferecido	ou	tinha	encontrado	pelo	

caminho,	...	como	uma	flor	que	deixava	secar	ali	

dentro	à	força	de	a	espalmar	entre	as	folhas	ou	

que	se	colava	para,	depois,	deixar	esbatidas	as	

letras	que	por	lá	tinham	sido	escritas.

Mas	isso	era	quando	os	segredos	tinham	forma	

e	letras	e	palavras	e	pensava,	na	idade	imatura,	

que	nunca	ninguém	leria	nada	do	que	seria	

escrito. E não leria. Que eu saiba nem eu ainda 

reli	os	meus	diários....	Ainda	hei	de	fazê-lo.

E	revejo-me	jovem	e	imatura,	à	noite	já	sozinha	

no	meu	quarto	a	descrever	os	dias	e	as	cores,	

as	aventuras	,	os	amores	e	os	desamores.	Penso	

que	se	voltar	a	ler	ainda	hei	de	relembrar	muita	

colega	de	escola,	muitos	amigos	que	ficaram	

no	tempo	guardados	naquelas	páginas	como	

E
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opinião?	E	se	os	requisitos	não	se	reúnem	

ou	reúnem	mas	têm	de	ser	adaptados	ou	

interpretados?

E	se?

E	se	mudo	de	ideias?

 Estas coisas são como o rasgar de cartas ou 

de	diários.	Ou	é	num	impulso	ou	adia-se.

Mas!	Num	impulso	não	se	decide	a	Vida.

	Há	que	pensar,	ser	claro,	saber	o	que	se	

quer	e	o	que	se	não	quer	e,	mais	do	que	

saber	até	onde	se	quer	ir,	há	que	saber	até	

onde	não	se	quer	mesmo	ir.

	E	não	me	venham	com	questões	religiosas	

porque	das	religiões	não	deve	sair	opinião		

já	que	todas	nos	apresentam	a	morte	como	

um	caminho	novo,	uma	continuação,	uma	

vivência,	uma	eternidade.

	Pergunto-me	se	não	é	por	medo	de	morrer,	

se	não	é	para	iludir	o	fim...	mas	eu	não	

acredito	em	fins.

	Acredito	que	nos	eternizamos	no	todo	e	

que	somos	o	todo,	que	somos	um	só	...	Será	

assim	tão	difícil	entender	que	na	verdade	

tudo	se	transforma	e	se	prolonga	no	espaço,	

e	se	renova	e	nunca	deixa	de	existir?

Não	sei	que	filosofia	é	esta	nem	se	está	perto	

de	alguma	religião.	Sei	apenas	e	basta-me	

que,	apesar	de	simplista,		é	a	minha	forma	de	

ver	a	existência,	não	só	a	humana,	mas	toda	

a	existência	no	que	tem	no	seu	todo,	na	sua	

plenitude.

	Somos	feitos	de	pó	de	estrelas....	então	nunca	

poderemos terminar.

Quando	um	de	nós	falece,	perpetua-se	na	

sua	descendência	e	no	que	depois	o	envolve.	

Continuamos	a	viver	nos	nossos,	nos	que	têm	

neles	o	nosso	pó	de	estrelas,	o	nosso	ADN,	

a nossa via láctea. Continuamos a viver em 

partículas	que	seguem	o	seu	rumo.

	E	como	não	sofrer	se	um	de	nós	sofre?	É	

que	mais	do	que	um	de	nós,	esse	ser	é	um	

pedaço de nós mesmos. Não é conversa 

romântica,	é	mesmo	assim.

Por isso me pergunto:

	Como	posso	ter	uma	parte	de	mim	a	sofrer	

lentamente,	todos	os	dias,	a	“viver”	sem	estar	

vivo?

EU TINHA POR HÁBITO
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E	pergunto-me,	o	que	pode	ser	mais	terrível,	se	é	

que	a	morte	é	terrível,	do	que	a	morte?

A nossa civilização não está culturalmente 

preparada para a morte por muitas ressurreições 

que	apregoe.

Mas,	paremos	para	pensar...	Imaginemos	que	

para	respirar	teríamos	de	estar	ligados	a	uma	

máquina,	imaginemos	que	não	nos	deslocamos	

sozinhos,	que	passamos	os	dias	deitados	entre	

o	estar	aqui		e	o	estar	ausente,	o	conhecido	e	o	

desconhecido...	e	imaginemos	que	estamos	nisto,	

alimentados	por		sonda,	uma	eternidade	de	anos,	

ou	imaginemos	mesmo	que	estamos	em	coma...

Imaginemos	que	estamos,	que	somos	nós	que	

estamos,	não	que	os	outros	estão......ou	podem	vir	

estar,	ou	podemos	vir	a	estar.

	Imaginemos	que	não	há	solução	para	nada	e	

há	um	todo	de	nós	ligado	a	uma		máquina,	uma	

família	inteira	suspensa	de	uma	máquina...

Que	fazemos?	Que	queremos?	Culturalmente	

dividimo-nos,	mas...	não	invoquemos	o	nome	de	

Deus em vão...

 Culturalmente não estamos decididamente 

preparados	para	“morrer”	mas!	Mais	do	que	isso,		

não estamos preparados para viver assim.

	Pode	ser	tudo,	pode	até	ser	carinho,	pode	

mesmo	ser	amor,	pode	mesmo	e	até	ser	

dedicação,	altruísmo	de	todos	nós...	pode	ate	

nem	ser	egoísmo	por	falta	de	coragem	de	

perder,...mas	nós,	nós	queremos	viver	assim?!

Será	que	o	prolongar	artificial	da	Vida	não	é	

contra	a	vontade	de	todos	os	Deuses	que	se	

invocam?	Alinhar	os	átomos...	o	pó	das	estrelas....

Se	deve	ser	feita	a	“vontade	de	Deus”	

provavelmente	muitas	vidas	terão	“fim”	

antes	de	todas	as	ligações	artificiais.	Muito	

antes	e	de	forma	serena,...	suspirando,	sem	

prolongamentos,...	porque	não	há	nem	empates	

nem	golos		neste	jogo	quando		chega	a	nossa	

hora.

Prolongar	artificialmente	uma	vida	não	é	ir	contra	

a	natureza	da	existência?...

Tanto	que	me	interrogo,	tanto	que	me	pergunto	

se	quando	estamos	em	coma	ouvimos,	sentimos,	

percebemos,	conhecemos,..	acordamos!

	Só	sei	que	há	em	tudo	um	ritmo	próprio	ainda	

que	me	pareça	súbito,	que	há	em	tudo	a	

altura	certa,	ou	a	altura	errada,	só	sei	que	não	

tenho o direito de egoisticamente prolongar 

artificialmente	nada....e/ou	decidir	da	Vida	dos	

outros.

Só	sei	que	nada	sei.

 

Se hoje tivesse um diário escreveria a esta hora:

	Hoje	levantei-me	cedo.		Chovia	e	eu	não	gosto	

quando	chove,	as	minhas	hormonas	não	se	dão	

com	a	chuva	ou	as	que	se	dão	com	o	Sol	não	

funcionam	em	dia	de	chuva.

Tratei	de	tudo,	até	dos	pássaros.

	Depois	dos	processos	sentei-me	a	ler	as	notícias	

e cruzei os olhos com a ciência e a técnica.. 

pensei como bom seria viver eternamente mas 

vivo.

Sendo	feita	de	pó	de	estrelas	experimentar	outra	

forma	de	existência	não	devia	ser	doloroso	nem	

decidido	por	outros	que	não	eu.

Tudo deve acontecer naturalmente. Salvar é 

diferente	de	obrigar	a	existir	na	forma	que	já	não	é	

a	certa,	nem	está	completa.	

Cuidados	paliativos	sim...	obrigarem-me	a	

continuar	a	existir	uma	existência	artificial,	

mecânica,	Não!

... Deixem-me ser naturalmente pó de estrelas. 

EU TINHA POR HÁBITO ESCREVER UM DIÁRIO...
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“Vem por aqui” - dizem-me alguns com os 
olhos doces 
Estendendo-me os braços, e seguros 
De que seria bom que eu os ouvisse 
Quando me dizem: “vem por aqui!” 
Eu olho-os com olhos lassos, 
(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços) 
E cruzo os braços, 
E nunca vou por ali... 

A minha glória é esta: 
Criar desumanidade! 
Não acompanhar ninguém. 
(...)
Não, não vou por aí! Só vou por onde 
Me levam meus próprios passos... 

Se ao que busco saber nenhum de vós 
responde 
Por que me repetis: “vem por aqui!”? 

Prefiro escorregar nos becos lamacentos, 
Redemoinhar aos ventos, 
Como farrapos, arrastar os pés sangrentos, 
A ir por aí... 

Se vim ao mundo, foi 
Só para desflorar florestas virgens, 
E desenhar meus próprios pés na areia 
inexplorada! 
O mais que faço não vale nada. 

Como, pois sereis vós 
Que me dareis impulsos, ferramentas e 
coragem 

Para eu derrubar os meus obstáculos?... 
Corre, nas vossas veias, sangue velho dos 
avós, 
E vós amais o que é fácil! 
Eu amo o Longe e a Miragem, 
Amo os abismos, as torrentes, os desertos... 
Ide! Tendes estradas, 
Tendes jardins, tendes canteiros, 
Tendes pátria, tendes tectos, 
E tendes regras, e tratados, e filósofos, e 
sábios... 
Eu tenho a minha Loucura ! 
Levanto-a, como um facho, a arder na noite 
escura, 
E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos 
lábios... 

Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém. 
Todos tiveram pai, todos tiveram mãe; 
Mas eu, que nunca principio nem acabo, 
Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo. 

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções! 
Ninguém me peça definições! 
Ninguém me diga: “vem por aqui”! 
A minha vida é um vendaval que se soltou. 
É uma onda que se alevantou. 
É um átomo a mais que se animou... 
Não sei por onde vou, 
Não sei para onde vou 
- Sei que não vou por aí! 

José Régio, in ‘Poemas de Deus e do Diabo’ 
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									cordei	cedo,	ainda	com	o	gosto	do				

									chá	que	me	foi	oferecido	há	

meses,	mas	que	só	ontem	experimentei.	

Night Bliss é como se chama. A sua 

composição nada tem de original 

com	excepção	da	referência	a	essa	

misteriosa	flor	da	Abissínia,	que	cresce	

algures no deserto da antiga Eritreia. 

Não	importa,	com	duas	colheres	de	

açúcar	faz	uma	bebida	deliciosa.

No	fundo,	há	muito	que	sabia	o	que	

Borges	tinha	para	me	dizer.	Ouvi-lo	

foi	ouvir-me	a	mim	mesma.	Podemos	

enganar	os	outros	quase	sempre.	Mas	

não nos podemos esconder de nos 

próprios.	Ou	por	outra,	até	podemos.	

Mas	a	insistência	no	logro	envenena-nos	

a	alma	e	suga-nos	o	corpo.	Conheço	

muita	gente	assim.	A	fingir	que	está	viva	

e .... Mas estou a divagar. E hoje não 

tenho	tempo	nem	para	isso,	nem	para	os	

intermezzi	filosóficos	que	tanto	aprecio.

            

Tomo	um	duche	rápido	e	visto-me.	Pego	

na	mala	e	nos	postais	que	escrevi.	Não,	não	

fujo.	Todas	pessoas	importantes	na	minha	

vida	foram	já	avisadas	dos	meus	planos.	E	

mesmo algumas pouco relevantes. 

Como	o	chefe	do	departamento	onde	

trabalho	e	a	senhora	da	contabilidade	que	

há anos me processa o ordenado todos 

os	meses.	Se	bem	que	quanto	a	esta	é	

um	pouco	injusto	integrá-la	no	grupo	das	

pessoas pouco importantes. Sem o seu 

labor mensal não existia dinheiro para as 

contas,	os	intermezzi	filosóficos	e	outras	

deambulações. Talvez eu também tenha 

alguma importância para ela. Quando me 

despeço	olha-me	com	aquela	sabedoria	

acumulada	ao	longo	de	quarenta	anos	

de	trabalho	e	diz-me	não	conseguindo	

disfarçar	uma	nota	de	cuidado:	“Porque	

não	mete	uma	baixa?	Ou	então	uma	

licença?”.	Rio-me	e	acenou-lhe	enquanto	

saio	do	departamento.	Acho	que	lhe	vou	

enviar um postal também um dia destes. 

Tenho muitos e ainda me sobram alguns 

em	branco	que	vou	levar	comigo.	Alguns	

A

O 
   SONHO 
             ENFIM

O 
   SONHO 
             ENFIM
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comprei-os	em	museus	em	Lisboa.	Tenho	

vários com As tentações de Santo Antão 

do Bosch. Santo Antão é o meu herói. Que 

homem	forte	foi	aquele!	Resistir	a	tanto	

pecado,	manter-se	limpo	entre	tanto	

pecador!	É	por	gente	como	ele	que	espero	

que	exista	mesmo	um	paraíso.	Que	não	seja	

um	logro	colectivo.	Agora	que	penso	nisso	

parece-me	que	a	haver	justiça	existencial	o	

paraíso	devia	ser	feito	por	medida.	A	cada	

um	o	seu.	Borges,	exemplo,	achava	que	

ao	paraíso	era	uma	espécie	de	biblioteca.	

Confesso	que	gosto	da	ideia,	sobretudo	se	a	

biblioteca	for	acompanhada	de	uma	piscina,	

uma	sombra	aprazível	e	uma	margarita.	Claro	

que	o	problema	desta	ideia	é	que	haveria	

sempre	alguns	energúmenos	que	quereriam	

para	si	um	paraíso	que	seria	o	inferno	de	

alguém	…	Mas	terão	os	energúmenos	acesso	

ao	paraíso?	Tenho	de	pensar	melhor	nesta	

teoria,	é	o	que	é.	E	não	desprezar	Sartre.	

Tenho-lhe	má	vontade,	mas	às	vezes	tem	

alguma razão.

Levo apenas dois livros na mala: Pessoa 

e	Camões.	Pouco	original,	não	é?	Não	faz	

mal. Como me disse um dia uma amiga 

o	pior	lugar-comum	é	querer	evitar	os	

lugares-comuns.	A	verdade	é	que	de	nada	

me	serve	carregar	os	volumes	de	Kavafis	

ou Borges. Quando compreendemos um 

autor	já	não	interessa	andar	por	aí	com	os	

livros	deles.	Já	fazem	parte	de	nós.	Levo	

Camões	porque	foi	o	primeiro	poeta	com	

quem	sonhei	e	Pessoa	porque,	no	fundo,	

quem	é	que	pode	dizer	que	o	compreende	

verdadeiramente?	Eu	não.

Saio do metro e pouco depois estou dentro 

do	avião	que	vai	assegurar	a	primeira	das	

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito
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ligações	que	me	levará	a	minha	Ítaca.	Atendo	

ainda	o	telemóvel.	É	Malik,	com	as	suas	

habituais hesitações mascaradas de certezas. 

Sinto-me	leve	ao	ouvi-lo.	Podia	destruir	o	seu	

discurso	medroso	disfarçado	de	bom	senso	

apenas	com	um	leve	sopro.	Mas	não	o	faço.	

A	coragem	que	sinto	restaurou	em	mim	um	

sentimento	de	piedade	cristã	que	julgava	

ter	deixado	nos	bancos	da	catequese.	Não	

prometo	enviar-lhe	qualquer	postal.	

Concentro-me	no	início	do	vôo.	Não	gosto	de	

descolagens,	são	enganadoramente	simples.	

Mas,	é	evidente,	sem	elas,	não	se	vai	a	lado	

nenhum. A passageira ao meu lado está 

também	nervosa.	Pergunta-me	para	onde	

vou.	Respondo-lhe	com	um	sorriso	e	traço-

lhe	um	percurso	convencional	que	tem	como	

meta	uma	cidade	do	Oriente	perfeitamente	

civilizada.	Vou	de	férias,	sim.	A	fé	dela	numa	

viagem sem percalços está restabelecida. O 

que	pode	correr	mal	a	quem	vai	de	férias?	

Tudo,	na	verdade.	E,	no	fundo,	ela	também	

sabe	disso.	Pelo	que	fica	calada	a	olhar	pela	

janela.

Encosto	a	cabeça	à	cadeira.	Fecho	os	olhos	e	

sinto	o	sono	chegar.	O	que	pensaria	a	minha	

interlocutora	se	soubesse	que	vou	para	o	

outro	lado	do	mundo,	para	um	país	que	não	

conheço,	a	que	nada	me	liga,	senão	um	apelo	

que	venho	ouvindo	dentro	de	mim?	Que	não	

sei	quem	me	chama,	mas	sei	que	me	quer	

bem	e	que	eu	quero	saber	quem	é?	Que	

depois da conversa com Borges no Castelo 

de	São	Jorge	me	ocorreu	o	nome	da	cidade,	

que	ainda	não	me	tinha	sido	revelado	–	Ulan	

Baton.	A	capital	nómada.	E	que	tenho	a	certeza	

que	ali	vou	encontrar	um	improvável	lago	

com	nenúfares.	Perceber-me-ia?	Pensaria	que	

estou	meia	doida	ou	mesmo	doida	completa?	

Achar-me-ia	excêntrica	ou	antes	um	lugar-

comum	ambulante?	Encolho	os	ombros.	

É	me	indiferente	o	que	possa	pensar.	Vou.	

Outros	escolhem	ficar.	E	nisso	não	há	mal,	

se a decisão é talhada na própria alma e não 

acorrentada em estado alheio. 

Chama-se	liberdade.	
Corrijo:	felicidade.	

            

O SONHO ENFIM
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“Deves ter sempre Ítaca em mente.
            A chegada ali é o teu destino
            Mas não apresses em nada a tua viagem.
            É melhor durar muitos anos;
            E já velho fundeares na ilha,
            Rico do que ganhaste no caminho,
            Sem esperares que te dê Ítaca riquezas. 

            Ítaca deu-te a bela viagem.
            Sem Ítaca não terias saído ao caminho
            Mas já não tem para te dar. 

            E se um tanto pobre a encontrares, Ítaca não te 
enganou.
            Sábio como te tornaste, com tanta experiência,
            já hás-de compreender o que significam Ítacas.”

