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EDITORIAL

Tínhamos todos tanto de que falar... E falámos.

Podem ler-nos por aqui porque há coisas que ainda nos 
sobressaltam  e, para além destas que nos sobressaltam e de 
que falámos, há outras.

Outras como a ponte de Génova; como o navio Aquarius que 
perdeu a nacionalidade e continua ancorado entre Malta e Itália; 
como o incêndio na Grécia, na Califórnia e na Suécia.
Perguntamo-nos como pode Gibraltar retirar a bandeira a 
um seu navio e acreditamos que se sua Majestade, a rainha, 
soubesse bem do impacto do gesto e acto político, tomaria 
medidas....
Perguntamo-nos o que é preciso para   socorrer semelhantes, 
seres vivos, gente...
É o medo que nos tolhe! É sempre o Medo que nos tolhe e nos 
empurra.
 
Sobressalta-nos a situação na Indonésia. Sobressalta-nos  o 
aumento da Violência Doméstica e a tentativa política  de criar 
tribunais especializados para um assunto que é apenas e tão só 
do âmbito do crime, crime violento.

Se fossemos seguidores atentos da astrologia, diríamos 
sem hesitação que estamos realmente na era de Aquarius. 
A atual “era cósmica”, regida por esse signo - que favorece 
a comunicação rápida, a busca pelo futuro e a oposição ao 
autoritarismo. 
É disso que falamos este Mês

Sabemos tão pouco... caímos vertiginosamente no poço do 
Tempo, um conceito que inventámos para nos disciplinar e 
consumir.

Os que escrevem aqui este mês, arranjaram espaço temporal 
para vos confrontar com uma série de assuntos, temas e 
sentires.
Venham daí e arranjem tempo para nos rebater

ERA AGOSTO 
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https://www.youtube.com/watch?v=W8t9W9KWD0E
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        o  passado ano de 2017, ardeu a 

zona centro do país, em dois gigantescos 

incêndios: O incêndio de Pedrógão Grande 

que deflagrou em 17 de Junho de 2017 
e esteve activo até 24 de Junho. Fez 66 
mortos, 254 feridos, 500 casas foram total 

ou parcialmente destruídas. No dia 15 de 

Outubro de 2017, deflagrou outra vaga de 
incêndios que lavraram na zona centro e 

norte do país, durante dois dias, dos quais 

resultaram 52 vítimas mortais, 71 feridos. 

Arderam 54.000 hectares.

Ao todo morreram, nos dois 
incêndios, 118 pessoas.

O poder político só após a tragédia de 

Outubro e pressionado pelo Presidente 

da República mostrou alguma reacção. A 

Ministra da Administração Interna demitiu-

se e produziram-se alterações legislativas 

na área da limpeza das florestas. Ao longo 

É PRECISO PARAR

A DESTRUIÇÃO DO PAÍS

N de todo o país, municípios e particulares 

empenharam-se, na medida do possível, 
realizando a limpeza das matas e áreas 

circundantes às habitações situadas nas 
zonas rurais, nos termos legalmente 

determinados.

Neste contexto, eis que se aproxima o 

verão de 2018. O mês de Julho decorre com 
temperaturas amenas, contudo o Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) 

previu e os meios de comunicação social 

divulgaram amplamente, uma acentuada 

subida da temperatura, para valores 

muito superiores a 40 graus centígrados. 

Paralelamente foram sempre anunciadas 

as zonas com maior risco de incêndio, nas 

quais estava incluída a serra de Monchique. 
Com efeito, o índice de risco de incêndio 

florestal (RCM) é disponibilizado diariamente 
pelo IPMA e resulta da combinação de dois 

índices: o índice meteorológico de perigo de 

É PRECISO PARAR

A DESTRUIÇÃO DO PAÍS
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É PRECISO PARAR

A DESTRUIÇÃO DO PAÍS

incêndio florestal (FWI) e o índice de risco 
conjuntural.

Na sequência da previsão do IPMA, 

divulgado pela comunicação social, 

deflagrou, na zona norte da serra de 
Monchique, um incêndio, no dia 3 de 
Agosto de 2018, tendo sido considerado 

“estabilizado”, apenas ontem, dia 9 de Agosto 

de 2018.

Monchique é um município com 395,30 Km2 
de área, subdividido em três freguesias, cujas 

sedes são Monchique (sede do concelho), 
Alferce e Marmelete. Este Município é 

limitado pelos Municípios de Odemira (norte), 

de Portimão (a sul), de Silves (a leste), de 

Aljezur (a oeste). 

Ora, este incêndio que deflagrou na zona 
norte da serra de Monchique, rapidamente 
progrediu, estendendo-se para norte, 

atingindo o concelho de Odemira, propagou-
se de forma descontrolada para leste, 

destruindo freguesia de Alferce, poupando 

apenas as casas da povoação e chegando 
igualmente às portas da vila de Monchique, 
seguiu para Sul, atingindo o Município 

de Portimão. Ou seja, desta vez, das três 

freguesias do concelho, apenas uma 
(Marmelete) foi menos atingida.

Pelo seu caminho de destruição, o fogo 
engoliu 27 mil hectares de floresta, matos, 
pomares, equipamentos agrícolas e 

industriais, animais selvagens e domésticos, 

gado, veículos e casas de habitação. Foi 
necessário desalojar 299 pessoas segundo 

último balanço da protecção civil.

Ardeu mais de 90% da freguesia do Alferce 

e cerca de 60%  a 70% da freguesia de 
Monchique, sede do concelho. Estes são 
valores estimados, necessariamente ainda 

É PRECISO PARAR

A DESTRUIÇÃO DO PAÍS MARIA
DE DEUS

Juiza-Desembargadora
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É PRECISO PARAR A DESTRUIÇÃO DO PAÍS

provisórios, atendendo a que ainda estamos 

na fase de rescaldo do incêndio.

Desta vez não houve mortos. Contudo, não é 
por esse facto que será legítimo concluir que 

as coisas estão a correr bem, muito menos 

que se trata de uma vitória.

Pelo contrário, a dimensão da calamidade 

é enorme e impõe-se colocar as seguintes 

perguntas:

Era ou não possível evitar 
uma tragédia de tão grandes 
dimensões?

Não vamos aqui dissertar sobre as questões 

de ordenamento territorial e florestal, 
sobre o excesso de eucaliptos, sobre as 

alterações climáticas, sobre a desertificação 
do interior e por aí fora. Essas são as 

circunstâncias conhecidas com as quais 
teríamos necessariamente de contar. E 

também tínhamos a experiência da tragédia 
do ano passado, com a qual era suposto 

ter aprendido. Não podem, portanto, tais 

circunstâncias servir de desculpa para a 

inacção e para a falta de estratégia e de 

organização dos meios de combate ao 

incêndio.

Ora bem, perante a deflagração do incêndio, 
no dia 3 de agosto, cerca das 13H30, foram, 
desde logo, mobilizados, imensos meios 

aéreos e terrestres para o combate, cujos 

números me dispenso de enumerar, mas 

que foram exaustivamente divulgados 

pela comunicação social. E, na verdade, 

ninguém disse que havia falta de meios para 
circunscrever e extinguir o incêndio.

Impõe-se assim, perguntar:

Por que motivo, existindo tantos 
meios disponíveis, quer terrestres, 
quer aéreos, forças altamente 
treinadas e preparadas, não 
se circunscreveu o incêndio, 
extinguindo-o, antes de tomar 
as proporções gigantescas que 
tomou?

Afigura-se-me, tal como a todos que, tal 
como eu, estiveram no terreno, percorrendo 

as zonas afectadas, desde o primeiro dia em 

que o incêndio deflagrou que a razão está na 
total incapacidade de accionar e gerir esses 

mesmos meios. 

 

E tal incapacidade foi uma constante ao 

longo da progressão do incêndio, dado que 

a população assistiu atónita à permanência 

de carros de bombeiros e máquinas de rasto, 

inactivos, aguardando instruções para actuar, 

ordens que não  chegavam.
 

Ao invés, na sede do concelho de Marmelete, 
onde o fogo felizmente não chegou, a 
população foi acordada cerca das 4 horas 
da madrugada, pelas sirenes dos carros da 

GNR que pretendiam evacuar os habitantes. 
Verificando a total inexistência de perigo, 
a população reunida, resistiu à ordem e 

permaneceu nas suas casas. Testemunhos 
referem que os agentes informavam a 

população de que deveriam refugiar-se 

em Aljezur, mas apontavam na direcção de 

Monchique que se situa na direcção oposta. 
 

Pelo contrário, no Alferce, o fogo chegou, 
cercou de chamas a povoação, e a 
população sozinha teve  de se defender com 
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os seus próprios meios.

Tal revela o total desconhecimento do local 
e desorientação das autoridades.  

 

Ou seja, no mínimo, pela inacção e 

incompetência de quem tinha a seu 
cargo o comando das forças de combate 

ao incêndio, elas não foram accionadas 

e deixou-se arder praticamente todo o 

concelho.   
 

