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EDITORIAL
São 4 anos de partilhas  escritas e pensadas, tentativas de 
comunicação, algumas fora da caixa.
É um jogo de ideias on line em que cada um dá o seu lado 
melhor, mais descontraído, mais lutador, mais irrequieto  ou mais 
artístico.

Uma pequena revolução de ideias que ainda por cima este ano, 
a 29.10 – se vai concretizar com voz num colóquio em Lisboa.

Este número fala-vos das nossas constantes preocupações com 
a Justiça, o Mundo, o Ser humano.
Também fala de literatura pela voz de um critico literário, e de 
etiqueta pela pena de quem sabe.
Temos poesia porque precisamos voltar-nos para dentro e ficar 
em nós e no nosso Mundo.
Não trouxemos aqui as polémicas sobre o género ou 
as interrogações sobre como educar uma criança mas, 
prometemos que havemos de trazer esses e outros temas no 
próximo ano de Vida da revista

“Mudámos o Logo e a Capa”.

Vamos fazer mais e melhor com a ajuda de quem quiser 
colaborar e pensar connosco.

Aceitamos todas as tendências, todos os desafios e todos os 
atrevimentos

Não violamos Direitos nem desrespeitamos Direitos
Acreditamos que “não há machado que corte a raiz ao 
pensamento” e que podemos concretizar  essa liberdade no  
papel.

4 anos de partilhas em Liberdade e pela liberdade de 
pensamento 

Tchim Tchim 
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S       ou Juiz nos Tribunais Administrativos  
       e Fiscais há cerca de 15 anos. Agrego 
o estranho gosto pelas matérias do direito 
administrativo e do direito fiscal. Em minha 
defesa, apenas me posso socorrer do 
ditado popular que reza que: «gostos não se 
discutem».

A atração por tais densas e por vezes 
quase impenetráveis matérias, não deriva 
de qualquer entorse masoquista na nossa 
personalidade, antes emerge do agrado 
por matérias que sejam intelectualmente 
estimulantes. 

Também se diga que, fundamentalmente, 
também algo nos impele para tal estranha 
inclinação: o direito administrativo e o direito 
fiscal são a pedra angular do Estado de 
Direito e da Cidadania.

No entanto, a dita pedra angular assenta 
na defesa daqueles princípios nos quais 
se alicerçam os Tribunais Administrativos 
e Fiscais. Porém, estes encontram-se 
debilitados de recursos humanos, de 
ferramentas de trabalho eficazes, de 
condições dignas de trabalho e de um sem 
número de pechas por todos conhecidas e 

CARLOS FERNANDES
Juiz de Direito

OS JUÍZES
AGRILHOADOS
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Juiz de Direito

que urge resolver. Ora, o diagnóstico (bem 
ou mal) está há muito feito, agora não se 
sabe muito bem porque é que ainda não foi o 
doente medicado e tratado.

Das duas umas: ou o doente não tem 
salvação e é mantido em meros cuidados 
paliativos, ou, simplesmente, não há 
interesse em o tratar, sendo mais apetecível 
mantê-lo preso ao tratamento e sob apertada 
vigilância!

Contudo, em abono da verdade, se diga que 
esta atitude de passividade assumida por 
quem tem responsabilidades políticas na 
área da Justiça é um legado que já vem de 
longe e denota a extrema dificuldade que o 
Estado tem em lidar com a Cidadania. Ora, 
Cidadania é sinónimo e não antónimo de 
Estado de Direito Democrático. Os Tribunais 
não são um mal para o Estado, são o Estado 
no seu papel fundamental de defesa dos 
mais altos valores sociais. Os Tribunais não 
são contrapoder, são poder e, como tal, tem 
que ter meios e capacidades para bem o 
exercer. Os Tribunais e a Justiça são o vértice 
de uma sociedade equilibrada, pacífica e 
justa. Não querer compreender isto é vegetar 
na ignorância do que é a Democracia nas 
suas múltiplas vertentes.

Neste caminho, há alguns (poucos) que 
se esforçam por manter viva a chama do 
exercício da Democracia. Estou natural e 
principalmente a referir-me aos Juízes da 
minha Jurisdição.