            (Konstandinos, meu velho, não era  preciso vires 
velar-me o sono. Mas obrigada por apareceres).
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										ideia	de	que	aquele	instrumento				
          precisava de tal tratamento nunca tinha 
cruzado	a	minha	jovem	mente.	E,	no	entanto,	
ali	estava	aquela	figura,	na	sombra,	atirando-
me um sorriso e empunhando uma estranha 
chave	de	metal:	o	afinador.	Assim	mesmo,	
foi	o	que	ele	disse	que	era	quando	me	
estendeu	uma	mão,	certamente	satisfeito	
por	um	miúdo	se	ter	interessado	na	sua	arte.	

Aquela	grande	caixa	preta	de	madeira	
parecia	sempre	afinada.	Era	o	instrumento	
que	dava,	pensava	eu,	a	nota	certa	a	todos	
os	outros.	Mas,	afinal,	também	os	pianos	
desafinam.	

Desde	aquele	primeiro	dia	em	que	conheci	
um	afinador	de	pianos	ficou	o	interesse	por	
tal	ofício.	Não	é	tarefa	fácil	ou	rápida	tratar	as	

220	cordas	do	instrumento	para	que	passem	
a	soar	como	devem.	É	que	apesar	do	avanço	
da	técnica,	com	todas	as	máquinas	a	permitir,	
com	precisão,	afinar	o	lá	pelos	440Hz;	apesar	
da	existência	dos	pianos	digitais	que	estão	
sempre	afinados,	nós	continuamos,	sem	nos	
apercebermos	bem,	a	preferir	ouvir	um	piano	
com	cordas	verdadeiras	e	afinadas	por	um	
ser humano a ressoar dentro de uma caixa de 
madeira.

A	importância	do	afinador	é	real,	tanto	que	os	
pianistas	têm	a	sua	preferência	pelo	trabalho	
de	uns	em	detrimento	de	outros.	Chega	a	ser,	
naturalmente,	um	ofício	passado	dentro	da	
família.	E	são	poucos	os	que	entram	nesse	
mundo. 

Para	muitos,	a	mera	existência	e	necessidade	

O   A F I N A D O RO   A F I N A D O R
A
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De	forma	espaçada,	memórias	daquele	
primeiro	encontro	com	o	afinador	chegam	
à	minha	mente	pelas	mais	variadas	razões.	
Algumas	delas,	certamente,	a	ouvir	algum	
piano	desafinado;	mas	a	maioria	são	
motivadas	pelas	mais	díspares	associações	
de	ideias,	sendo	as	mais	recorrentes	
motivadas	por	algum	tipo	de	trabalho	que	
se	faz	na	sombra	para	que	tudo	chegue	nas	
melhores	condições	à	luz	do	dia.	
Estranhamente,	uma	dessas	associações	
que	fiz	foi	a	propósito	do	processo	de	
escolha	dos	juízes	para	os	Tribunais	
internacionais,	designadamente	para	o	
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
(TEDH).	

A	independência	judicial	é,	comummente	
aceite,	um	dos	pilares	do	Estado	de	Direito.		

O   A F I N A D O RO   A F I N A D O R

FILIPE AVEIRO 
MARQUES 

JUIZ DE DIREITO

O

do	afinador	de	pianos	continua	a	ser	
um	mistério,	enredados	que	estão	
numa imagem de avanço imparável da 
infalibilidade	do	electrónico.	

Para	além	de	um	círculo	muito	restrito	
das	pessoas	que	conseguem	atribuir	
o temperamento do instrumento a um 
certo	afinador,	só	quando	um	piano	soa	
desafinado	alguém	se	lembra	que	a	figura	
existe	e	que	é	preciso	chamá-la.

De	resto,	além	dessa	figura	escondida,	
naturalmente	que	o	público	apenas	se	
lembra	do	executante,	o	pianista	que,	com	
a	sua	arte	e	empenho,	consegue	premir	as	
teclas	numa	sequência	harmoniosa	e,	dessa	
forma,	transmitir	sentimentos.
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E as regras de selecção e nomeação 
dos	juízes	devem	ser	a	base	dessa	
independência	judicial,	onde	vão	assentar	
as	demais	regras	que	permitem	a	confiança	
no	judiciário:	a	confiança	de	que	a	todos	é	
assegurado um julgamento justo e imparcial. 
De	forma	crescente,	assiste-se	à	tomada	de	
consciência por parte dos cidadãos (e não só 
da	comunidade	jurídica)	da	importância	dos	
Tribunais	internacionais,	cuja	jurisprudência	
tem tido um papel muito relevante no 
reconhecimento e discussão dos mais 
variados	direitos	fundamentais.	

Mas	se	essa	importância	é,	hoje,	plenamente	
reconhecida	e	está	à	luz	do	dia,	a	verdade	
é	que	o	processo	de	selecção	dos	seus	
juízes,	sobretudo	ao	nível	interno,	é	ainda	
largamente	desconhecida	(ou	está,	digamos,	
na	sombra).	

De	acordo	com	o	artigo	21.º	da	Convenção	
Europeia	dos	Direitos	do	Homem,	os	juízes	
que	irão	integrar	o	Tribunal	criado	por	essa	
Convenção	(um	juiz	por	cada	um	dos	47	
países	contratantes)	deverão	gozar	da	mais	
alta reputação moral e reunir as condições 
requeridas	para	o	exercício	de	altas	funções	
judiciais ou ser jurisconsultos de reconhecida 
competência.	Também	se	sabe	que	cada	um	
dos	juízes	do	TEDH,	de	acordo	com	o	artigo	
22.º	da	Convenção,	é	eleito	pela	Assembleia	
Parlamentar do Conselho da Europa 
relativamente	a	cada	país,	por	maioria	dos	
votos	expressos,	recaindo	numa	lista	de	três	
candidatos	apresentados	por	esse	país.		
A Assembleia Parlamentar do Conselho 

da	Europa,	para	assegurar	a	transparência	
e	a	qualidade	da	escolha	a	nível	nacional,	
tomou	várias	resoluções,	sendo	que	da	última	
(Resolução	1646	de	2009)	se	podem	retirar	
algumas exigências importantes: necessidade 
de	concurso	público	e	aberto	para	que	sejam	
possíveis	as	candidaturas	e,	sobretudo,	que	
cada	país	adopte	regras	de	selecção	que	
assegurem	que	a	autoridade	e	credibilidade	
do TEDH não sejam postas em causa por 
processos	de	escolha	ad	hoc	ou	politizados,	
por	um	lado	e,	por	outro,	que	os	painéis	de	
selecção	(e	os	órgãos	que	os	aconselhem)	
tenham uma composição paritária de homens 
e mulheres. 

Em	Portugal,	no	entanto,	apesar	dos	percalços	
da	última	eleição,	nada	mudou.	Para	a	
selecção	dos	três	nomes	que	devem	ser	
apresentados	à	Assembleia	Parlamentar	do	
Conselho	da	Europa,	nunca	se	criaram	regras	
legais. 

É	curiosa,	de	resto,	a	discussão	política	feita	
a	propósito	da	última	tentativa	de	se	legislar	
sobre a matéria e onde ressalta a seguinte 
opinião	do	Senhor	Deputado	que,	votando	
contra,	disse	que	o	fazia	porque	o	projecto	
de	lei	“propõe	uma	solução	que	atribui	a	uma	
comissão exclusivamente técnica e corporativa 
um	excessivo	poder	que	limita	sobremaneira	a	
competência	legítima	e	exclusiva	do	Governo,	
uma	solução	que	vem	acrescentar,	sem	
qualquer	benefício	adicional,	um	acréscimo	
de burocracia a todo o processo” (ver Diário da 
Assembleia	da	República,	Iª	Série,	n.º	005,	de	
24	de	Setembro	de	2004,	pág.	245).

O AFINADOR
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Está,	aparentemente,	enraizada	num	
certo	nível	de	decisão	política	a	ideia	de	
que	as	altas	funções	judiciais	possam	
(devam?)	ser	conduzidas	por	quem	é	
escolhido	pelo	Governo	ou	pela	maioria	
que,	conjunturalmente,	o	suporta	na	
Assembleia	de	República	(basta	ver,	de	
resto,	que	a	nomeação	dos	juízes	do	Tribunal	
Constitucional em Portugal não pressupõe 
qualquer	concurso…).

Trata-se,	no	entanto,	de	uma	visão	partilhada	
por	outros	países	que	integram	o	Conselho	
da Europa (bastando ver as duas rejeições 
pela Assembleia do Conselho da Europa 
das listas apresentadas pela Albânia e pela 
Hungria,	em	Outubro	de	2016,	por	deficiências	
dos	procedimentos	nacionais	de	selecção;	
e	mesmo	as	candidaturas	bem-sucedidas	
permitem	levantar	dúvidas	quanto	à	eventual	
falta	de	imparcialidade	na	escolha	a	nível	
nacional,	como	foi	o	caso,	por	exemplo,	da	
Áustria	em	2015,	com	ausência	de	regulação	
legislativa	sobre	a	matéria	e	em	que	a	lista	
de	três	pessoas	foi,	após	aviso	público	para	
que	fossem	apresentadas	candidaturas,	
exclusivamente escolhida pelo altos 
funcionários	do	Governo	Federal).	