O que não ardeu deveu-se, em grande 

parte, à luta da população, com os meios 

próprios.

  

A economia do concelho de Monchique 
ficou destruída. Os produtos mais 
importantes produzidos neste concelho são: 
a madeira, a cortiça, o mel, o medronho, 
o presunto e os enchidos. Destaque 
igualmente para o turismo. Tudo ficou 
queimado: os animais, os medronheiros, 
as colmeias, a paisagem circundante aos 

hotéis, residências de turismo de habitação 
e das termas situadas nas Caldas de 

Monchique. 
 

Mas, embora não tenha havido vítimas 
mortais, não podem ser ignorados os 

danos não patrimoniais sofridos pelas 

pessoas que viram ser destruído, em 

minutos, o património que demorou, 

em grande parte dos casos, gerações 

a construir e que receberam dos seus 

antepassados e pretendiam legar aos 

seus descendentes. O sofrimento dessas 

pessoas, maioritariamente idosas, contribuirá 

certamente para uma pior qualidade de vida 

e fá-las –á morrer lentamente. 

 

É verdade que há interesses económicos 

ligados à indústria do fogo, mas esses 

interesses pressupõem a prévia destruição 

do país. Será legítimo que esses interesses 

prevaleçam sobre os interesses económicos 

das populações deste país? É outra pergunta 

que se coloca e a que se impõe responder.

 

Da já descrita incapacidade revelada, mais uma 

vez, neste incêndio, impõe-se concluir que 

o sistema de combate a calamidades desta 

natureza tem de ser profundamente alterado. 

 

Desde logo, o comando destas operações 

tem de ser entregue ou assessorado pelas 

entidades locais que conhecem o terreno, 
ultrapassando-se deste modo, uma das 

razões que poderão estar na origem de mais 

um insucesso, na forma como se geriu este 

incêndio. 

 

Há, assim, que repensar profundamente o 
sistema vigente, pois não é aceitável que 

dispondo-se, cada vez de mais numerosos e 

sofisticados meios de combate aos incêndios, 
cada vez os mesmos sejam mais violentos e 

destruidores.
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PAULO

GRAÇA

Advogado/ 
Presidente do Conselho 
de Deontologia de Lisboa
da Ordem dos Advogados UMA DIATRIBE CONTRA 

A UNIFICAÇÃO DAS MAGISTRATURASA UNIFICAÇÃO DAS MAGISTRATURAS
        Pacto para a Justiça, designação 

corrente para os “Acordos para o Sistema 

de Justiça” subscrito no passado mês de 

Janeiro entre a Ordem dos Advogados, 

a Ordem dos Solicitadores e Agentes de 

Execução e as associações sindicais de 

Magistrados Judiciais, do Ministério Público 

e dos Funcionários Judiciais, apresenta 

como Proposta 1 a Unificação da jurisdição 
comum com a jurisdição administrativa e 

fiscal, criando uma ordem única de tribunais, 
um único Supremo Tribunal e um único 

Conselho Superior da Magistratura Judicial.

A justificação apresentada é que «A 
discussão da arquitetura “macro” do 

sistema de justiça vem sendo adiada 

sucessivamente, sem razão substantiva 

que o justifique» apontando-se como 
factores determinantes para a discussão 

a proximidade entre «os princípios que 
enformam as suas áreas de direito» (!) o 
quadro de organização e funcionamento dos 

Tribunais, bem como o modelo de ingresso 

dos juízes, acrescentando-se não se verem  

“razões objectivas e relevantes para impedir 

um debate sério sobre esta matéria”.

Assim colocadas as coisas, colhe-se a 
sensação que, para os subscritores do Pacto, 

a unificação é evidência que já vem com 
atraso, uma fatalidade só criticável por razões 

adjectivadas a contrario como subjectivas e 

irrelevantes.

 

Não se crendo que tal conclusão radique 

do diletantismo do discutir por discutir, a 

proposta em causa, a ser posta em letra de 

lei, representará um péssimo serviço ao País 

e ao cidadão, esteja ele investido no papel de 

particular em litígio com entidades públicas, 

esteja na de contribuinte, financiador da 
Administração Pública e da Justiça.

Deixando de fora, pela patente irrelevância 

para o que é o cerne da discussão, mas 

sem que se conceda quanto à conclusão de 

proximidade, os pífios argumentos do modelo 
de ingresso dos juízes e o da organização 

e funcionamento dos tribunais, a questão 

coloca-se na substância da matéria que 

O
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UMA DIATRIBE CONTRA 

A UNIFICAÇÃO DAS MAGISTRATURASA UNIFICAÇÃO DAS MAGISTRATURAS
é ajuizada nos tribunais administrativos e 

fiscais, face à matérias que são ajuizadas no 
foro comum.

Ao desconcertante argumento da 

proximidade (?) dos princípios que 

enformam as suas áreas de direito - lê-

se e não se acredita… - recorda-se que 
o Direito Administrativo é um direito 
quase tricentenário de construção 
essencialmente jurisprudencial, que se 
formou com substracto numa realidade 
própria, sendo imprescindível que os 
magistrados que o aplicam estejam 
familiarizados quer com a sua dogmática 
especifica, quer com a sua prática e 
ambiente próprio em que é aplicado pelas 
entidades públicas, designadamente 
porque as consequências, arca-as o 
cidadão contribuinte. A unificação das 
magistraturas alarga fenómenos como os 

que já conhecemos na magistratura judicial 
em que, por meras razões de carreira, 

magistrados sem qualquer experiência 

em determinadas áreas passam a julgá-

las, mormente em tribunais da relação ou 

no STJ, com as consequências por demais 

conhecidas.
Por isso mesmo – provavelmente por isso 

mesmo… - as regras de acesso na jurisdição 

administrativa, ao exigirem tempos mínimos 

de exercício de funções nos tribunais 

administrativos e fiscais, favorecem 
claramente os magistrados já ali integrados. 

E ainda bem que o fazem, porque estaremos 

ante uma das raras vezes em que o legislador 

reconheceu que para julgar acertadamente 
matérias especificas possuidoras de 
dogmáticas próprias e com um elevado grau 

de complexidade não bastam conhecimentos 
livrescos. É necessária a sensibilidade que por 

ser ínsita à especifica realidade que se julga, 
não está acessível ao cidadão comum nem 

ao juiz comum.

Razões certamente legítimas estarão 

subjacentes a esta proposta, mas uma coisa é 

certa: não serão as do interesse do cidadão.
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O CANTINHO 
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

FUMEMOS
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FUMEMOSFUMEMOS
    á fui Carlos da Maia mas depois adorei 

ser João da Ega. Gozei com o Eusebiozinho. 
Imaginei o Ramalhete como meu. Pensei 
na Maria Eduarda e na Gouvarinho. Fui às 
corridas de cavalos com Afonso da Maia. 

Apreciei os forcados muito embora deteste 

touradas pois, apesar disso este último 

reconhecia essa prática como a única coisa 
que domesticava a juventude portuguesa. 

Sou fã de “Os Maias” de Eça de Queirós e 

sou a crer, no meu íntimo, que este foi o 

melhor escritor português (entre muitas 
outras coisas). 

Sim, gostava de ser Eça ou umas das suas 

personagens.

É descritivo mas as suas descrições são 

deliciosas e colocam-nos a citar as mesmas 

em episódios mundano pois, quando era 

adolescente dizíamos uns para os outros, 

qualquer coisa como “fumemos” cada vez 

que saíamos das aulas e acendíamos um 

cigarro uma vez que Eça (sim ele) pôs as 

suas personagens a dizer exactamente o 

mesmo quando terminavam as refeições 

e se dirigiam à “sala de fumo” ou melhor, 
ao “fumoir”. Também dizíamos qualquer 

coisa como “vamos gouvarinhar …” cada vez 
que nos aproximávamos do sexo oposto. 

Sim, eramos uns totós da treta, aliás como 

hoje ainda o somos, e não levávamos nada 
eramos adolescentes e citávamos Eça.

Era o efeito “Os Maias” que nos puseram, 

apesar de tudo, a tomar as suas 

personagens como padrões de referência e 

isto muito embora Eça não o pretendesse. 

Para mim Carlos da Maia era um betinho 
da treta mas o seu amigo, João da Ega 

era genial. E, agora que estou mais adulto 

foquei a minha atenção em Afonso da Maia, 
o avô cuidador e realista com o pés bem 

assentes na terra que educou muito bem o 

neto. Poderia ter cuidado melhor mas enfim, 
cuidou. E isso já é alguma coisa pois apesar 

de tudo, deu a Carlos tudo o que ele queria e 

não apenas o que ele precisava.

Se eu fosse Afonso da Maia teria feito melhor 
mas isto, sou a crer, é sempre a arrogância 

que quem opina sobre a educação que os 

outros dão e não sobre aquela que daríamos.

Mas enfim, gostava muito de passar uma 
semana no Ramalhete com todos eles, cada 
uma das personagens, provocando João 

da Ega para fazer ainda mais disparates, 

conversando com Afonso da Maia e gozando 

com Eusebiozinho.