Os Juízes dos tribunais administrativos e 
fiscais vivem agrilhoados como Prometeu, 
estando sujeitos às bicadas dadas à luz 
do dia pelas diferentes águias que lhes 
tentam devorar parte das suas entranhas. 

Com efeito, os Juízes daqueles tribunais 
cometem diariamente a ousadia de devolver 
e administrar o poder ao Povo e por isso, 
mereceram ser castigados. Mas, tal como 
aquela figura mítica, os Juízes vão se 
aguentando, vão esperando pela noite para 
se recuperarem, não desistindo e sabendo 
que, pela manhã, haverá novo conjunto de 
bicadas à sua espera. Já não acreditamos 
muito num advir de uma figura mítica que 
os liberte, mas não perdemos a esperança 
e ainda que acorrentados, manifestamo-nos 
em todos os foros e lugares na esperança 
que alguém ouça o clamor dos Juízes e se 
lhes faça Justiça e ao Povo se devolva o 
poder de a administrar. 

Talvez só quando forem libertos da plêiade 
de limitações decorrentes do exercício 
concreto do seu múnus, os Juízes dos 
tribunais administrativos e fiscais possam vir 
a ajudar a modelar um novo Estado e uma 
nova Cidadania, em prol do bem comum, 
ajudando a reorientar a nossa democracia 
que, claramente e nos últimos tempos, 
descambou num triste espetáculo de 
conveniências e cumplicidades nas quais 
se emaranham um exíguo conjunto de 
afortunados.

Mas tal esperança, que assume foros de 
quase mito, é ideia (r)evolucionária, que, para 
alguns, os supostos detentores do fogo de 
Zeus, é perigosa e motivo de ira destes. 

No entanto, tal como no referido conto 
mitológico, ainda que se abra a caixa 
de pandora e se libertem os males nela 
encerrados, há um destes que daquele 
enclausuramento não escapará: o da 
ausência de esperança num futuro melhor! 
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O B R I G A D AO B R I G A D A

12

E O MAR 
LOGO ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

It was always my dream to play 
Serena in US Open final. So, I’m 
really glad that I was able to do 
that and I’m really grateful to play 
with you [vénia]. Thank you.

Noami Osaka (em lágrimas), 
vencedora do US Open 2018, na 
cerimónia de entrega de prémios

                  anos de vida cheios de entusiasmo        

                  pelo desporto que a mudança para 

Nova Iorque não esmoreceu. Amélia deixou 

Lisboa, acompanhando a mãe que deixou 

para sempre o Tribunal. Aos saltos quando 

conseguiram os bilhetes, ficaram atónitas 

com o espetáculo para além do jogo.

O início da história conta-se assim: depois 

de perder o primeiro set, Serena Williams, 

a atleta fenomenal de quem já falámos 

aqui antes - uma celebridade, já que atrai a 

atenção pública em larga escala-, recebeu 

um aviso do árbitro de cadeira por o seu 

treinador ter feito um gesto com indicação 

técnico-tática mas que ela, já agressiva, 

negou, dizendo que foi apenas um sinal de 

encorajamento, um fixe 👍, quando as imagens

dizem que se tratou de uma indicação 

clara e o treinador reconheceu logo a 
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enfureceu-se com a aplicação das regras, 

tomando as dores intempestivas da atleta 

de que estava a ser alvo de racismo 

(perante uma imigrante, filha de mãe 

japonesa e pai haitiano!) e de tratamento 

desigual em relação aos homens. 

Os atletas profissionais devem saber – e 

sabem - que os seus comportamentos 

têm consequências. Como todas as 

regras, também as do desporto podem 

ser discutidas. Enquanto vigoram e são 

válidas, então valem para os dois lados 

do campo - princípio da igualdade.

O juiz da partida aplicou a lei do 
desporto e foi contestado por isso, ali, 
em direto, perante os olhares de todos. 
Ao ataque respondeu com serenidade e, 
sem arrogância, equidistante, continuou 
a dar valor ao seu dever, cumprindo-o, 
sem medo de ser impopular. 

Nos dias seguintes, as redes sociais 

encheram-se de mensagens de apoio à 

atleta. Os dias acalmaram e começou a 

perceber-se que no meio da turba havia 

alguns comentadores a tentar racionalizar 

a narrativa dramática antes criada.