Ora,	a	escolha	de	um	juiz,	sobretudo	para	um	
Tribunal com a importância do TEDH não pode 
fazer-se	na	sombra,	mas	apenas	através	de	
um procedimento justo e transparente. Um juiz 
deverá ser isento de conexões inapropriadas e 
influência	dos	ramos	executivo	e	legislativo	e	
deverá,	também,	parecer	livre	delas,	para	um	
observador sensato.

Não	está	em	causa,	naturalmente,	a	
imparcialidade,	isenção	e	competência	
de	quem	tem	sido	escolhido	como	juiz	do	
TEDH	mas,	apenas,	a	correcta	percepção	
dessas	qualidades	pelos	cidadãos	
(e,	de	forma	precípua,	o	prestígio	da	
jurisprudência	daquele	Tribunal).

O	afinador	deixará	o	piano	bem	temperado,	
trabalhando na sombra e longe de todos os 
olhares. Já todo o trabalho de escolha de 
um	juiz	para	o	TEDH,	por	muito	afinado	que	
possa	ser,	não	pode	ser	feito	dessa	forma,	
mas	à	frente	de	todos.

Será	que	na	próxima	indicação	do	Estado	
Português dos três nomes a serem votados 
pela Assembleia Parlamentar do Conselho 
da Europa para eleição do juiz português 
do	TEDH	se	vai	continuar	a	entender	que	
a	escolha	é	exclusiva	do	Governo	ou	da	
maioria	que	o	suporta	na	Assembleia	da	
República?

Será	que	tudo	se	irá	passar	na	sombra,	
como	o	ofício	do	afinador	de	pianos?	
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										a	segunda-feira,	primeiro	dia	da
										competição,	lá	fomos,	expectantes,	
para	a	escola	belga	de	formação	de	
magistrados,	na	Avenue	Louise,	onde	
tudo	se	desenrolaria,	organizado	
pela EJTN (European Judicial Training 
Network).

Conhecemos	os	colegas/adversários	
dos	outros	países	e	assistimos	às	
primeiras apresentações. Começámos a 
aperceber-nos	de	que,	provavelmente	
mais	do	que	um	conteúdo	técnico	
brilhante	ou	do	que	um	tema	realmente	
inovador,	as	equipas	estavam	a	apostar	
numa espécie de espectáculos de 
variedades	jurídicas.

Aquilo	houve	vídeos	em	que	os	
participantes	apareciam	a	representar,	
aquilo	houve	teatros	com	direito	a	
perucas	e	mudanças	de	guarda-roupa,	
aquilo	houve,	enfim,	um	corrupio	que	
sempre corria o risco de desviar a 
atenção	do	que,	julgamos	nós,	era	
essencial.	Confesso	que	me	senti	
até um pouco inibida por pensar na 

apresentação	que	o	meu	grupo	iria	fazer,	
sem	adereços	nem	mise-en-scène	de	
qualquer	espécie.

O	que	é	certo	é	que,	depois	de	ouvirmos	
a	Dr.ª	Maria	Perquilhas,	fã	n.º	1	dos	
trabalhos	das	duas	equipas	de	Portugal,	
começámos	a	achar	que	talvez	o	que	
tínhamos	para	apresentar	não	estivesse	
necessariamente	aquém	do	nível	ali	
exibido.	O	número	de	vezes	que	ouvimos	
da	nossa	formadora	experiente	que	os	
nossos	trabalhos	eram	bem	melhores	que	
aqueles	que	ali	apareciam	encheu-nos	
o	coração…	E	o	ego!	Bem	sabemos	que	
havia nas suas palavras uma parcela de 
algo	semelhante	ao	brio	materno	que,	
é	certo,	sempre	tem	qualquer	coisa	de	
orgulhosamente parcial. Mas o certo é 
que	foi	um	boost	de	confiança	de	que	eu,	
pelo	menos,	estava	realmente	a	precisar.

Na	terça-feira,	foi	o	dia	da	apresentação	
do	team	Portugal	I.	Que	nervos!	Não	era	
o	meu	grupo,	mas	vibrei	quase	como	se	
fosse.	O	tema	prendia-se	com	as	figuras	
de	referência	(attachment	figures)	na	
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PARTE II

De	resto,	comemos	e	bebemos	bem	e	
acabámos	a	refeição	com	o	incontornável	
gaufre,	pejado	das	omnipresentes	calorias	
que	a	Dr.ª	Maria	Perquilhas	maldisse	
inúmeras	vezes,	sempre	a	fazer-nos	rir	com	
o	afã	dietético	que	todos	sabíamos	ser-lhe	
desnecessário.

Na	verdade,	talvez	eu	e	o	meu	grupo	
não tenhamos chegado a descontrair 
efectivamente,	porque	uma	campainha	não	
deixava de tinir no nosso subconsciente: a 
nossa	apresentação	era	no	dia	seguinte!
Chegou	finalmente	quarta-feira.	A	nossa	
apresentação	estava	marcada	para	as	14	
horas,	era	a	última	de	todos	os	grupos	
participantes da competição. Eu tinha um 
nó	na	garganta	que	não	me	deixou	engolir	
nenhuma	das	saladas	que	o	buffet	de	
almoço	da	EJTN	oferecia.

Quando	começámos	a	nossa	apresentação,	
Murphy – e a sua lei – deu um ar da sua 
graça.	O	computador	falhou,	logo	nos	
primeiros	minutos,	quando	exibíamos	o	
vídeo	que	tantas	horas	de	trabalho	nos	tinha	
custado.	Falhou	e	voltou	a	falhar	e	vieram	

vida	da	criança.	A	apresentação	foi	muito	
boa,	eu	diria	irrepreensível,	e	senti-me	
genuinamente orgulhosa dos meus colegas. 
A	Dr.ª	Maria	Perquilhas,	qual	mãe	no	primeiro	
espectáculo	de	ballet	de	uma	filha,	vibrou,	
emocionou-se	e	tirou	dezenas	de	fotografias!
Durante	o	resto	desse	dia,	os	nossos	
colegas	do	team	Portugal	I,	já	libertos	da	
sua	obrigação,	podiam	ter	ido	passear	–	ou	
descansar,	que	bem	precisavam	-,	mas,	
em	vez	disso,	ficaram	com	a	minha	equipa	
e,	juntamente	com	a	Dr.ª	Maria	Perquilhas,	
passaram o resto da tarde a assistir aos 
nossos ensaios e a dar as suas preciosas 
opiniões. Assim se traduz em actos a palavra 
“coesão”	a	que	me	referi	acima.

Nessa	noite,	foi	o	jantar	oficial	da	competição	
Themis	2017.	Foi	um	encontro	de	juristas,	
mas	arriscar-me-ia	a	dizer	que,	na	verdade,	
quem	teria	ali	terreno	fértil	de	trabalho	seria	
um sociólogo. Foi realmente interessante ver 
algumas	idiossincrasias	dos	candidatos,	que,	
durante	o	dia,	estavam	escondidas	debaixo	
dos	fatos	e	dos	tailleurs,	surgirem	então	à	
tona	(à	tona	da	cerveja	belga,	diria	eu).

THEMISTHEMIS
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the	answer	I	wanted	to	hear”.	Soube-nos	pela	
vida.

Enquanto	tudo	isto	se	passava,	a	incansável	
Dr.ª	Maria	Perquilhas	sentava-se	e	levanta-
se	no	nervosismo	peculiar	de	quem	
genuinamente toma as dores – e as alegrias 
–	dos	seus.	Tirou	dezenas	de	fotografias	
e	acenou	positivamente	com	a	cabeça,	
perante	todas	as	nossas	respostas.	Deu-nos	
uma	inestimável	injecção	de	confiança	e	
segurança,	que	não	temos	como	agradecer.
Acabou,	finalmente,	aquilo	por	que	tanto	
tínhamos	esperado.

Assim,	cumpridas	as	obrigações,	pudemos,	
enfim,	ir	os	sete	–	os	seis	participantes	
portugueses	e	a	Dr.ª	Maria	Perquilhas	-	
respirar a cidade. Fomos trocar de roupa e 
saímos,	sob	um	sol	invulgarmente	quente	
para um dia de Primavera belga.
Passeámos,	bebemos	cerveja	tradicional	
numa esplanada e comemos mules ao 
jantar.	Estreitámos	laços	e	confirmámos	
aqueles	chavões	que	dizem	que	o	melhor	
das	competições	são	as	amizades	que	daí	
se levam.

Quinta-feira,	dia	do	regresso	a	Portugal	e	dia	
de saber os resultados da competição. Com 
um	nervoso	miudinho,	chegámos	à	Avenue	
Louise.	Pouco	depois,	começámos	a	ouvir	
o	discurso	do	júri.	Era	quase	comovente	
ver	a	confiança	que	a	Dr.ª	Maria	Perquilhas	
depositava em nós. Era praticamente 
palpável	a	sua	convicção	de	que	havia	dois	
lugares	no	pódio	destinados	às	equipas	

os	técnicos	à	sala	e	ninguém	compreendia	a	
causa do problema.

Por	perceberem	a	nossa	aflição,	os	outros	
participantes,	num	gesto	de	companheirismo	
que	não	esquecemos,	bateram-nos	uma	
salva	de	palmas,	palmas	verdadeiramente	
solidárias.	Afinal	de	contas,	concorrentes,	sim,	
mas,	acima	de	tudo,	colegas.	E	isso	não	tem	
preço.