Seja como for, “farewell” Eça de Queirós.

Obrigado por tudo. 

Agradece a Carlos, João e sobretudo a 

Afonso por mim. 

Diz-lhes que gostei muito de os conhecer.
Forte abraço.

Talvez um dia nos encontremos no imaginário 

de alguém.  

J
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         terra era teimosa, nela nada 

pegava. Assim explicavam a míngua de 

culturas, ignorando a escassez de águas 

e as estações que se sucediam sem que 

o calor as seguisse para parte alguma. 

Tinha havido um tempo em que as 

coisas eram diferentes. Havia plantas e 

árvores e frutas, animais que corriam por 

entre eles, risos, enamorados, poetas e 

sonhadores. Agora, os habitantes que 

sobravam arrastavam-se por entre as 

tendas e capim, aproveitando as poucas 

horas de trégua que o sol concedia. Os 

tempos antigos eram matéria de lendas 

antigas contadas ao serão. 

O pouco de que a aldeia precisava (e 

as pessoas da cidade de vidro, que 

tudo sabiam, tinham decidido que ela 

precisava de muito pouco) era trazido 

em camionetas brancas e azuis uma 

vez por mês. Descarregavam à entrada 

da aldeia enquanto os condutores 

disfarçavam a vontade de partir, entre 

selfies rodeados de miúdos e gestos de 

enfado perante as bugigangas que lhes 

eram mostradas. Arroz. Massa. Farinha. 

Açúcar. Com sorte, conservas e imodium. 

Nada de doces (derretem com facilidade), 

de vinhos (problemas já havia suficientes) 

ou de tecidos finos (não há soirées na 

aldeia). Afinal, eram comboios humanitários 

e não reminiscências de uma qualquer rota 

da seda.  

Os condutores não falavam com as 

pessoas da aldeia. Estranhavam o padre 

que tinha ficado naquele local onde um 

fio de água fazia as vezes de rio, apesar de 

nunca ter sido construída qualquer igreja. 

Ou que a médica se mantivesse firme 

apesar das cortinas do improvisado posto 

de saúde não conhecerem vento real ou 

condicionado que lhes insuflasse a ilusão 

de vida. Mas, a maior surpresa, mesmo 

choque, reservavam para a situação do 

A

A ALDEIA
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jovem louro e rosado que ali fora parar não 

se sabe porquê. Entrou um dia na aldeia 

pedalando furiosamente uma bicicleta e ali 

ficou. Sem explicações dadas ou pedidas. À 

noite tomou o seu lugar à fogueira, partilhou 

o jantar e ouviu as lendas. Parecia a algumas 

pessoas que já as conhecia. Mas logo 

afastavam essa ideia: como podia isso ser, se 

acabava de chegar à aldeia? 

 A aldeia tinha um segredo. 
Como os melhores segredos estava à 
vista de todos, mas a grande maioria 
dos que por ele passavam não se 
apercebiam da sua presença.

A aldeia não tinha ouro, pedras preciosas, 

nem petróleo. Por isso, tinha sido deixada 

em paz. Em tempos, tinha atraído a 

curiosidade, tendo mesmo aparecido em 

reportagens de televisão. Mas isso tinha 

sido há muitos anos, quando havia flores 

e frutos, lembranças do passado, risos, 

poetas e lendas velhas como o tempo. 

Dessa época restavam as lendas e um fio 

de água que fora outrora o rio. E o segredo: 

todos os dias o sol punha-se onde o rio se 

casava com a montanha. Descia rodeado 

de poeira amarela e laranja, cobria-se de 

um manto violeta nos vales e beijava a 

água que restava tingido de encarnado. 

Era tão intensa a cor que parecia que o rio 

pegava fogo e a montanha ficava envolta 

em labaredas. Mas isso era apenas por 

momentos. Depois, o sol adormecia no 

sopé da montanha e o negrume abraçava 

aldeia. Parecia então que se estava no 

princípio do mundo, quando ainda não 

havia bem, nem mal, aldeias esquecidas 

FLORES NA 

ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito
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ou cidades de vidro com gente que sabe 

tudo. E todos na aldeia dormiam em paz, um 

sono natural, com sonhos bonitos que no dia 

seguinte os faziam acordar com esperança 

em mais um dia na vida da aldeia. 

 Um dia o rapaz louro e rosado que 

tinha chegado de bicicleta desapareceu. 

Deixou um bilhete ao seu hospedeiro, dizendo 

simplesmente “volto já”. Passaram dias, 

semanas e meses sem notícias. Mas isso em 

nada mudou a vida da aldeia, nem impediu 

que o seu lugar junto à fogueira se mantivesse 

vazio, à espera que o voltasse a ocupar. 

Quando o pastor fez menção de se sentar nele 

uma mulher mais velha dissuadiu-o. “O rapaz 

disse que já voltava”. “Já quando?” Retorquiu 

o pastor. Ela olhou-o encolhendo os ombros: 

“Quando puder, claro”. 

Um final de tarde pouco antes do pôr-do-

sol, o rapaz louro e rosado entrou na aldeia 

pedalando furiosamente a bicicleta. Acenou a 

quem foi encontrando pelo caminho e correu 

para a gruta. Abriu a mochila verde que trazia 

presa ao banco da bicicleta e dela retirou 

uma estátua. Sem palavras, mas sem disfarçar 

um sorriso aliviado, colocou-a no altar que 

todos os que o rodeavam sempre tinham 

conhecido vazio. Os aldeãos reconheceram 

de imediato na estátua Nboko, o fundador 

da aldeia. A lenda, uma das que era contada 

à fogueira depois do sol se pôr, dizia que ele 

tinha fundado a aldeia há muitos anos atrás. 

Tinha escolhido o local por a deusa Erzulie lho 

ter indicado em sonhos, dizendo-lhe que era 

fértil e belo. E, apesar do seu aspecto inicial, 

sob a direcção de Nboko foi o que sucedeu. 

Quando ele morreu o seu espírito recolheu 

ao interior da estátua por ele construída para 

A ALDEIA
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esse fim. Dali protegia toda a aldeia. Assim 

foi, até ao dia em que alguém sem nome 

e sem alma a levou dali para a mostrar às 

gentes civilizadas da cidade de vidro. Que 

não sabiam quem era Nboko ou onde ficava 

a sua aldeia, claro. 

 

Os aldeãos nada perguntaram sobre a 

estátua. Aliás, o jovem rosado e louro estava 

tão cansado que recolheu de imediato 

à sua tenda e adormeceu. Nos três dias 

seguintes choveu sem parar. O susto inicial 

deu lugar ao encanto e alegria à medida 

que compreendiam que aquela era a chuva 

de que os antigos falavam. Na manhã do 

quarto dia parou de chover. Os da aldeia 

acordaram com uma estranha alegria na 

alma: a terra já não era teimosa, sentiam-no. 

E assim era de facto: a terra estava coberta 

de flores e árvores e frutas. O rio estava 

cheio, quase transbordante. Os céus eram 

cruzados por aves. Ouviam-se risos. O velho 

bardo sentiu um poema nascer-lhe na alma. 

E, no caminho para o rio, dois pares de olhos 

trocaram um olhar apaixonado



18

T A I L Â N D I AT A I L Â N D I A

E O MAR 

LOGO ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

Há pessoas que fazem muita 
questão de defender as 

impressões que tiveram - são a 
verdade.

Estive na Tailândia e não é nada 
assim.

(...) Não estou interessado nesse 
tipo de debates (...) Acharmos que 

sabemos o que é um país, que 
somos capazes de defini-lo, é um 

sinal da nossa ignorância atroz e 
da nossa superficialidade também 

atroz.

José Luís Peixoto, O caminho 
imperfeito, 2017 - Quetzal Editores

photo: inês oliveira
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Nunca estive na Tailândia. Zélia, prima 

afastada de Yves, também não. Além de 

Paris, para onde emigrou em 1967, não 

conhece outra cidade.  Saiu da aldeia, 

aos 18 anos, com o marido e encontrou 

o futuro num hotel de luxo onde, com 

sorte, escapou às limpezas e aprendeu 

a arrumar quartos, ela, a única de cinco  

irmãs que todos os dias se recusava 

a fazer a cama, ordens da mãe que as 

meninas deviam aprender a ter estes 

hábitos. Já aos dois irmãos, meninos, 

era-lhes permitido não ter essas 

aprendizagens.

 

Fosse por revolta fosse porque achasse 

que tanto prender, esticar, alisar era uma 

perda de tempo, o certo é que trocava 

essa atividade por uma semana a lavar 

loiça, que a água fazia-a lembrar o mar 

que nunca experimentara e recordar os 

dias de verão em que, descalça e livre, 

se lançava de rocha em rocha, no leito 

do rio. Esfregão a passar de prato em 

prato, ansiando pelos dias quentes. Fora 

num desses dias que conhecera o jovem 

vindo da aldeia vizinha, o único entre 

todos que sabia nadar, impressionando 

com os saltos das rochas mais altas, o 

mergulho quase até ao fundo, a espera, 

a ansiedade e o alívio quando o viam à 

superfície. O António é o maior! E ainda 

por cima, gostava de puxar as orelhas à 

cama. Era agosto. 