O coração de Amélia dá saltos quando 

entra no court. Desde cedo que o gozo 
que sente vem de estar sozinha e 
decidir o que fazer, sem interferências 

exteriores, ao contrário das adversárias 

que ansiavam por uma palavra ou de um 

gesto dos treinadores e dos pais. 
Tomar decisões ao segundo. Sem sinais 

ou códigos. Com o apoio incondicional da 

mãe. Obrigada.

O B R I G A D AO B R I G A D A

seguir. Continuou, mas depois de a 

adversária recuperar de 1-3 para 2-3, 

atirou a raquete ao chão – infração 

que deu um ponto à adversária- e 

voltou à carga, gritando, dirigindo-

se ao árbitro dizendo que lhe tinha 

roubado um ponto e que ele era 

um ladrão. Foi penalizada com um 

jogo. Pouco depois, Noami Osaka 

serviu para ganhar o torneio (6-2; 

6-4) da maneira com que nunca teria 

sonhado.

Serena Williams, usando o seu 

estatuto de celebridade provocou 

uma resposta emocional positiva do 

público que levantou o Arthur Ashe 

Stadium, protestando ruidosamente 

contra Carlos Ramos. Uma vez 

terminada a partida, o juiz árbitro 

não voltou para a cerimónia e, 

portanto, os protestos foram sentidos 

pela vencedora, a jovem japonesa, 

radicada nos EUA desde os 3 anos de 

idade (!) que idolatra Serena, agora 

com 37 e tantos já de carreira e de 

vitórias.

Em lágrimas, Noami desculpou-se 

assim de ter ganho um torneio do Grand Slam!

 O que devia ter sido um momento de 

celebração, como devem ser todos os 

eventos desportivos, acabou em desconforto 

até para a pessoa que causara o momento, 

pedindo aos ruidosos para pararem. 

Tarde demais. Um conjunto de pessoas é 

um grupo, um conjunto de muitas pessoas 

como os milhares que estavam para assistir 

à final feminina, é uma multidão. E a multidão 
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CPAS CPAS 
UMA CAIXA DE PREVIDÊNCIA 
PARA OS ADVOGADOS E 
SOLICITADORES?
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FERNANDA
DE ALMEIDA PINHEIRO

       o dia 26 de janeiro de 2018 o país inteiro 
       acordou perplexo com a notícia de que 
ainda existem trabalhadores no país, que não 
têm assegurados os seus direitos básicos de 
previdência, pese embora, paguem elevadas 
contribuições.

Foi nesse dia que ocorreu, pela primeira 
vez na história da nação, uma manifestação 
silenciosa de advogados, solicitadores e 
agentes de execução, que envolveu milhares 
de profissionais do país inteiro, que pela 
primeira vez exigiram às suas respetivas 
Ordens Profissionais e à tutela (MJ e MTSS), 
que coloquem termo às enormes injustiças 
que foram criadas pelo Novo Regulamento 
da Caixa de Previdência dos Advogados e 
Solicitadores (NRCPAS), que entrou em vigor 
em 2015   

Ficaram perplexos os cidadãos portugueses, 
quando verificaram, através de várias 
reportagens televisivas e de artigos de 
imprensa, que ao tempo foram sendo 

noticiados, que neste país existem 
trabalhadores que não têm direito a proteção 
na doença e que, por isso mesmo, são 
obrigados a trabalhar e a pagar as suas 
contribuições de previdência, enquanto 
frequentam os tratamentos que lhes 
são impostos pelas doenças graves que 
enfrentam.

Descobriram os portugueses, que esses 
trabalhadores, que por não terem direito a 
usufruir de uma baixa médica (apesar de 
naturalmente poderem estar incapacitados 
para o trabalho) , como os prazos processuais 
não se suspendem nunca por motivo de 
doença do advogado, os profissionais 
que não os conseguirem cumprir, por 
essas razões, com as suas obrigações 
profissionais, podem até ser sujeitos a coimas 
elevadíssimas, como recentemente sucedeu 
a uma nossa colega que também exercia 
funções de administradora de insolvência 
e que não conseguiu, por ser doente 
oncológica, dar cumprimento aos prazos 