Quando	finalmente	os	insondáveis	mistérios	
das	novas	tecnologias	foram	ultrapassados,	
prosseguimos,	enfim.	Eu	muitíssimo	nervosa,	
as minhas colegas Filipa e Maria João mais 
seguras	e	com	um	desempenho	brilhante,	
que	lhes	agradeço.

Depois	da	apresentação,	seguiram-se	as	
perguntas colocadas pelas colegas do grupo 
da	República	Checa	(que,	diga-se,	foram	
bem	duras	no	grau	de	dificuldade	com	que	
nos	brindaram).

Finalmente,	a	discussão	com	os	três	
membros	do	júri,	sempre	correctíssimos	
e	cordiais	com	todas	as	equipas,	
porém,	austeros	e	até,	talvez,	um	pouco	
intimidatórios. 

Dessa	discussão,	retenho	a	frase	de	um	
dos	elementos	do	júri,	conceituadíssimo	
juiz	jubilado	de	78	anos	que,	após	a	nossa	
resposta	a	uma	questão	que	nos	colocou	
sobre uma menção numa nota de rodapé 
(!)	do	nosso	trabalho	escrito,	disse,	no	seu	
muitíssimo	britânico	sotaque:	“It	was	exactly	
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portuguesas.	Eu,	pessoalmente,	orgulhosa	
dos	meus	colegas	do	CEJ,	estava	confiante	
de	que	um	dos	primeiros	lugares	seria	para	
eles,	a	equipa	de	Portugal	I.

Para	revolta	da	Dr.ª	Maria	Perquilhas,	a	
formadora	mais	aguerrida	que	poderíamos	
desejar,	o	que	é	certo	é	que,	afinal,	quem	
ganhou	foi	a	equipa	de	Itália	e	a	equipa	de	
França	ficou	em	segundo	lugar.	
O	terceiro	lugar	ficou	para	nós,	a	equipa	de	
Portugal II.

Quanto	às	outras	equipas,	não	sabemos,	
porque	apenas	os	três	primeiros	lugares	são	
divulgados.

Ainda	que	com	a	alegria	mitigada	pelo	
facto	de	saber	que	os	nossos	colegas	
portugueses não tiveram o reconhecimento 
que	nós	considerávamos	merecido,	eu	nem	
queria	acreditar	no	que	tinha	acabado	de	
acontecer!

Não	ganhámos,	bem	sei,	mas	ouvir	do	júri	
que	o	nosso	trabalho	escrito	tinha	sido	
considerado unanimemente o melhor de 
todos	soube-me	como	se	me	pusessem	
ao peito uma medalha de ouro. Senti 
que	as	horas	e	os	dias	e	as	semanas	que	
dedicámos	à	competição	Themis	tinham	
sido recompensados. E a sensação de 
esforço	recompensado,	sim,	vale	ouro.
Passámos	o	resto	do	dia,	até	à	hora	de	ir	
para	o	aeroporto,	a	cirandar	pelo	centro	da	
cidade:	Manneken-Pis,	gaufres,	souvenirs.

E	voltámos,	enfim,	a	Portugal.

Voltámos	com	uma	lição	(mais	uma!)	que,	
mesmo	à	distância,	o	Centro	de	Estudos	
Judiciários	nos	deu:	podemos	confiar	que	
o	CEJ	não	nos	apresenta	desafios,	por	
hercúleos	que	pareçam,	aos	quais	não	
tenhamos capacidades para responder.
Simplesmente,	o	CEJ	faz	com	que	vamos	
buscar,	ao	mais	fundo	de	nós,	o	empenho,	
o	comprometimento	e	o	rigor	que,	mais	
cedo	ou	mais	tarde,	nos	exigiriam	na	vida	de	
trabalho de magistrados.

Ora,	esta	preparação	que	o	CEJ	oferece	
a	todos	quantos	por	ali	passam	é	a	sua	
própria	imagem	de	marca.	É	o	seu	cartão-
postal,	que	é	o	mais	bonito	de	todos	os	que,	
aos	milhares,	encontramos	expostos	nas	
incontáveis	lojas	de	“lembranças-souvenirs-
recuerdos”	que	cercam	o	Largo	do	Limoeiro.
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AINDA À

MESA

VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

								eita	a	digestão	das	alarvidades	que	se			
								cometem	por	aí	a	torto	e	a	direito,	um	
pouco	por	todas	as	mesas	deste	nosso	canto	à	
beira-mar	plantado,	podemos	voltar-nos	agora	
para	algumas	regras	de	etiqueta	e	também	
algumas	de	protocolo	que,	como	muitas	outras,	
nos	facilitam	a	vida,	melhoram	a	comunicação	
e dão uma grande ajuda no sucesso dos 
acontecimentos	que	promovemos.

Porque	se	escolhem,	maioritariamente,	
as	presidências	à	inglesa	em	casa	e	em	
acontecimentos	privados	e	se	opta,	quase	
sempre,	por	uma	presidência	à	francesa	
nas	refeições	de	carácter	profissional?	Em	
Protocolo,	nunca	é	demais	repetir,	tudo	tem	
uma	razão	de	ser,	por	isso	vamos	lá	esmiuçar,	
partindo	do	princípio,	como	acontece	na	maioria	
das	vezes,	que	estamos	a	falar	de	mesas	
rectangulares	ou	ovais,	que	são	as	mais	usadas	
e	que	nos	dão	uma	definição	muito	clara	de	
quem	preside	à	refeição.

A	presidência	à	inglesa	coloca	os	donos	da	
casa	nas	cabeceiras,	distribuindo	as	atenções	
à	direita	e	à	esquerda,	com	o	objectivo	de	
alcançar	o	maior	número	de	pessoas	possível	–	
preferencialmente	até	ao	meio	da	mesa,	dando	

espaço	a	uma	atenção	distribuída	por	todos	os	
convidados.

A	presidência	à	francesa	coloca	os	anfitriões,	ou	
o	anfitrião	e	o	convidado	de	honra	no	meio	da	
mesa,	sendo	os	lugares	ditos	menos	importantes,	
distribuídos	a	partir	do	centro	até	à	ponta.	
As cabeceiras das mesas não são ocupadas 
normalmente.	Mas	tudo	o	que	tem	regra,	também	
tem	excepção	e	a	excepção	acontece,	neste	
caso,	quando	o	espaço	é	limitado	ou	há	mais	
convidados	que	o	previsto	e	não	se	pode	alterar	
a	mesa,	sendo	as	cabeceiras	ocupadas	por	
convidados.

As	mesas	quadradas	não	são	quase	nunca	
uma	boa	opção,	a	não	ser	que	se	trate	de	
uma	refeição	a	4.	Mas,	nem	sempre	é	possível	
alterar	o	que	existe,	e.	se	for	o	caso,	temos	que	
compor	o	ramalhete	o	melhor	possível.	A	mesa	
quadrada	grande,	dispersa	as	pessoas	e	dá	uma	
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VOCÊ	CORTA	A	ETIQUETA?

comunicação	bastante	limitada,	mas,	mais	uma	
vez,	se	não	houver	outra,	convém	estar	atento	
para reduzir os estragos.

E	as	mesas	redondas?	O	número	ideal	de	
ocupantes	varia	entre	as	6	e	as	12	pessoas.	A	
presidência	é	marcada	pelo	anfitrião	que	deve	
estar	ou	de	frente	para	a	porta	ou	numa	posição	
em	que	visualize	bem	o	espaço	onde	se	encontra.	
Não	é	por	acaso	que	as	mesas	redondas	colhem	
consenso	para	acontecimentos	sociais	mas,	
frequentemente,	cometem-se	erros	crassos	que	
cortam de maneira escandalosa a comunicação 
que	esta	opção	proporciona.	Os	centros	de	mesa	
ou	as	flores	ou	as	velas	são	obrigatoriamente	
um	factor	a	ter	em	conta.	Não	devemos	esperar	
que	os	outros	–	nomeadamente	os	profissionais	
que	nos	ajudam	a	organizar	um	acontecimento,	
ou	a	quem	encomendamos	flores	–	tenham	o	
bom	senso	e	saibam	que	o	centro	da	mesa	não	
é	mesmo	o	centro	da	festa.	Tenho	a	certeza	que	
todos	nós	já	tivemos	estes	percalços,	mais	do	
que	uma	vez	e,	confesso,	que	já	participei	no	
desvio	de	uns	centros	de	mesa	para	lugar	incerto,	
permitindo uma sã convivência e umas belas 
gargalhadas.

Depois	temos	mesas	dos	mais	diversos	feitios:	em	
U,	em	pente,	em	ferradura,	pequenas,	grandes	e	
assim-assim,	que	podem	proporcionar	os	mais	
diversos	aproveitamentos	de	espaço	e	que	por	
vezes	são	a	alternativa	possível.	Mas	em	termos	
de	colocação	nos	lugares,	tudo	é	feito	a	partir	das	
presidências.

Segredos	para	o	sucesso	de	um	repasto?	Há	
sempre	uns	pequenos	detalhes	que	ajudam	
literalmente	à	festa	–	ou	não:

1. Há	quem	se	preocupe	em	equilibrar		a	
moldura	feminina	com	a	masculina.	Pessoalmente	

preocupo-me	mais	em	conjugar	as	pessoas,	
sempre	que	isso	é	possível,	porque	têm	interesses	
comuns,	porque	andam	nos	mesmos	círculos,	
porque	conhecem	as	mesmas	pessoas	ou,	pelo	
contrário,	porque	não	têm	nada	em	comum	e	
podem criar alguma polémica.