Nos últimos 20 anos, em agosto, Zélia e 

António vêm a Portugal. Não aproveitam 

a viagem para conhecer algo mais. É 

tudo seguido, como se numa inspiração 

estacionassem na aldeia de sempre. 

Este ano, trazem as netas, gémeas 

adolescentes que parecem a Maïté d’Os 

Juncos Silvestres, de André Téchiné. Avós 

e netas falam em francês. Faites attention 

aux roches. Ai, carago. O que foi ? Bati com 

o pé na rocha, doeu-me, carago. Já não 

tem a leveza de antes, mas tem a mesma 

liberdade, sobretudo quando lhe sai o 

desabafo espontâneo, escondido durante 

anos. Não sabe se adotou o francês porque 

precisou de o interiorizar num país de que 

pouco sabia, se porque o francês parecia 

mais chique aos ouvidos e combinava com 

o sonho de Jaguar que o marido comprara 

com poupanças de anos. A Zélia não sabe. 

Eu não sei. Tu também não sabes.

Zélia sabe que o seu sonho é muito mais 

prosaico, mas inconfessado. O de se deitar 

numa cama de hotel- não precisa ser 

de luxo- e sentir o conforto dos lençóis 

brancos lavados, com cheiro a flores, bem 

esticados, e ouvir o corpo a agradecer-

lhe por isso, em português. Talvez o 

António lhe faça uma surpresa amanhã, no 

pequenino hotel à beira-rio.
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ESPAÇO CRIANÇA
OS TRIBUNAIS E A MPORTÂNCIA DE UM ESPAÇO 

RESERVADO ÀS CRIANÇAS.
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Juiza de Direito

Licenciada em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e possui um 

curso de pós graduação ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

em Direito da Comunicação.

Frequentou um curso de pós graduação em Direito Médico ministrado pela Faculdade de 
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Concluiu o primeiro ano do curso de mestrado na vertente Ciências Jurídicas/Criminais. 

Apresentou dois trabalhos jurídicos subordinados aos temas, “Silêncio do arguido” na 
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Escolheu para dissertação o tema “Juiz criador ou aplicador de Direito”.
      

       deslocação de uma criança ao 

Tribunal, por si só, pode não constituir uma 

realidade agradável, independentemente 

dos motivos que originem tal facto.

Tal sucede em contextos de variada 

ordem, designadamente, de rutura 

conjugal, de violência doméstica, de 

maus tratos e/ou envolta em conflitos e 
desentendimentos cuja culpa não radica, 

seguramente, em torno da criança. 

Não raras vezes chegam a Tribunal, 

acompanhadas dos pais desavindos, 
arcando sobre si a preocupante e 

errónea ideia de que terão de assumir 

uma posição, tomando partido de um 

dos lados, com o receio de contrariar os 

adultos que, sendo certamente as suas 

figuras de referência, nada (ou pouco) 
fazem para as poupar e proteger de tão 

ingrata tortura.

 O inevitável mau estar, assim como a 

crescente preocupação vão, naturalmente, 

A
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audição, se processem num espaço 

confortável e agradável à vista, como o 

seja uma sala bonita, dotada de mobiliário 

simples e confortável onde a criança se 

possa sentir bem.

Do mesmo modo que é importante que 

os Magistrados adotem precauções 

no que concerne ao diálogo a manter 

com as crianças, igualmente se torna  

imprescindível criar todo um clima que, 

começando por um espaço acolhedor até 
ao prescindir do traje profissional, crie nas 
crianças um estado anímico potenciador 

daquela inevitável conversa sobre temas 

tão delicados, que lhes dizem respeito e 
decidem da sua vida.

Concomitantemente, com a criação 

destes espaços acolhedores, seria ainda 
relevante que alguém as acolhesse à 
entrada do Tribunal, as dirigisse a esse 

espaço, evitando a sua permanência em 

filas de espera, por vezes intermináveis, e, 
deste modo, sujeitas a ouvir conversas de 

adultos, nem sempre agradáveis para uma 

criança.

Os princípios orientadores, consignados 

no artigo 4º do RGPTC, nomeadamente o 

interesse superior da criança e do jovem 

será respeitado e cumprido quando estiver 

salvaguardado o exercício efectivo dos 

seus direitos, e tal desiderato passa pela 

sua audição em condições adequadas, em 

espaços confortáveis e, especialmente, 

dedicados a quem não pede para ali estar 

e, no entanto, só ali está porque algo 

assumindo maiores proporções caso 

aguardem a sua audição nos corredores 

de acesso às tradicionais (e austeras) 

salas, desprovidas de quaisquer 

elementos que potenciem a sua 

descontração, apaziguando o seu estado 

de espírito. 

Na verdade, as salas de audiências 

dos Tribunais, não obstante as suas 

finalidades específicas, neste contexto 
não serão o local mais adequado para a 

receção e audição das crianças.

O espaço físico, e a sua envolvência, 

designadamente o mobiliário poderá, por 

certo, para este fim específico, constituir 
um ambiente sóbrio que lhes é hostil, 
desconhecido e desfavorável.
Acresce que as declarações das crianças 

terão de ficar registadas, contudo, os 
gabinetes dos Magistrados não se 

encontram dotados do equipamento 

necessário para que as crianças aí 

possam ser ouvidas.

Uma vez aqui chegados, resulta evidente 
a importância e necessidade de que os 

Tribunais sejam portadores de espaços 

acolhedores, potenciando a descontração 
e desmistificando a ideia errónea, que 
pode pairar na consciência de muitas 

crianças, segundo a qual os Tribunais são 

locais hostis e austeros.
Consequentemente é de todo pertinente 

que, quer a audição das crianças, 

quer o hiato de tempo que medeia a 
sua chegada ao Tribunal e a respetiva 

ESPAÇO CRIANÇA
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aconteceu na sua vida, que a envolve e a 

coloca numa situação que lhe é adversa.

Caso todos os Tribunais do nosso país 

estivessem dotados desses espaços estou 

convicta de que aquele dia em que uma 

criança tem de se deslocar a tribunal seria 

bem menos penoso!
Á semelhança do que já se verificou 
noutros Tribunais, no Tribunal Lisboa Norte 

surgiu a iniciativa de criar dois espaços 

dedicados às crianças. Um destinado ao 

lazer das crianças e às suas brincadeiras. 

Outro afeto à audição de crianças e jovens. 

Graças à união de muitos, que se quiseram 

associar a uma iniciativa, este sonho 
ganhou forma e dimensão, tendo sido 
acolhido agradável e surpreendentemente 
por funcionários da própria D.G.A.J. 

Se, por um lado, incumbiria ao Estado 

a disponibilização de meios tendentes 

à criação destes espaços, por outro, 

não deixa de ser menos verdade que 

a sensibilização da sociedade civil foi 

extremamente importante, tornando este 

sonho numa realidade.
A demonstração do que antecede é 

visível. Que a concretização desta iniciativa 

no Tribunal de Família e Menores Lisboa 

Norte seja o estímulo para muitas outras 

similares a esta.

 Vamos todos fazer algo! E este algo que 
todos fazemos é um sorriso por e para 

todas crianças, criando espaços aprazíveis 

e confortáveis nos Tribunais, destinados 

a recebê-las de forma carinhosa, 

minimizando, assim, as agruras que muitas 

vezes, tocando o seu interior, ficam na 
clandestinidade do seu silêncio mas que, 

seguramente, não merecem!
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        ão que não tivesse outro texto mas que há  

        assuntos que nos arrebatam.

A morte de um filho arrebata-nos, ou rasga-

nos mesmo que esse filho não seja ( santa Mãe 

de Deus que ainda bem que não é , rezamos 

ao céu de forma egoísta), o nosso.

Não sei se é depois da morte que se revelam 

as almas grandes, se o fizeram toda a vida e 

ninguém lhes leu a mensagem. 

Dirão os que não têm nem deixarão 

mensagem que, é uma tolice pensar assim, 

que todos somos bons depois de morrermos, 

que a morte de alguém  nos tira a lucidez e 

que o sofrimento ou a dor da perda nos tolda 

as ideias.

 Não é assim. Nas alturas em que se perde 

alguém surge a sensação de perda, de vazio, 

de saudade e tudo o que nos fazia bem e faz 

N

RÉ EM CAUSA 

PRÓPRIA

Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

A VIDA 

TRAMA-NOS

Érase una vez (o El lobito bueno)

Érase una vez (o El lobito bueno) Paco Ibáñez

Érase una vez

un lobito bueno

al que maltrataban

todos los corderos.

Y había también

un príncipe malo,

una bruja hermosa

y un pirata honrado.