N

Licenciou-se em Direito, pela UAL em 1999, exerce na Comarca de 
Lisboa há cerca de 16 anos, onde também se encontra inscrita do 
SADT. Foi Vogal do IAD em 2011/2012 e Vice-Presidente do Instituto do 
Advogado em Prática Individual da Ordem dos Advogados (IAPI) em 
2014/2016. 
Antes disso, a par com o exercício de advocacia, exerceu funções de 
Direção ligadas à área dos Recursos Humanos, sempre em sociedades 
comerciais, na área das tecnologias de informação.
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UMA CAIXA DE PREVIDÊNCIA PARA ...

urgentes dos processos que lhe estavam 
confiados . 
Compreende-se esta perplexidade de 
todos já que, também para mim (que ainda 
para mais sou advogada), é absolutamente 
incompreensível (e até intolerável), que em 
pleno século XXI, num país que aderiu à ONU 
em meados do século XX e que é membro 
da União Europeia desde 1986, possam existir 
profissionais a enfrentar sozinhos e sem 
qualquer quer apoio social, as suas doenças, 
as doenças dos seus filhos, dos seus pais, a 
morte dos seus cônjuges, a sua maternidade 
e paternidade, praticamente sem nenhum 
apoio previdencial, que não o da boa vontade 
de familiares, amigos e a de alguns colegas.

Mas a verdade é que isto sucede com 
todos os advogados/as, solicitadores/as e 
agentes de execução, que são obrigados, por 
inerência das suas profissões, a contribuir para 
uma caixa de previdência que é privada e que 
não tem (nunca teve, nem terá), capacidade 
financeira para assegurar aos seus 
contribuintes/beneficiários, os direitos de 
previdência que são garantidos aos demais 
trabalhadores do país, mesmo aqueles 
que são trabalhadores independentes (que 
tradicionalmente representam a prática da 
esmagadora maioria destes profissionais).

De facto, a Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores (CPAS) que existe 
desde 1947, foi criada num tempo em que 
nem sequer existia um serviço público de 
previdência (que só veio a ser instituído muito 
mais tarde) e sempre foi a instituição que se 
ocupou (desde essa data e até aos dias de 
hoje), do pagamento das pensões de reforma 

e alguns outros parcos benefícios sociais, 
que são garantidos aos Advogados/as, 
Solicitadores/as e aos Agentes de Execução. 
Porém, enquanto o Estado (especialmente 
após o 25 de Abril), através do seu sistema 
público de segurança social, foi fazendo 
enormes avanços e esforços para aumentar a 
proteção social dos seus cidadãos, tentando 
garantir mais e melhores direitos aos seus 
trabalhadores, (sejam eles trabalhadores 
dependentes ou independentes), a CPAS, 
porque é uma caixa privada que atualmente 
vive única e exclusivamente das contribuições 
dos profissionais do sector, não conseguiu 
acompanhar esses esforços, o que tem 
contribuído para que se vá agravando cada 
vez mais e de uma forma incomportável, o 
enorme fosso existente entre os direitos de 
previdência dos contribuintes/beneficiários 
da CPAS e os todos os demais trabalhadores 
do país. 

É que é preciso não perder de vista o que 
prescreve o Artigo 63º da Constituição 
da República Portuguesa (CRP), sobre 
que direitos devem ser assegurados aos 
trabalhadores, no que tange a sua segurança 
social. Refere, por exemplo, o número 3 do 
referido artigo 63º da CRP que “O sistema 
de segurança social protege os cidadãos na 
doença, velhice, invalidez, viuvez e orfandade, 
bem como no desemprego e em todas as 
outras situações de falta ou diminuição de 
meios de subsistência ou de capacidade para 
o trabalho”.

Também o número 4 do mesmo artigo 
da CRP refere que “Todo o tempo de 
trabalho contribui, nos termos da lei, para o 
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cálculo das pensões de velhice e invalidez, 
independentemente do sector de atividade 
em que tiver sido prestado. ”Ou, por último, o 
que estipula a alínea c) do Artigo 59º da CRP 
sobre esta matéria ao expressamente referir 
que deve garantir-se “A especial proteção 
do trabalho das mulheres durante a gravidez 
e após o parto, bem como do trabalho 
dos menores, dos diminuídos e dos que 
desempenhem atividades particularmente 
violentas ou em condições insalubres, tóxicas 
ou perigosas”.