2.		O	número	de	pessoas	também	é	importante,	
mas	depende	do	espaço	disponível.	A	tendência	
para	convidarmos	todos	os	que	queremos	
convidar cria o caos senão tivermos a noção de 
que	apenas	metade	ou	dois	terços	devem	estar	ali.	
Há	sempre	maneira	de	contornar,	de	«convocar»	
uma	segunda	parte,	de	alternar	alguns	dos	
convidados	para	festas	semelhantes,	enfim,	o	bom	
senso	e	as	possibilidades	de	cada	um	têm	que	
ditar as opções.

3. Os	lugares	à	mesa	têm,	como	se	sabe,	o	
seu	quê!	Se	queremos	as	pessoas	confortáveis	
e	lhes	queremos	proporcionar	bem	estar	e	boa	
comunicação	temos	mais	uma	vez	que	olhar	aos	
detalhes..	Colocar	uma	pessoa	que	fala	baixo	ou	
para	dentro	ao	lado	de	alguém	que	ouve	mal,	não	
é	definitivamente	uma	boa	opção	…	e	isto	é	apenas	
um exemplo.

4. A conversa gera boa disposição e 
gargalhadas,	mal	estar,	polémica,	constrangimento	
ou	de	tudo	um	pouco.	O	importante	é	que	se	
mantenha	um	ambiente	saudável	e	que	se	
consigam	controlar	os	excessos,	onde	cabe	
também	referir	os	excessos	de	álcool,	porque	
todos	sabemos	que	temos	alguém	na	família	
ou	entre	os	amigos	que	quando	bebe	mais	um	
pouco,	se	excede	muito.	Os	assuntos	abordados	
fogem	por	vezes	do	controlo,	mas	é	desejável	
fugir	a	assuntos	polémicos	relacionados	com	as	
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profissões	dos	presentes,	a	não	ser	que	sejam	eles	
a	pô-los	na	mesa.	Também	não	devemos	deixar	
que	os	nossos	amigos	juízes,	advogados,	médicos,	
economistas,	seja	consultados	sobre	as	suas	áreas.
 

Penso	que	falar	de	ementas,	de	vinhos	e	de	
pormenores	das	mesas,	tais	como			toalhas	e	
copos	e	talheres,	pode	ficar	para	mais	tarde.	
Apenas	queria	ainda	referir	a	questão	sempre	
discutida	do	guardanapo	à	esquerda	ou	à	direita.	
Parece-me	que	esta	é	efectivamente	uma	
falsa	questão	que	dá	opiniões	muito	inflexíveis	
e	doutorais	que	resumo	apenas	nisto:	é	uma	
questão	de	gosto,	de	hábito,	de	decoração.	Mas	
se	quisermos	fazer	uma	análise	mais	detalhada,	
temos	caminho:	na	mesa	do	dia-a-dia,	tanto	faz	–	
mesmo	-,	e	a	opção	mais	provável	é	que	cada	um	
faça	como	sempre	fez	na	sua	casa.	Em	refeições	
mais	elaboradas,	com	mesas	mais	decoradas	e	
com	mais	«apetrechos»	para	utilizar,	dado	que	o	
lado	direito	tem	sempre	mais	espaço	ocupado,	
fica	mais	elegante,	mais	bonito,	o	guardanapo	do	
lado	esquerdo.	Em	resumo,	é	uma	questão	de	bom	
gosto e harmonia.

A	«conversa»	vai	longa	e	muito	mais	há	a	dizer.

Continuo disponível para responder a 
quaisquer questões mais concretas que 
queiram colocar. 

Apenas	quero	salientar,	mais	uma	vez,	que	cortar	a	
etiqueta	é	algumas	vezes	fundamental	para	manter	
a	etiqueta.	
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1. Conta no seu livro que quando era 
miúda passava na Cadeia de Custóias 
com regularidade. Quando lhe surgiu a 
ideia deste projecto? Foi sempre pensado 
apenas para a reclusão feminina? E se sim, 
porquê? 

O Ala Feminina é o resultado de diversas 
variáveis,	ao	longo	do	tempo:	um	acaso,	
duas reportagens sobre a peça de teatro 
Inesquecível	Emília,	da	Associação	Pele,	
no Estabelecimento Prisional Especial 
de	Santa	Cruz	do	Bispo,	uma	grande	
reportagem,	a	escuta	dessa	grande	
reportagem	na	TSF,	por	uma	editora	e,	
depois,	da	aposta	da	Saída	de	Emergência	
no meu trabalho. 

O	acaso:	em	novembro	de	2010,	quando	
eu era correspondente da rádio TSF e do 
jornal	Diário	de	Notícias,	no	Brasil,	estava	
no Rio de Janeiro para cobrir uma série de 
acontecimentos na cidade maravilhosa. 

Estávamos em vésperas da intervenção 
militar	no	complexo	do	Alemão,	um	
conjunto	de	favelas	controlado	pela	facção	
criminosa Comando Vermellho. A cidade 
estava	a	ferro	e	fogo.	Havia	muita	tensão	
no ar. 

À	boleia	da	ONG	Afroreggae	eu	ia	entrar	na	
prisão	de	segurança	máxima	em	Bangu,	
para	fazer	uma	reportagem	e	conhecer	o	
projeto	de	percussão	que	desenvolviam	
lá dentro. Quando cheguei a Bangu não 
consegui	entrar	nessa	prisão	masculina,	
porque	era	perigoso,	e	acabei	por	entrar,	
na	prisão	feminina	de	Talavera	Bruce,	para	
conhecer	o	projeto	de	percussão	da	ONG.
 Passei uma manhã e uma tarde e tive 
oportunidade de sentir o ambiente e 
entrevistar	três	mulheres	que	me	falaram	
um	pouco	das	suas	histórias	de	vida,	bem	
como	do	impacto	positivo	que	o	projeto	do	
Afroreggae	tinha	nas	suas	vidas.	Percebi	
que	essas	mulheres	tinham	uma	urgência	
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enorme em partilharem as suas histórias.
	No	ano	seguinte,	em	2011,	já	estava	em	
Portugal e tive oportunidade de acompanhar 
o projeto de teatro social da Associação 
Pele,	na	prisão	feminina	de	Santa	Cruz	do	
Bispo,	no	Porto.	Estava	a	ser	encenada	a	
peça	teatral	“Inesquecível	Emília”,	por	Hugo	
Cruz	–	que	assina	o	Posfácio	da	obra	-	a	
partir	das	cartas	que	as	mulheres	escreviam	
na	prisão.	Essa	peça	de	teatro	foi	inclusive	
representada	na	Assembleia	da	República.	
Produzi duas reportagens para a TSF sobre 
esse	tema	e	achei	que	não	era	suficiente.	
Deveria mergulhar mais no tema.

	No	dia	em	que	a	peça	estreou	na	prisão	
de	Santa	Cruz	do	Bispo,	Hugo	Cruz	fez	
uma	advertência,	reivindicando	respeito	
pela comunidade reclusa. Nesse momento 
percebi	que	ele	se	referia	ao	facto	de	ainda	
existirem vários preconceitos e estereótipos 
sobre a comunidade reclusa.
Essa	inquietação	levou-me	a	desenvolver	
uma grande reportagem para a rádio TSF 
com	o	nome	homónimo	“Ala	Feminina”,	

entrando	numa	prisão	de	Lisboa,	
através	do	Projeto	Reklusa,	que	trabalha	
com	a	confeção	de	malas	dentro	do	
estabelecimento prisional.

	A	editora	Isabel	Branco	escutou	esse	áudio-
documentário	e	ligou-me	para	a	Jordânia,	
em	2013,	onde	eu	estava	a	viver,	na	época,	
para	pesquisar	para	um	documentário	sobre	
refugiados	palestinianos.	Ela	convidou-me	
para	levar	mais	além	esses	testemunhos,	
transformando-os	em	livro	e	desafiando-me	
a	ouvir	mais	histórias,	de	forma	a	humanizar	
os testemunhos.

	Mais	tarde,	a	ideia	migra	para	a	editora	
Saída	de	Emergência,	numa	aposta	da	Safaa	
Dib	e	Luís	Corte-Real,	que	me	deram	total	
liberdade	para	escrever,	respeitando	o	meu	
tempo.	Foi	nessa	altura	que	tive	de	regressar	
à	prisão	de	Santa	Cruz,	para	escutar	mais	
histórias. 

2. O primeiro relato que surge no livro é 
datado de 2010. O livro foi publicado em 

Estudou	Cinema	Documentário	-	Roteiro,	Realização,	
Câmera,	Som	e	Entrevista	em	Academia	

Internacional de Cinema
Anterior: Escuela Internacional de Cine y Television 

EICTV	e	ISCTE-IUL
 

Jornalista e  Escritora
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2018. Esta delonga resultou da maturação 
do processo, de outros projectos 
que surgiram ou de dificuldades na 
concretização da ideia?