Todas estas cosas

había una vez,

cuando yo soñaba

un mundo al revés.
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falta naquela pessoa, invade-nos a ideia 

porque a perda é atroz e desnecessária e 

porque a sensação é de que só voltaremos 

a ter a lembrança dos momentos bons, dos 

momentos fortes, do que nos arrebatava em 

vida... como nos arrebata  a morte.

E revêem-se as causas, os actos, as palavras, 

a coragem, a doçura, os sonhos. Todos os 

defeitos ou imperfeições, o que é criticado 

por uma sociedade de bons costumes, pela 

moral estabelecida, pelas pessoas de bem , 

é nada  perante as lutas que foram travadas 

em vida por aquele ou aquela que nos 

deixou a sós com a falta da sua presença, da 

sua coragem e da sua vontade de mudar o 

estritamente estabelecido que ironicamente 

não nos serve para nada.

A morte é irónica  e simplista. Também é 

ditadora e imprevisível Não escolhe...

ou será que escolhe?

O António decidiu escolher, ou escolheram 

por ele... teria sido a morte que fez a 

escolha? A Vida empurra-nos sempre para 

mais e mais coragem, mais desafios e mais 

resistência e a certa altura , em certos casos 

a Morte decide competir com ela e acena 

com facilidades.

Cai-nos tudo aos pés, principalmente a 

coragem e, depois, o espanto.

Perdemos.

E a ideia cai-nos subitamente nos Direitos 

Humanos, todos os direitos principalmente 

o Direito à Dignidade... .

Perdeu-se a noção de que todos  os seres 

têm esse direito e que ninguém o pode dar 

ou retirar... é imanente ao Ser, faz parte da 

sua natureza de Ser ...

Não tem nada que ver com o Dever Ser.

Perdeu-se a noção de que não há rótulos. 

Somos como somos. Deixem que sejam 

todos serenamente como são...

.............

Não é que não tivesse outro texto mas o 

António morreu, decidiu morrer, e o António 

era filho de uma Mãe como qualquer uma de 

nós que é Mãe, e ninguém percebeu nada 

das suas lutas ....

porque vivemos numa cultura de parecer 

bem e ser perfeito, e ser perfeito é ser como 

determina a moral estabelecida que formata 

as leis. E não percebemos nada de emoções, 

nem de preocupações... Só das nossas que 

achamos Muitas...E andamos todos muito 

distraídos dentro dos nossos umbigos... a 

agitar a vida dos outros e a ditar formatos...

Um dia a Vida pergunta-nos  do que andamos 

à espera para Viver.

A morte é irónica  e simplista. Também é 

ditadora e imprevisível Não escolhe...

ou será que escolhe?

 Perdemos. 

 Tramou-nos.

( O meu abraço a uma amiga, professora, 

colaboradora desta Revista JustiçA com A, 

formadora de homens e mulheres que criou 

um ser livre.  Um abraço de Mãe para Mãe.

 A Vida é tramada.

 A morte.... A morte é irónica  e simplista. 

Também é ditadora e imprevisível .

Tramou-nos.)
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        Formaste-te em Direito, foste      
       advogada, foste jornalista da 
SIC durante vários anos e agora és 
professora de ioga. Este sumário da tua 
biografia diz alguma coisa, mas não diz 
muito. Podes contar-nos um pouco do 
teu percurso de forma mais detalhada? 

Se tivesse de escolher uma palavra para 
descrever a minha vida seria viagem. 
Foi aos 4 anos, em 1980, que fiz a primeira 
viagem de avião, de longo curso, desde 

Lisboa até Hong-Kong. O que era para ser, 
para a família, uma estadia por um ano, 

em Macau, acabou por ser uma etapa 

da vida de quase vinte anos. Macau era 

e é um sítio peculiar. Entre dois mundos, 

China e Portugal, onde igrejas e templos 
coexistem em perfeita harmonia. E por esta 
circunstância, tanto a minha infância como 
a minha adolescência estiveram rodeadas 
de costumes, de línguas, de aromas e 

de sabores variados. Esta foi a fase mais 

marcante da minha vida. 
Depois a vinda para Portugal, a entrada para 

a Faculdade de Direito, cinzenta e cheia de 
grupos e ambições políticas. Não tinha nada 
a ver com a minha maneira de ser, nem de 
ver o mundo. Mas fiz o curso, honestamente, 

como poderia ter feito qualquer um.  Cheguei 
mesmo a gostar de várias cadeiras, fiz amigos 
maravilhosos e aprendi muito. Mas senti 
sempre que aquele não era o meu futuro. Foi 

um presente à minha mãe, foi quem quis que 
eu tivesse estudado Direito. Fico feliz por isso 

mas o jornalismo já era o que eu desejava. 

Adorei estar na SIC. Foi um momento lindo da 

minha vida, cresci como profissional e a SIC foi 
a minha família e casa durante muito tempo. 
Fiz amigos para a vida e fiz trabalhos que 
nunca vou esquecer.

Depois fui mãe. Depois veio Bali e a Ásia 

de novo. E com Bali veio o yoga de forma 

profissional, sendo que comecei a praticar em 
2004. Há dois anos que estamos em Portugal. 
Já me pergunto qual vai ser a próxima viagem. 

É estarmos abertos a ela. 

Diz-se que a mudança é a única constante da 

vida. Tudo tem um momento. Nós mudamos, 

as circunstância mudam e é abrirmo-nos às 

situações que nos enriquece. Chama-se vida. 

        Uma das coisas que se ouve dizer      
       quando iniciamos a prática do ioga 
é que a mesma acaba por se estender a 
todas as áreas da nossa vida, introduzindo 

E N T R E V I S T A

E N T R E
V
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em contacto com a natureza. À medida que 
vai havendo maior sensibilidade aos efeitos 
positivos, aumenta a consciência de que é 

preciso fazer apenas o que é melhor para 
a nossa saúde. Eu sou exemplo bem claro 

desta mudança. 

E posso bem dizer que sim, muda, mas 

mais do que mudar faz-nos crescer, ganhar 
consciência. 

De nós, do que somos, do que estamos 

a fazer aqui… e do planeta onde vivemos. 

A verdade é que a nossa alimentação 

(comemos mal e demais) está a desvastar 

o planeta e dois seus recursos, em última 

instância contra nós também. E já não há 
como não sentir ou ver isso, podemos fingir 
que a vida continua mas ninguém já nas 

sente. Veja-se o clima neste início de Junho. 
E a verdade é que está ao alcance mudar. 

Por nós, pelo planeta de que somos parte, 

sem ele não temos casa nem onde viver. 

Não há planeta B. 

 
LICENCIADA EM DIREITO, ADVOGADA

 E JORNALISTA NA SIC.

AGORA PROFESSORA DE IOGA.

O

mudanças em planos tão distintos 
como a alimentação e outros hábitos de 
vida e mesmo no círculo de amizades. É 
assim? 

Alguns dos efeitos mais profundos do yoga 

têm a ver com a capacidade de alterar 

o comportamento disfuncional de longa 

data. As pessoas muitas vezes têm hábitos 
pouco saudáveis de pensamento e de 

ação que prejudicam a sua saúde - hábitos 
que reconhecem, mas não são capazes 
de mudar. A mudança é difícil, para mudar 

mesmo o que sabemos que tem de ser 

mudado temos de ser muito fortes. E para 

isso são necessárias ferramentas. 

Os que conseguem alterar o seu estilo 

de vida, que passam a ser praticantes 

regulares, começam a comer melhor, a 
reduzir a cafeína e o álcool, a mudar de 

atividade profissional e a gastar mais tempo 
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        O yoga está ligado a alguma
        religião? 

Yoga e religião são coisas distintas. O yoga é 

uma filosofia de vida, uma maneira de estar. 
Vai para além de uma religião. Yoga é um 

life-style, uma forma de estar de bem com 

a vida e connosco próprios. Alimentarmo-

nos bem, ter uma prática de yoga diária, 

estarmos fortes, sentirmo-nos saudáveis. É 

uma busca pelo amor, um abrir do coração. 

É um caminho e talvez aqui se cruze com a 
religião que também pode ser um caminho. 
Mas a descoberta do yoga é interior, da luz 

interior, de que somos um microcosmos no 

macrocosmos. 

Para responder a essa pergunta, eu olho para 
as raízes da yoga. Tradicionalmente, o yoga 

é a ciência do Eu. O Yoga procura entender 

o mundo interior através de várias técnicas 

que incluem meditação, asanas, respiração, 

consciência. 

Religião é mais uma forma de ideologia, de 

dogma, sistemas de crenças ou obediência; 

assenta na fé dos crentes e no encontro 

com um Deus separado de nós. Nesta 

perspectiva nada têm a ver. Mas se olharmos 
para ambos como formas de se centrarem 

na experiência espiritual que dá acesso a um 

domínio universal da realidade aí já se pode 

encontrar algumas similitudes. Mas o yoga 

não é uma religião, é importante que isso 

fique esclarecido. 

         Hoje em dia fala-se muito em     
        diferentes tipos de ioga (ashtanga 
ioga, hatha ioga, kundalini ioga, hot ioga, 
ioga flow, etc). Podes explicar um pouco 
esta questão? 