Ora, bastará conhecer um pouco do NRCPAS 
para poder afirmar com segurança que nem de 
longe nem de perto, estão garantidos a estes 
profissionais os seus direitos constitucionais. 
E se assim é, ou seja, se existem estas 
determinações que são indicadas pela própria 
lei fundamental e que são universalmente 
aplicáveis a TODOS os seus cidadãos 
(nacionais ou estrangeiros), como é que 
pode manter-se como obrigatório um regime 
previdencial que não assegura praticamente 
nenhum deles aos seus contribuintes/
beneficiários?

 É um mistério que ninguém consegue 
explicar… ou talvez se consigam compreender 
algumas dessas razões se atentarmos no 
seguinte:

Se em 1947 a criação de uma caixa de 
previdência privada, porventura pode ter sido 
um enorme passo em frente para a proteção 
de reforma dos advogados, a verdade é que a 
forma como foi sendo gerida a CPAS ao longo 
dos anos, o acesso massivo às profissões 
forenses que se tem verificado, a par das 

profundíssimas alterações que a prática da 
advocacia sofreu nos últimos 20 a 30 anos, 
contribuíram de forma decisiva para que 
a CPAS se transformasse numa instituição 
extremamente frágil, obsoleta, dispendiosa 
para os seus contribuintes e que, acima de 
tudo, não garante (nem tem capacidade para 
garantir no futuro sem que sejam cobradas 
contribuições ainda mais elevadas a todos), 
os mesmos direitos que garante o sistema 
público de segurança social, até para os seus 
trabalhadores independentes.

Se até 2012 poucos contribuintes/
beneficiários tinham a noção do real 
estado da CPAS (ou até do que é que por 
ali se passava em termos de gestão), em 
finais de 2013,  veio a público a proposta 
já aprovada de alteração do regulamento 
que era então vigente, que se propunha 
revolucionar de forma profunda, não só a 
forma de cálculo das pensões de reforma de 
todos, como também se alvitrava aumentar 
exponencialmente o percentual das 
contribuições exigidas aos profissionais, que 
passou dos 17% (no anterior regulamento), 
para um máximo de 24%, até 2021, de acordo 
com o novo regulamento.

Depois de várias discussões públicas, 
algumas Assembleias Gerais, com a 
responsabilidade de muitos e com o silêncio 
de outros, em 2015, lá entrou em vigor o novo 
regulamento da CPAS (NRCPAS), que penaliza 
em muito, não só aqueles que durante mais 
de 3 décadas, pagaram as suas contribuições 
até muito acima do escalão mínimo (mas 
que viram as suas expectativas de pensão 
de reforma com um corte de quase 40%), 
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UMA CAIXA DE PREVIDÊNCIA PARA ...

como ainda agravou de forma pronunciada 
o percentual de contribuições mínimas 
exigidas o que, em conjunto com o legitimo 
esforço do estado em aumentar a RMMG 
(que é o indexante para todos os pagamentos 
de contribuição), tem levado muitos destes 
profissionais ao desespero.
A CPAS é o único sistema de previdência do 
país que permite que os seus contribuintes 
possam livremente escolher qual o escalão 
de remuneração base sobre o qual vão incidir 
as percentagens das suas contribuições. 
Nenhum outro sistema de previdência permite 
isto, já que todos os demais trabalhadores 
(dependentes ou independentes) pagam 
sempre as suas contribuições de previdência 
de acordo com as remunerações que auferem, 
ainda que com regras de enquadramento 
diferentes, como é o caso dos trabalhadores 
independentes.

Quer isto dizer que, com exceção dos 
estagiários  dos reformados e dos profissionais 
nos primeiros 3 anos de exercício, todos 
beneficiários/contribuintes têm, desde 
janeiro de 2018, obrigatoriamente, de liquidar 
mensalmente o equivalente a 243,60€ - que 
corresponde à aplicação de um percentual de 
21% sobre o dobro da Remuneração Mensal 
Mínima Garantida (RMMG) - 2 x 580€ x 21% - 
mesmo que os mesmos nunca sequer aufiram 
tais verbas mensalmente. 