Este	caminho	de	oito	anos	deve-se	a	
vários	fatores.	Primeiro	porque	quando	
entrei	na	prisão	de	Talavera	Bruce,	no	
Rio	de	Janeiro,	em	2010,	não	tinha	desde	
logo	a	ideia	de	escrever	um	livro,	mas	sim	
fazer	uma	reportagem.	Só	mais	tarde,	em	
2013,	é	que	me	desafiaram	a	escrever	um	
livro,	tendo	em	conta	que	entretanto	tinha	
mergulhado nesse universo escutando 
outros testemunhos. 

Com o convite para escrever o livro voltei 
a pedir autorização para entrar nas prisões. 
Estive	mais	de	oito	meses	à	espera	dessas	
autorizações,	enquanto	ia	refletindo	
e escrevendo sobre os testemunhos 
que	já	tinha	registado.	À	medida	que	ia	
mergulhando nesse universo da reclusão 
feminina,	ora	transcrevendo	as	histórias,	
ora	pesquisando,	ora	conversando	com	
especialistas	e	costurando	a	forma	como	iria	
envolver	as	histórias,	num	caminho	narrativo,	
percebi	que	estava	a	submergir	num	mar	
emocional.	São	histórias	de	vida	pesadas,	
desestruturadas,	enleadas	em	problemas	
públicos	e	sociais.

	Esse	mergulho	tornava-se	uma	apneia,	
deixando-me,	em	certa	medida,	sem	ar.	
Envolvi-me	com	essas	histórias,	revendo-
me,	olhando-me	ao	espelho.	Ia	dormir	com	
esses	testemunho,	sonhava	com	eles,	tinha	
pesadelos. Escrevi muitas vezes madrugada 
dentro,	pois	tentava	conciliar	o	tempo	com	
outras	atividades	profissionais	a	que	tinha	

de	dar	resposta	no	dia-a-dia.	Escrevia	no	
silêncio	do	quotidiano,	por	isso	tudo	era	
amplificado.	É	como	se	essa	quietude	da	
madrugada me envolvesse ainda mais no 
universo de cada uma das mulheres com 
quem	falara.

	Constatei	que	necessitava	-	também	por	
isso-	de	me	distanciar.	Eram	realidades	
muitos	distintas	da	minha	e	estavam	a	levar-
me	a	universos	que	começava	a	vivenciar,	
refletindo:	e	se	fosse	eu?	E	se	fosse	alguém	
conhecido?	E	se...	A	linha	é	tão	ténue.	O	outro	
podemos ser sempre nós.

Estive	quase	cinco	meses	sem	escrever.	
Não conseguia. Precisava de me distanciar 
desse universo e mais concretamente 
desses	testemunhos	que	passaram	a	fazer	
parte do meu conhecimento. Precisava de 
respirar. Eu não ia simplesmente transcrever 
esses	testemunhos.	Propus-me	unir	a	
literatura	ao	jornalismo,	por	isso	dar	sentido	
narrativo	às	histórias,	i.e..	tornar	interessante	
o	que	é	relevante,	conforme	a	proposta	de	
“Os	Elementos	do	Jornalismo”.	Logo,	essa	
proposta	impõe	um	exercício	de	mergulho	
profundo	do	qual	não	saímos	ilesos	pelo	
impacto	das	histórias.	É	um	processo	lento,	
mas	necessário	para	refletir.	

3. Como foram seleccionadas as reclusas 
que conversaram consigo? 

As	reclusas	com	quem	conversei	estavam	
integradas	em	projetos	sócio-culturais	com	
atividades	no	contexto	de	reclusão,	como	
por	exemplo:	o	Projeto	Reklusa,	Afroreggae	e	
Associação	Pele.	E,	talvez	por	isso,	estavam	
mais receptivas para partilharem as suas 
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histórias de vida.

	Ou	seja,	eu	não	fiz	qualquer	seleção.	Elas	
aceitaram	falar	comigo,	por	intermédio	de	
interlocutores	dessas	iniciativas.	Falei	com	17	
mulheres.	O	livro	tem	17	testemunhos.		

4. Que diferenças essenciais encontrou 
entre as cadeias brasileiras e as 
portuguesas?

Apenas conheci uma parte da realidade de 
duas cadeias portuguesas e uma brasileira. 
É	um	universo	amostral	muito	reduzido	para	
retirar	quaisquer	conclusões.	É	um	recorte.
	Haverá	certamente	quem	o	possa	
fazer	com	a	devida	competência	e	
legitimidade.	Aliás,	os	relatórios	das	
visitas aos estabelecimentos prisionais da 
Provedoria	de	Justiça	poderão	fornecer	mais	
informações	sobre	o	assunto,	no	caso	da	
realidade	portuguesa	e	suas	diferenças.	

No	entanto,	em	relação	a	essas	três	
realidades	a	que	tive	acesso,	pude	perceber	
que	nesses	dois	estabelecimentos	prisionais	
portugueses	existia	oportunidades	quer	de	
trabalho,	quer	de	formação,	ao	contrário	
da	prisão	do	Rio	de	Janeiro,	onde	essas	
atividades eram inexistentes. 

5. No seu livro, aqui e ali, surge a 
humanidade do sistema. A guarda prisional 
que ajuda ou consola a reclusa, o polícia 
que diz à detida para ter calma. Estes 
momentos parecem afastar um pouco a 
ideia algo fria que se tem do sistema. São 
excepções ou pareceu-lhe que surgem 
com alguma frequência no contexto de 
reclusão? 

A humanidade do sistema é premissa basilar 
de	um	país	democrático,	assente	em	direitos	
humanos. 
Tem de existir.

 O cumprimento de pena em diálogo com os 
mecanismos legais não é inconciliável com a 
humanidade necessária do sistema prisional. 
Ou não deveria ser. Continuamos a observar 
a	necessidade	de	dignificação	do	contexto	
prisional e a devida humanização. A realidade 
é	que	parece	haver,	ainda,	infelizmente,	
muitos estereótipos e preconceitos sobre o 
universo de reclusão.

	A	maior	pena	é,	desde	logo,	a	privação	de	
liberdade,	mas	um	recluso	ou	uma	reclusa	
têm	direitos,	igualmente.	Estão	a	cumprir	
pena,	sim,	contudo	a	pena	deve	servir	como	
exemplo,	preparando	o	terreno	para	uma	
possível	reinserção.	

Sendo um estabelecimento prisional um 
microcosmos não é alheia a construção 
de	relações	sociais,	onde	os	valores	
de	solidariedade,	entreajuda	e	justiça	
social	deverão,	idealmente,	emergir.	E,	
muitas	vezes,	contribuem	inclusive	para	o	
enriquecimento	de	um	exemplo	baseado	
nos	bens	mais	nobres	da	partilha	humana,	
podendo suscitar mudanças sociais e até 
mesmo comportamentais. 

6. No início do Ala Feminina diz que 
criou empatia com as reclusas, o que já 
demonstra que as suas histórias a tocaram. 
Mas há alguma que a tenha marcado 
especialmente?

Refletindo	sobre	todo	o	caminho	deste	Ala	
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Feminina,	creio	que	os	dois	aspectos	que	
mais	me	marcaram	foram,	por	um	lado,	
o	jogo	de	espelho:	pensar	nessa	fronteira	
invisível	que	sucede	no	momento	em	que	
percebemos ‘poderia ser eu’. 

Não existe distância e isso é absolutamente 
desconcertante.	Para	quem	não	conhece	
a realidade e não ‘viajou’ pelo livro poderá 
sentir	que	parece	um	território	estranho	ler	
estas	palavras.	Esse	é	o	desafio:	em	algum	
momento,	até	poderíamos	ser	nós.	Por	outro	
lado,	surpreendeu-me	a	confiança	com	que	
estas mulheres aceitaram partilhar as histórias 
de	vida.	Histórias	duras,	pesadas	e,	muitas	
vezes traumáticas. 
Aceitaram	falar	com	uma	desconhecida.	
Aceitaram	partilhar	o	caminho	delas,	quiça	
como uma clara demarcação de um território 
para	a	vida	delas,	como	quem	almeja	por	
mudança	na	própria	vida,	elaborando	os	
momentos	passado	e	presente,	na	tentativa	
de	olhar	um	horizonte:	um	futuro	diferente.	

7. Mantém contacto com alguma das 
mulheres que entrevistou?

	Sim,	mantenho	contacto	com	algumas	
mulheres	que	aceitaram	contar	as	histórias	
de	vida	para	o	Ala	Feminina.	E,	em	breve,	
haverá uma apresentação do livro no 
Estabelecimento Prisional Especial de Santa 
Cruz do Bispo. 
 
8. Para si este livro é apenas um trabalho, 
um furo jornalístico, uma denúncia ou uma 
tentativa de mudar o sistema?

Para mim este livro não é nenhuma dessas 
opções.

Pretende	ser	um	contributo	para	nos	fazer	
pensar. Para nos desassossegar: e se 
fôssemos	nós?	

É	um	livro	paradoxal,	contraditório.	É	um	livro	
antagónico	porque	é	difícil	e	é	fácil.	É	difícil	
porque	será	sempre	difícil	falar	sobre	lugares	
sombrios	por	onde	caminhamos	para	trazer	à	
luz as vozes do silêncio.