Existem, de facto, vários tipos de yoga mas 

penso que, na essência, todos querem chegar 
ao mesmo, a uma expansão da consciência e 

uma acalmia da mente. 

Naturalmente as pessoas vão querer encontrar 

um estilo que se adeque ao seu perfil.  É 
importante para poder absorver os benefícios 

de cada uma das práticas e entender melhor 
como o yoga pode ser uma atividade benéfica 
e necessária para aumentar o bem-estar e a 

qualidade de vida. No início é normal que as 

pessoas escolham e vão a aulas diferentes 
mas depois convém escolher um método e 
seguir. 

1. HATHA YOGA
Considerado como yoga clássico, o Hatha Yoga 
tornou-se um dos métodos mais populares 

do ocidente porque a prática é focada no 

condicionamento físico, no fortalecimento do 

corpo e no aumento da flexibilidade.

2. ASHTANGA YOGA
O Ashtanga é uma ramificação que foi 
desenvolvida a partir do Hatha. Pathabi Jois 
foi o seu grande mentor em que organizou 

seis séries de posturas. O praticante vai 

conhecendo as posturas e cada uma está 
pensada para a postura posterior. Trata-se 

de uma prática para aqueles que buscam 

atividades físicas mais estimulantes e mais 

intensas e seus principais benefícios estão 

associados ao ganho de força, à flexibilidade, 
ao equilíbrio, à consciência corporal e ao 

alinhamento.

3. VINYASA YOGA
Também derivado do Hatha e do Ashtanga 
em particular e é um dos chamados estilos 

ENTREVISTA
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contemporâneos. Tem ganho muitos adeptos 
pois o Vinyasa é um dos tipos de yoga mais 

graciosos de todos. A prática baseia-se na 

execução de posturas em flow, ou seja, 
seguindo uma sequência de movimentos 

que se juntam quase como uma coreografia, 
estabelecendo um fluxo contínuo de posições.
A execução das posturas é sincronizada com 

a respiração, o que garante mais consciência 

corporal, redução do stress, alinhamento e 
equilíbrio entre corpo e mente.

4. KUNDALINI YOGA
O Kundalini é um tipo de yoga mais voltado 
para o trabalho espiritual e para a conexão 
entre corpo, mente e espírito através da 

realização de atividades físicas. É um estilo 

mais contemplativo, reflexivo e individual de 
yoga.

A respiração é um elemento fundamental 

na prática de Kundalini porque acredita-se 
que, unindo as posturas e os exercícios de 

respiração, é possível equilibrar os chacras 
que vão desde a base da coluna até o topo da 

cabeça. A liberação de energia proveniente 

dos chacras é responsável pelo aumento da 
consciência, do bem-estar e da plenitude.

5. IYENGAR YOGA
O Iyengar é focado na permanência durante a 

execução das posturas e no alinhamento de 
cada um dos movimentos. Esse foco faz com 

que as aulas tenham um ritmo mais lento e 
mais pessoal, já que o praticante passa a se 

concentrar mais em si mesmo e na sua prática.

Além disso, acredita-se que o alinhamento 
é responsável por despertar sensações e 

emoções no praticante, o que ajuda a purificar 
o corpo e aumentar a consciência individual. 

É uma prática muito indicada para pessoas 

que possuem alguma limitação de 

movimentos e para quem procura corrigir a 

postura.

         Que conselhos darias a quem te  
         dissesse hoje que quer começar a 
praticar? No youtube há imensos vídeos 
de ioga, achas que se pode praticar em 
casa com recurso a eles, por exemplo? 

Recomendo que encontrem um professor 

com que se identifiquem e que introduza 
na prática. É preciso alguém que pratique 

e que tenha a experiência empírica do 
yoga para a poder passar. Isso é o mais 

importante, que tenha verdadeiramente 
passado pelo caminho com anos de prática. 
Que tenha estudado, aprendido, vivido o 
yoga. E isso sente-se. 

Ao princípio não gostava dos vídeos mas 

penso que com o tempo as coisas estão a 

evoluir imenso e o yoga também se está 

a adaptar ao estilo de vida da maioria das 

pessoas. Não recomendaria videos para 

iniciantes, no entanto. Ou que pelo menos 

tentassem ir ter com um professor, fazer um 

retiro, sentir. 

Para começar em casa, alguns Surya 

Namaskar (saudações aos sol) é a melhor 
maneira. Está uma imensidão de informação 

naquela seqüência e é logo bastante 

estimulante quando se começa. Pode 

seguir as fotos do meu livro. Recomendo 

que se comece com o que se pode. 

Se for uma vez, que seja. Idealmente 

duas. Importante é que torne o yoga 

regular na sua vida. Só assim acontece a 

transformação.  

5
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           Actualmente há imensos ginásios 
          e estúdios que incluíram o 
ioga como mais uma modalidade na 
sua oferta. Quais os critérios que te 
parecem essenciais para se escolher 
um professor ou um determinado tipo 
de ioga?

Penso que já respondo na anterior quanto 

ao professor. 

Quanto ao método a escolher é importante 
que sintamos que as aulas, o professor, 

o espaço se adequam a nós. Se nos 

sentimos bem com um professor é 

continuar. Não vale a pena estar sempre a 

mudar e a querer algo novo. 

O meu professor diz que devemos seguir 

um método. Se vamos estar sempre a 

mudar a mente volta a vaguear, não cria 

raízes, não estabiliza, não equilibra nem 

acalma e esse é o fim último do yoga. 
Acalmar a mente… 

           Há algum limite de idade, peso 
          ou requisitos de forma física para 
praticar ioga?  

Os limites são apenas os da mente, 

se nos abrimos à possibilidade não há 
circunstância, idade, peso ou requisito 

necessário à prática. O meu professor 

na Índia, o neto do famoso Pathabi Jois, 
Sharath Jois, diz que o yoga só não é para 
preguiçosos. De resto é para todos em 

que circunstância estiver e não discrimina 

ninguém. 

Abrir o tapete, unir os pés e sentir aquele 

espaço como o meu espaço sagrado. 

Focar-me. Isso já é yoga. Ou  passear pela 

praia, pela floresta. Sentir, Estar presente. 
Arrisque: vá à escola de yoga que já tantas 

vezes passou e nunca se atreveu a entrar. 

A não achar que não tem tempo, costumo 
dizer às pessoas para substituírem essa 

frase comum para «não tenho tempo para 
me manter saudável». Custa mais e é mais 
honesta. Talvez aí comecemos a pensar o 
que andamos a fazer com a vida. Só isso. 

Yoga é algo muito transformador - num 

nível mais profundo precisamos dos 

famosos 4 Ds: determinação, dedicação, 

disciplina e devoção como repete muitas 

vezes o meu professor. Sharath vem a 
Portugal no verão, em Setembro, dar um 

retiro. Uma oportunidade única e quem 

pode venha!

          Sei que vais regularmente a  
         Mysore e que é aí que está o 
teu guru. O que é um guru e como 
conheceste o teu? 

Todos ouvimos falar de gurus, a maioria 

das vezes sem conhecimento do que, 
de facto, significa a palavra. Guru é uma 
palavra sânscrita e significa trazer luz às 
trevas. Trevas, neste contexto, significa 
ignorância ou ilusão da realidade.

O meu caminho na procura de um 
professor foi longo. Ter um guru era 

algo que ouvia falar, mas não percebia o 

que era, o que significava, de que forma 
tocava no coração, como me explicavam. 

Também não percebia por que seria 

preciso. E as minhas questões eram 
muitas: o que nos oferece um guru ou 

quando sabemos que estamos perante 

um.

Mas desejava. Queria sentir aquela 
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conexão de que tanto me falavam. Até 

perceber o efeito guru, também tive o meu 

processo, o meu caminho. Hoje não passo 
um dia sem pensar na inspiração que são 

para mim. E agradeço os ensinamentos, 

cada dia. É este tipo de transformação 

que acontece nesta prática. Criou-se um 

espaço para algo que já lá estava, mas que 

a consciência não percebia.

Há quem passe uma vida inteira sem 
se conectar com o seu lado espiritual, 

nunca procurando um guru, um professor, 

um mestre, que nos guie no caminho 
espiritual.

Foi na Índia que percebi o real significado 
do que é ter um. Aprendi que o primeiro 

guru é a nossa mãe. É ela quem nos 

oferece os primeiros ensinamentos, nos 

mostra o que é o amor, nos orienta e nos 

protege. Obrigada, mãe, por todos os 

ensinamentos que me deu.

           No teu livro, para além do ioga, 
          abordas também outros temas 
como a alimentação ayurvédica. Podes 
explicar em termos gerais o que é e 
que benefícios oferece? 