Da mesma forma que permite (e sempre 
permitiu) que todos os beneficiários/
contribuintes, que tendo rendimentos bem 
superiores a 2 x RMMG, possam contribuir com 
base nesse mesmo escalão mínimo, fazendo 
ambos os contribuintes o mesmíssimo esforço 

contributivo para a CPAS, mesmo que com 
remunerações bem divergentes entre si.
Também algumas sociedades de advogados 
que têm ao seu serviço e em regime de 
exclusividade (ainda que sob a forma de 
contrato de prestação de serviços) centenas e 
centenas de profissionais, não são obrigadas a 
realizar nenhuma contribuição de previdência 
por conta destes profissionais, ao contrário do 
que sucede quer com os seus trabalhadores, 
quer com os prestadores de serviços que 
contratem (desde que não sejam advogados), 
mas que aufiram através daquela entidade, 
80% ou mais da sua remuneração anual.

É verdade que algumas dessas sociedades 
até suportam, através do pagamento adicional 
desse valor aos seus advogados, mas a 
verdade é que o fazem a título de fringe benifit 
e sem que exista qualquer obrigação legal sua 
nesse sentido.   

Este é também o único sistema de previdência 
que obriga a que, por exemplo, os advogados 
que exerçam a profissão sob o regime de 
contrato de trabalho tenham de duplicar 
os seus descontos de previdência, já que 
são obrigados a contribuir, em simultâneo, 
quer para o Regime geral Segurança Social, 
quer para a CPAS, uma vez que apenas os 
profissionais com atividade suspensa ou os 
reformados, não são obrigados a liquidar as 
suas contribuições mensais à CPAS.

É, por último, um sistema que, por ser 
privado, não permite de todo, que o tempo de 
contribuições possa ser acrescido a qualquer 
outro sistema de previdência do país, levando 
a que, se por exemplo um advogado decidir 



15

abandonar a sua profissão depois de 14 anos 
de trabalho, com as suas contribuições de 
previdência pagas religiosamente, como 
não atinge o mínimo de garantia imposto 
pelo NRCPAS (que neste momento é de 15 
anos), não terá qualquer pensão de reforma 
da CPAS, não verá esse seu período de 
contribuições pagas ser contabilizado como 
tempo de trabalho, para efeitos de cálculo do 
valor da sua pensão de reforma, nem poderá 
resgatar o mesmo para si próprio.

Talvez por estas razões muitos (incluindo o 
próprio poder político), não tenham muito 
interesse em alterar esta realidade, mas é 
com ela que vivem os/as advogados/as, 
solicitadores/as e agentes de execução todos 
os dias. São profissionais que trabalham, na 
sua esmagadora maioria, com rendimentos 
totalmente incertos, sendo obrigados a 
descontar para uma caixa de previdência 
privada, com base em remunerações 
ficcionadas (que podem até ser bem inferiores 
a 2 x RMMG). 

Os seus direitos de parentalidade, são muito 
inferiores aos dos demais trabalhadores do 
país, os seus direitos de baixa médica são 
inexistentes e os seus cônjuges ou filhos, 
podem até não receber por sua morte, 
quaisquer pensões de sobrevivência, já que 
tal prerrogativa só se aplica de acordo com os 
rendimentos do cônjuge sobrevivo. 

Manter obrigatório para o exercício destas 
profissões forenses, o pagamento de 
contribuições para uma caixa de previdência 
com estas características e que viola, 
na minha opinião, a Lei Fundamental, 

não faz qualquer sentido, pelo que, a 
manter-se aquela instituição, terão de 
poder os profissionais em causa escolher 
individualmente se querem continuar a 
contribuir para esta última, ou se preferem  ter 
a sua previdência assegurada pelo regime 
público da segurança social. 

Mesmo a mais recente proposta de alteração 
ao NRCPAS, apresentada em Setembro 
último pelos ministérios que tutelam a 
CPAS, prepara-se para continuar a manter 
completamente arredados os beneficiários/
Contribuintes da CPAS, dos seus mais 
elementares direitos constitucionais de 
previdência, o que não se pode, de todo, 
aceitar.   