	Será	sempre	um	desafio	imenso,	aprender	
com os momentos mais duros. São eles 
que	nos	confrontam	com	os	limites	e	as	
possibilidades	de	mudança.	São	eles	que	nos	
dão	alforria	para	ajustarmos	à	nossa	vida	os	
caminhos mais justos e sinceros para cada 
um	de	nós,	próximos	da	nossa	essência.
	É	uma	penitência	pessoal,	um	caminho	
muito	solitário.	É	um	livro	grave	em	certa	
medida,	que	destila	tanta	sinceridade	nos	
testemunhos	que	pode	parecer	pessimista,	
no entanto este é um livro cujas vozes 
dão	conta	de	uma	hercúlea	resiliência	
perante	a	adversidade.	Por	isso,	é	também	
um	livro	fácil	para	falar	sobre;	é	uma	obra	
que	viaja	pelas	possibilidades,	que	olha	
horizontes.	É	um	princípio	sobre	a	urgência	
de	ouvir.	Sofrimento,	dor,	confinamentos,	
aprendizagens. 

Eu	sou	apenas	o	veículo,	fruto	de	
inquietações	pessoais,	de	um	sentido	de	
responsabilidade	de	que	se	as	ferramentas	do	
meu trabalho têm o poder de criar mudanças 
sociais,	de	fazer	pensar,	de	convocar	vários	
pontos	de	vista,	então	que	essas	mudanças	
possam ser através da humanização das 
histórias,	porque	o	juízo	dos	outros	pode	ser	a	
maior privação de liberdade. 
Esta obra tenta o empoderamento destas 

ALA FEMININA
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vozes	para	a	mudança:	no	mínimo	de	
perceção social sobre este universo.
	Por	vezes,	temos	de	sair	um	pouco	das	
nossas	vidas	para	olhar	em	volta,	para	a	
importância	de	darmos	uma	oportunidade,	de	
sermos cidadãos envolvidos numa sociedade 
mais	solidária,	disposta	e	disponível	a	querer	
fazer	parte	da	mudança.	E	essa	é	talvez	a	
nossa	responsabilidade	também:	fazer	parte	
da mudança. 

9.O que mudaria no sistema prisional, se 
pudesse?

De	facto,	é-me	difícil	e	desconcertante	
responder	a	esta	questão.	Essa	não	é	a	
minha	competência,	nem	o	livro	tem	essa	
pretensão	enquanto	reflexão.	É	um	livro	com	
histórias de vida de mulheres em contexto 
prisional. Somente isso: histórias de vida 
sobre	ser	mulher	na	prisão.	As	angústias,	
as	dificuldades,	as	lutas,	a	resiliência,	a	
relação	com	os	filhos,	com	a	família,	com	os	
companheiros. 

Não	obstante,	das	conversas	que	tive	com	
algumas especialistas havia duas urgências 
que	eram	recorrentes:	a	necessidade	e	a	
importância de existirem casas de transição 
entre	o	período	de	reclusão,	preparando	o	
terreno para a reinserção social.
	Depois	de	saírem	da	prisão	as	mulheres	
sentem-se	ora	desamparadas	-	tendo	de	
confrontar-te	com	a	tatuagem	de	serem	
ex-reclusas	–	ora	desorientadas	por	terem	
de	regressar,	em	muitos	casos,	ao	mesmo	
contexto	desestruturado	que,	por	vezes,	as	
conduziram	às	alas	femininas.	
Outra	questão	que	foi	muito	contundente:	
a importância de os estabelecimentos 

prisionais	terem	mais	projetos	laborais,	
culturais e sociais. A ocupação do tempo 
com	atividades	que	favoreçam	a	reinserção	
e	a	capacitação	parece-me	basilar,	tendo	e	
conta	a	experiência	das	histórias	destas	17	
mulheres. 

10. Que obra literária recomendaria a todos 
os que trabalham no sistema judicial e 
prisional?
 
Ler	faz-nos	viajar	de	uma	forma	exclusiva	
e	sui	generis,	alimentando	quer	a	nossa	
imaginação,	quer	o	nosso	conhecimento,	
abrindo a mente e contribuindo para 
enriquecer	a	forma	como	pensamos.	No	limite	
pode	tornar-nos	mais	conscientes	do	mundo	
ao	redor.	Há	livros	mais	teóricos,	outros	
mais	literários	que	merecem	uma	reflexão	
profunda.	

No plano mais teórico sugiro “Vigiar e Punir” 
de	Michel	Foucault,	a	“Caverna”	de	Platão	e	“A	
Fundamentação	da	Metafísica	dos	Costumes,	
I. Kant. No plano literário: “Carandiru” de 
Drauzio	Varela,	“Se	isto	é	um	Homem”,	de	
Primo	Levi,	“Romance	de	Cordélia”	de	Rosa	
Lobato	Faria,	“Cidades	Invisíveis”	de	Italo	
Calvino,	“Fahrenheit	451”,	de	Ray	Bradbury,	
“1984”	de	George	Orwell	e	“O	Deus	das	
Moscas”	de	W.	Golding.	
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PLEBEÍSMOS
“O QUE EU PRECISAVA ERA DE UM PRÍNCIPE 
HARRY QUE ME LEVASSE AO ALTAR!”

ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

						uvi	esta	frase	no	Porto,	enquanto	me
						passeava	numa	das	artérias	turísticas	
da	cidade	e,	não	tendo	nada	contra	o	
senhor	em	questão,	não	deixei	de	ficar	
impressionada	com	o	que	décadas	de	
emancipação	feminina	conduziram.	Ao	
sonho	do	príncipe	encantado.
Para além de milhares de hipóteses e 
de	sub-hipóteses,	de	oportunidades	e	
de	artérias	por	onde	seguir,	haveria	bem	
mais	do	que	sonhar	com	o	príncipe	que	
nos	levasse	ao	altar.	Da	mesma	forma	que	
sonhar	em	não	pagar	contas	ou	não	ter	que	
se	preocupar	em	perguntar	“quanto	custa”	
cada	vez	que	se	gostasse	de	um	trapo	
qualquer.

O Bem	sei	que	os	tempos	assim	nos	
conduzem	mas	penso	que	ainda	há	lugar	
para	o	sonho	de	mérito	que	não	passe	por	
engatar um membro da realeza pois isso 
não	é	mérito,	é	sorte.	Pelo	menos	é	o	que	eu	
penso …
Mas	enfim,	não	vi	a	cerimónia	em	questão.	
Não tenho paciência para tanto mas estou 
certa	que	não	destoaria	dos	convidados	pois	
cara	de	cão	nunca	fica	mal	num	casamento,	
e ainda por cima real.

 E para ser sincera não me importava muito 
que	me	adoptassem	nem	que	fosse	só	para	
as	cerimónias	oficiais.
	Quando	o	Willow	(um	dos	cães	que	aparece	
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GOD SAVE THE QUEEN!

no	filme	promocional	dos	Jogos	Olímpicos	
de	Londres,	com	James	Bond)	morreu,	toda	
a	gente	sabe	que	a	Rainha	Isabel	II	ficou	
destroçada.
É	por	isso	que	gosto	dela,	ela	gosta	de	
animais	como	quem	gosta	de	pessoas,	
provavelmente até gosta mais.
	Tem	aquele	ar	de	durona	mas	é	boa	gente,	
boa	pessoa,	boa	rainha.	Deve	ser	por	isso	
que	já	sobreviveu	a	uma	série	enorme	de	
Presidentes	da	República.	

O	Willow	(	lembram-se	dele?	)	tinha		15	
anos,	sofria	de	cancro	e	a	rainha	foi	obrigada	
a	autorizar	que	fosse	abatido.	Era	da	14º	
geração de cães de raça corgi de Isabel II 
e	descendia	de	Susan,	que	lhe	tinha	sido	
oferecida	quando	fez	18	anos,	em	1944.	
Foi	o	pai	da	rainha	que	trouxe	o	cão,	de	
nome Dookie. Mais tarde chegou uma 
cadela,	a	Jane,	que	deu	à	luz	Crackers	e	
Carol.	Crackers	viveu	quase	14	anos	e	era	o	
preferido	de	Isabel	II.	De	várias	dinastias	da	

minha espécie na casa real.
Digam	lá	se	não	faltou	ali	na	cerimónia	uma	
ser	da	minha	espécie	para	o	equilíbrio	ser	
perfeito.
 Já me estou a imaginar no meio dos 
perfumes	maravilhosos	e	dos	cânticos	
fantásticos...	sim	que	eu	não	vi	a	cerimónia	
pela	TV.	Para	mim	era	mesmo	lá,	no	local	
próprio.	Assim	é	melhor	nem	pensar,	
sem	ouvir	as	críticas,	nem	sequer	ficar	a	
sonhar com a casa real... Isso são coisas de 
princesas...	mesmo	plebeias,	...	tudo	pago,...	
sem	ter	de	perguntar	preços...	enfim.

	E	para	quem	pensa	que	a	rainha	só	gosta	
de	nós	por	gostar	ou	pela	raça,	fiquem	
sabendo	que	não	continuou	a	ter	animais	(	
fazer	criação,	como	vocês	dizem	),	porque	
não	queria	morrer		e	deixar	sozinhos	os	
animais.

AO SERVIÇO DA 
REPÚBLICA

PLAY

https://youtu.be/tN9EC3Gy6Nk 
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EXTRA
PLAY

https://www.youtube.com/watch?v=xiToZn2PDgM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xiToZn2PDgM&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=xiToZn2PDgM&feature=youtu.be
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