A ciência que descreve o que é adequado 

para uma vida saudável e feliz, que aponta 

as diretrizes para o que é essencial e 

relevante e que explica tudo sobre a Vida, 

chama-se Ayurveda.
Ayur é uma palavra sânscrita e significa 
vida, veda é sinónimo de ciência ou de 

conhecimento. Ayurveda é portanto a 
ciência da vida. Só esta abordagem e a 

concentração na vida - e não na morte 

ou na doença -, alteram a energia que 

estamos a receber e o modo de a usar. 

Há desde logo uma espécie de espírito 
positivo que muda a forma de sentir a alma 

e de ver o corpo. 

Yoga e Ayurveda são, na realidade, 

ciências irmãs, coexistem e uma não vive 

sem a outra. A minha professora indiana, 
Dra. Chitra, sempre nos diz: «Ayurveda é o 
lado curativo da prática de yoga e o yoga 

é o lado espiritual de Ayurveda». Afinal, 
corpo e a mente são tratados como um 

todo e como partículas do Universo. Em 

nós reside tudo. 

Prem Carlisi, meu professor em Bali, 

também me explicou que, na Índia, Yoga 

e Ayurveda não vivem separados; no 

entanto, os ocidentais, quando importaram 

estas práticas, focaram-se na parte 

física. Mas é através da Ayurveda que 

compreendemos como devemos comer, 

que exercício fazer, a que horas acordar, 
como viver. No essencial, que estilo 

de vida seguir para manter a saúde e a 

sanidade da mente. A ideia é viver com 

uma prática regular que vai para além 

do tapete, já que Ayurveda é um sistema 

completo para o corpo, mente e espírito. 
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FUI DE FÉRIAS...

ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

        ão deixei email e aviso como eles 

fazem nas férias: fui! AH POIS! Que isto de 
amochar o ano inteiro horas a fio não é para 
todos, só para heróis ainda que velhos.

Fui de férias e fui sem destino. Para aqui e 

cheira ali fica onde calha e come onde há.
Estão a ver-me e férias? Num corre corre 

com cheiros e sons novos? Tudo para 
descobrir e desbravar?

Cheiros novos é como quem diz que por 
Monchique cheirava a queimado como no 
ano passado em Pedrogão.

Uns malandros sem Lei, nem rei, nem 

roque. Haviam de lhes afinfar umas boas 
penas, essa é que era essa, isso é que 

era de valor... Mas não… vêem com aquela 

história da inimputabilidade e os gajos 
safam-se...Uma trabalheira para quem fica 
com as terras queimadas, um inferno para 

N quem morre e um horror para quem assiste. 

Vá lá! Que este ano está tudo atento!

Ainda há dias tentaram pegar fogo à 
serra em Castelo Branco mas foram logo 

apanhados.

 Até com pauzinhos de incenso os tipos 
pegam fogo!!

Como é possível?

Haviam era de lhes cortar os ... braços.
Fui de férias e esteve um calor das arábias 

mas ninguém me contou histórias das mil e 
uma noites.

Só o sol encoberto com a poeira e antes o 

eclipse que se repete, não tarda, em 100 

anos.

AO SERVIÇO DA 



33

FUI DE FÉRIAS...

FUI...

Fui de férias senhores

Deixe a sua mensagem

Volto logo que terminar de andar por aí 

cheira aqui, a comer acolá.

Fui de férias sem mar, sem nadar, sem me 

preocupar com todos os rancores cultivados 

ao longo de um ano pois, ir de férias também 

é deixar arder o que nos preocupa e cultivar 

as raízes da nossa felicidade.

Cheirar aqui e comer acolá, respirar um 
pouco sem ser o ar do costume, com um 

pouco mais de calor a temperar a minha e a 
alma dos outros, aos poucos até regressar a 

um patamar gostoso de satisfação.

E quanto aos incêndios, um dia. Um dia 

haverá em que apenas os incêndios de alma 
existirão e nunca os que nos consomem a 

vida, as casas e tudo o resto.

AO SERVIÇO DA 

REPÚBLICA
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EXTRA

CANTO IV - LUSÍADAS
103/104 — “TROUXE O FILHO DE JÁPETO DO CÉU
O FOGO QUE AJUNTOU AO PEITO HUMANO,
FOGO QUE O MUNDO EM ARMAS ACENDEU
EM MORTES, EM DESONRAS (GRANDE ENGANO).
QUANTO MELHOR NOS FORA, PROMETEU,
E QUANTO PARA O MUNDO MENOS DANO,
QUE A TUA ESTÁTUA ILUSTRE NÃO TIVERA
FOGO DE ALTOS DESEJOS, QUE A MOVERA! 

É QUANDO PROMETEU 
DESEJANDO FAVORECER A 
HUMANIDADE, 
ROUBA O FOGO DO 
OLIMPO.

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

LOPES
PROFESSOR
ENGENHEIRO QUIMICO

ÚLTIMA HORA
           FÉRIAS

- Em  Portugal, julho e agosto costumam ser 
sinónimos de “ir a banhos” mas, pelo menos 
este ano... anda tudo com o casaquinho 
pelas costas! Exceção feita à folha do 
calendário, continuamos em março...

- Tolentino Mendonça, poeta e teólogo, 

professor e vice-reitor da Universidade 

Católica Portuguesa, foi indigitado pelo 

papa para se tornar arquivista e bibliotecário 

do Vaticano, passando a tutelar a mais 

antiga, maior e mais poderosa biblioteca do 

mundo;

- António Vitorino foi aclamado para liderar 

a Organização Internacional das Migrações. 

Criada para resolver a situação dos 

refugiados europeus no pós-guerra, tornou-

se uma organização de vocação mundial, 

embora pouco conhecida.
António Vitorino venceu basicamente 

porque conhece bem os temas da 
migrações desde que foi comissário 

europeu da Justiça. Mas, acima de tudo, 

António Vitorino venceu o “status quo” da 

OIM - é apenas a segunda vez desde a sua 

criação, em 1951, que aquele organismo não vai 

ser dirigido por um americano (8 americanos 

em 9 diretores).

Ken Isaacs, o candidato americano (apontado 
diretamente por Trump) exprimiu sentimentos 

anti muçulmanos na sua conta de tweet e isso 

...saiu-lhe caro!

- Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se 

finalmente com Donald Trump! Deu-lhe os 
cumprimentos que o Vladimir Putin tinha 
enviado e disse que “Portugal não é os USA!” 
e depois veio cantar “A Minha Casinha” com 
os Xutos na homenagem ao Zé Pedro... a esta 
velocidade alucinante não há de o presidente/
professor/comentador/etc. desmaiar?!

- Por falar em desmaios, Cavaco Silva falou à 

nação (o que só mostra que de vez em quando 

as múmias acordam...) a partir de Sernancelhe. 
Disse o ex- PM ou PR que “Portugal não precisa 

de mais autoestradas. Portugal precisa de 

mais crianças”. Uma tirada de mestre daquele 

que mais autoestradas mandou construir em 
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Portugal...

Olha se houvesse subsídios PRODEP, FEDER, 
PEDIP e outros que tais para fazer meninos/

as como houve no tempo em que Aníbal 
presidia aos destinos da nação?!

- Pedro Santana Lopes irrevogavelmente 

vai abandonar o PSD/PPD e fundar outro 

partido. Aguardamos ...

- Entretanto Portugal não ganhou o Mundial 
de Futebol! ohhh ! os rapazes já não tinham 
jogado muito no Europeu, mas de empate 

em empate lá foram até ao “caneco”. Desta 

vez a coisa não deu para ir a empates e 

...ficaram-se pelas “vitórias morais”, que é 
como quem diz “mais posse de bola” !!!
Os cidadãos não compareceram 

massivamente ao seu regresso no avião 

da Rússia... mas as TV’s transmitiram em 

direto cada movimentos dos atletas... até à 

exaustão;

Quanto aos franceses, que ganharam este 
caneco, foram mesmo Campeões do Mundo, 

isto é, a sua equipa era mesmo “mundial”, se 

é que me faço entender... 

Para compensar, os jovens sub-19 trouxeram 

o “caneco” Europeu ;) 

- Acabado o Mundial, passou-se a ver cada 

detalhe da transição do CR7, que passou de 
Cris (Espanha) para Roni (Itália).
O futebol é um dos ópios do povo ... já 

sabemos, e dos 117 milhões de euros que 
o Ronaldo custou à Juventus (irra que 

é dinheiro...), o investimento no craque 
rapidamente é retomado ...aliás há quem diga 
que foi uma “pechincha”. Senão vejamos, 
no dia em que foi feita a oficialização da 
transferência, a Juventus vendeu 520 mil 

camisolas do internacional português com 

valores entre os 104 e os 144 euros, que 

totalizam cerca de 54 milhões de euros. Ou 
seja, praticamente metade do preço pelo 

qual Ronaldo foi adquirido.

Isto apesar das ameaças de greve dos 

trabalhadores da FIAT...

- Mas a equipa de futebol mais famosa do 

mundo durante uns dias não foi a Juventus, 

ou mesmo a seleção francesa/mundial, foi 

a equipa dos Javalis Selvagens de Mae Sai, 

no norte da Tailândia. Felizmente o país fez o 

que devia –chamou uma extensa equipa de 
resgate e salvamento que contou com gente 

hábil do país e de todo o mundo, e que 
souberam fazer tudo longe dos holofotes e 
câmaras.  Sim! a humanidade tem rasgos de 
HUMANIDADE!