É, por isso, um imperativo que esta 
discussão se realize junto de todas as 
classes profissionais que obrigatoriamente 
contribuem para a CPAS, de uma forma 
transparente e descomplexada, para que 
possam TODOS, pela via democrática e livre, 
decidir sobre o futuro daquela instituição,
 

ASSIM SE FAZENDO 
JUSTIÇA!!
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O SEU LIVRO LEVA-ME A PERGUNTAR-LHE:
- VOLUNTÁRIA REALMENTE, SIM OU NÃO?

Voluntária, sim, por impulso de ir ao encontro de quem precisava de 
apoio, em situação de grande fragilidade. Há alguns anos que encaro 
a questão do acolhimento a requerentes de asilo como decisiva para 
a defesa dos direitos humanos e do Estado de Direito democrático. O 
tempo tem vindo a dar-me razão. As forças dos novos autoritarismos, 
de cariz racista e xenófobo, continuam a usar esta questão como uma 
espécie de isco para atrair apoiantes e têm conseguido reforçar-se. 
Envolver-me activamente nesta causa foi desafiante mas também 
apaziguou a necessidade que sinto de juntar a acção ao pensamento.
Claro que a escritora acompanhou a cidadã à Grécia, não são dissociáveis. 
Tudo o que é vivido por um escritor pode ser transfigurado através da 
linguagem. Foi o que aconteceu, eu diria que inevitavelmente.

“UM MURO NO MEIO DO CAMINHO” PODIA 
CHAMAR-SE: “UM BARCO SEMPRE A CHEGAR”?

O título do livro não foi muito fácil de encontrar, são diversas as 
perspectivas sob as quais se pode enquadrar o texto. Creio que o 
registo, eminentemente ficcional, se coaduna melhor com um título 
de ressonâncias literárias – a remissão para o poema de Carlos 
Drummond de Andrade «No Meio do Caminho» («tinha uma pedra no 
meio do caminho») – do que com um título referencial, porventura mais 
adequado a um trabalho de reportagem.
Mas é verdade, os barcos chegam todos os dias, não só um mas 
muitos, embora menos do que há alguns anos. Chegam e encalham, 
ou continuam a navegar, perdidos, à procura de um porto que os 
acolha. Uma situação cruel, impensável no tempo em que os valores da 
solidariedade e os direitos fundamentais, universalmente reconhecidos 
– como é o direito ao asilo - eram unanimemente respeitados na 
Europa.
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PORQUÊ UM NARRADOR NA PRIMEIRA PESSOA?

Uma das primeiras escolhas na abordagem a um texto novo é a da voz narrativa. Tento escutá-
la antes de começar a escrever, quase sempre é ela a propulsora do texto. Às vezes não acerto 
à primeira, dou-me conta de que a voz escolhida não é a que torna a linguagem mais vibrátil, 
ou a que realça a respiração – a vida – das personagens. «A Terceira Mãe» é um romance que 
reviveu quando, anos depois de o ter interrompido numa primeira pessoa que deixou de me 
soar bem, a transpus para outra voz narrativa. Com essa transposição, o texto ganhou novo 
fulgor. Para o terminar, voltei a usar a primeira pessoa de modo a que a transposição que se lhe 
seguiu fosse homogénea relativamente à primeira parte do texto. 
Em «Um Muro no Meio do Caminho», a voz que ouvia no início era a de alguém que se parecia 
comigo mas não era eu. Esta narradora aproxima-se muito das personagens, embora nunca o 
suficiente para ser uma delas. Interage com as personagens ao longo de todo o romance, está 
presente em muitos episódios, envolve-se no enredo, só podia estar dentro da narrativa.
Este envolvimento directo não corresponde ao que eu vivi como voluntária. A narradora 
raramente emite opiniões, observa, testemunha, conta a história. Daí que, por lealdade 
para com o leitor, tenha sentido necessária a inclusão de um capítulo autónomo, relativo à 
personagem J., cuja identidade assumo inteiramente. J. não pretende dar recados ou enviar 
mensagens através da narradora. J. diz o que tem a dizer quando é a sua vez de falar.