- O presidente Trump, numa visita à sede 

da NATO exigiu que os outros estados têm 

de dar a dízima maior... senão ele sai da 

“brincadeira”... Depois foi ao Reino Unido 

dizer a Theresa May para processar a 
Comissão Europeia. O presidente da dita 

Comissão, o senhor Jean-Claude Juncker, 
ficou tão chateado que arranjou uma bela 
duma ciática a tarde toda... e foi preciso o 

António Costa e outros membros da reunião 

para o ampararem...

Ainda no Reino Unido, o dito senhor 
Donaldo Trump, passou à frente da rainha 
numa cerimónia protocolar. Claro que o 

senhor Donaldo não sabe o que é isso do 
“protocolo”, e quer lá saber da velhinha 
nonagenária simpática que andava ali 

a mostrar os guardas do Palácio de 

Buckingham que têm um “very cute bearskin 
hat”.

- S.A.R. Donaldo I saiu do Reino Unido e 

foi ter com o czar Vladimir das Rússias, 

perdão, presidente Putin. Durante a reunião 

a sós (+ os tradutores) e à porta fechada 
durante duas horas, não devem ter falado 
só de vodka e do tempo da final da Taça do 
Mundo... mas o senhor Donaldo diz que não 
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precisa dar explicações a ninguém...

Ahhh, disse também que acreditava mais no 
senhor Vladimir do que nos seus acessores 
e informadores (CIA, FBI, etc.), mas depois 

chegou a casa e disse o contrário !!! Disse 
ainda que convidou o senhor Vladimir a 
visitar a Casa Branca (???) Quem não achou 
muita piada à putativa visita foi Dan Coats, 

o chefe dos espiões dos EUA, perdão, o 
diretor das Informações Nacionais (DNI) dos 

Estados Unidos.

- Em Lisboa, Madonna vai pagar 2,18 €/

dia por cada um dos 15 carros que quer 

estacionar ao pé de casa e os milhões 
de tugas indignam-se! Mas indignam-se 
não com os banqueiros e políticos que 

os roubam a torto e a direito! indignam-
se com a Madonna... que até tem ajudado 

a promover o turismo nacional! Também 
querem levar os seus carros das cidades 

satélite para a capital e pagar 2,18 €/dia 

... em vez de se indignarem com a falta de 

transportes públicos decentes;

- Por falar em transportes públicos, no Porto, 

na noite de S. João, uma “preta de merda” 

quis apanhar o autocarro e serviu de saco 
de boxe do “segurança” (segurança?) ... e 

a polícia veio e não identificou a vítima, 
nem fez logo a participação da “ocorrência” 

...e a malta à volta não se indignou... vá lá! 
filmaram para as redes sociais e para “prova 
futura”, o que já não é mau.

Por falar em seguranças, um “segurança” 

do Urban Beach apanhado no vídeo das 
bárbaras agressões que obrigaram ao 

encerramento da discoteca foi um dos 

detidos na megaoperação lançada pela PJ 

sobre o perigoso gang motard Hells Angels. 
Outros seis tinham mandados de captura 
europeus por crimes graves cometidos nos 

seus países de origem. Estavam escondidos 

em Portugal. Se calhar foi porque ouviram a 
Madonna dizer que isto era um “paraíso” ...

-Não é só por cá que há incendiários, perdão, 
que há incêndios. Na Grécia houve um que 
fez quase uma centena de mortos... Na 

Califórnia o incêndio parece que será o maior 

de sempre e ainda levará mais umas semanas 

a ser controlado. Mais uma vez, parece que a 

Proteção Civil dos outros países também não 

funciona...

-Por cá houve uma vaga de calor transportado 
pelo vento Suão que levou as temperaturas 

a records de 47C. Tivemos um ano chuvoso 
que providenciou água para as albufeiras 

e ministros que “obrigaram” as forças da 

Proteção Civil a estarem especialmente 

alerta nas “zonas de risco”. Mas “esqueceram-

se” de Monchique -o maior incêndio do 
ano na Europa! Sabemos que os fogos são 
regeneradores de solos e que, quando 

não se limpam as matas, acontecem com 

periodicidades de 15-20 anos... mas isso é 

apenas estatística!

-Marcelo Rebelo de Sousa não foi a 

Monchique durante o fogo, segundo as suas 
palavras “para não atrapalhar”... Mas não 
impediu que os comboios da CP tivessem o 

ar condicionado “fraquinho”... e que deixassem 
de vender bilhetes nos Alfa... tudo para não 
“perturbar a ordem pública”. Para um país 

gastou mais de 150 mil milhões em fundos 
comunitários e tem a ferrovia neste estado...

-Em Lisboa, no Poço do Borratém, a 10m da 

melhor “loja de chineses” da capital, andavam 
ufanos a preparar a instalação de ecopontos 

subterrâneos, e ...deram de caras com uma 

necrópole do século XIV. Parece que a sra. Lee 

Shi Chuá vai melhorar o seu negócio ;) 

- Sousa Cintra foi indicado para presidente da 

SAD. A primeira medida da “época do tremoço” 

foi despedir Siniša Mihajlović, que assim se 
tornou no treinador mais meteórico do futebol 

português - nem foi precisa a tradicional 
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“Chicotada psicológica”... Depois foi revogar as 
cláusulas que proibiam Jorge Jesus de falar 

sobre o passado (agora é que vamos saber...)

- Mas no México houve eleições. Espera-se 
que Lopez Obrador... obre! nomeadamente 
com o vizinho Donald Trump! Mas o que fica 
do processo eleitoral não foi a mudança à 

esquerda, foram os 132 políticos mortos por 
gansters durante a campanha eleitoral...  Ali 
ao lado, na Venezuela uns drones quiseram 

juntar-se à festa presidida por Nicolás 

Maduro. Mas parece que afinal o “grande líder 
bolivariano” ainda não está maduro a pontos 

de cair...

- Por falar em gangsters, um dos mais 

famosos em França, com uma longa carreira 

como assaltante, que o próprio diz ter sido 

inspirado em filmes sonantes de Hollywood 
como “Scarface” e “Cidade Sob Pressão”, 

Redoine Faïd conseguiu fugir pela segunda 

vez, das prisões francesas. E desta vez 

meteu malta muito bem armada, fumos de 

despistagem, helicóptero e tudo! ...e dizem 
que Caxias e Alcoentre são de fácil evasão!!! 
Qual “Fuga de Alcatraz” ou “Prison Break”, qual 

quê? a realidade no seu melhor!

-Quem faleceu foi Joël Robuchon, o chef com 
mais estrelas do guia Michelin no mundo -32, 
para ser exato! O chef que, depois de ver o 
seu restaurante nomeado como o melhor 
do mundo pelo International Herald Tribune, 
abandonou a cozinha do seu restaurante para 
se dedicar à transmissão de conhecimentos, 
entre outras coisas, participando em vários 

programas de televisão.

No domínio das contradições:

-Afinal Bruno de Carvalho vai concorrer com 
uma lista às eleições do Sporting. 

Afinal Bruno de Carvalho NÃO vai concorrer 
com uma lista às eleições do Sporting

Afinal Bruno de Carvalho vai a Reguengos com 

umas caçadeiras.

Afinal Bruno de Carvalho NÃO vai a Reguengos 
com umas caçadeiras.

- Marine Le Pen foi convidada para aquela 

reunião de tecnologias e startups que se realiza 

em Novembro no Altice Arena. 

Marine Le Pen foi DESconvidada para aquela 

reunião de tecnologias e startups que se realiza 

em Novembro no Altice Arena.

- Para terminar, existem suspeitas (e o Ministério 

Público abriu inquérito) que meio milhão de 
euros de donativos destinados à reconstrução 

de casas de primeira habitação destruídas 
nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho 
de 2017, terão sido desviados para casas não 

prioritárias, isto é, de segunda habitação. Parece 
que também existem casos de pessoas que 

mudaram a morada fiscal após o incêndio de 
forma a conseguirem o apoio do Fundo Revita 

ou de outras instituições, como a Cáritas, SIC 

Esperança, Cruz Vermelha, La Caixa, Gulbenkian 
ou Misericórdias. Ahhh o “Tuga” está sempre na 
linha da frente quando se trata de esperteza, 
seja saloia ou seja beirã …

- Apesar da falta de sol com que começámos a 

conversa, Portugal foi eleito o “melhor destino 
da Europa” pelos World Travel Awards, pelo 
segundo ano consecutivo. No total, Portugal 

arrecadou 36 “óscares” do Turismo;
Obrigado Madonna. Obrigado Cristiano. 

Obrigado António Guterres. Obrigado Mariza. 

Obrigado Mourinho. Obrigado Sara Sampaio. 
Obrigado a tantos “anónimos”...

Boas férias 
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