NO SEU LIVRO HÁ UMA DESCRIÇÃO DOS REFUGIADOS QUE 
NOS FAZ PERCEBER QUE PODIA SER CONNOSCO. PORQUE OS 

ACHAMOS TÃO DIFERENTES E SÃO TÃO IGUAIS?

Porque se passa assim com todos os seres, não só os humanos. É um mistério maravilhoso 
sermos todos semelhantes e cada um tão intensamente único. Podemos encarar este mistério 

com alegria pela diversidade na semelhança, ou com hostilidade para com a estranheza que 
não entendemos. Num contexto de luta pela sobrevivência, como seria o dos primeiros seres 

humanos (e ainda subsiste em muitas zonas deprimidas do planeta) todo o estranho é um 
potencial inimigo, logo alguém a aniquilar. No contexto de evolução cultural a que chegámos, 
particularmente num continente privilegiado como é a Europa, os estrangeiros só constituem 

uma ameaça se quiserem fazer-nos mal (do mesmo modo que existem europeus com o 
mesmo propósito). Não é esse, de todo, o caso da maioria dos requerentes de asilo, dispostos 

a integrar-se numa sociedade com algumas diferenças culturais, mas também com muitas  
semelhanças, designadamente nos jovens, que têm os mesmos anseios e os mesmos modos 

de comunicar uns com os outros. 
A «estranheza» é acentuada pelos que cedem a impulsos racistas e xenófobos, e perfilham 

ideologias desta natureza. Consideram os «migrantes» como ameaça para justificarem o ódio 
e nos levarem a odiá-los. Pelo contrário, ao falar deles como pessoas inteiras, com as suas 

virtudes e os seus defeitos, as semelhanças ressaltam, como quase sempre acontece quando 
dois desconhecidos, sem preconceitos e de forma empática, se põem a conversar.
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HÁ UM PERFIL DO VOLUNTÁRIO? SE SIM COMO O DEFINE?

Não creio que haja um perfil único para o voluntário. É certo que partilham duas características 
comuns - o cuidado para com o outro e a capacidade de agir em função dele. Diria, no entanto, 
que existem duas atitudes distintas nesse trabalho: a que se circunscreve à assistência imediata 
e a que encara o cuidar como uma parcela da acção transformadora, enquanto garantia e 
aprofundamento da prossecução de direitos humanos fundamentais.

O MAL, O QUE É?
 DIZ A CERTA ALTURA NO SEU LIVRO NUM DIÁLOGO:

“ VÊ E CONTA. VÊ E CONTA COM OS TEUS OLHOS QUE AQUI, 
AGORA, SÃO OLHOS PARA O MUNDO. ENQUANTO PUDERES 

OLHAR DE FRENTE NÃO VIRES A CABEÇA. SE PRECISAS VIRAR 
A CABEÇA O MAL ESTÁ A CRESCER DENTRO DE TI MESMO QUE 

NÃO SAIBAS E NÃO QUEIRAS.”

A filosofia (e a religião) têm produzido debates intensos sobre a questão, não cabe aqui 
enunciá-los.

Para simplificar, a acepção de «mal» a que se refere a passagem citada poderá equivaler à 
ofensa dos direitos humanos, e ao comportamento omissivo que a permite. 

Nesta acepção, aproxima-se do conhecido conceito de «banalidade do mal», elaborado por 
Hannah Arendt para caracterizar o papel do indivíduo comum, enquanto membro acrítico de 

uma estrutura criada com o fim de pôr em prática essa ofensa de forma sistemática. 
Trata-se da trivialização da violência exercida contra certos grupos em razão de características 

que os tornariam diferentes – leia-se inferiores - que conduziu ao horror do século passado 
europeu, cujo regresso, em tempos de esquecimento e de vazio, se revela ameaçador. Para o 

evitar, é preciso agir, por todos os meios ao nosso alcance.

VIVEMOS TODOS À BEIRA DE UM MURO NÃO ACHA? ASSISTIMOS 
À  ANIQUILAÇÃO DE POVOS SEM UM SOBRESSALTO

Assistimos à proliferação de muros, reais ou metafóricos, sem um sobressalto colectivo. 
Acredito que grande parte dos que assistem sentem um sobressalto pessoal e íntimo, 
mas associado a uma sensação avassaladora de impotência. Mais do que a indiferença – 
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que também cresce, tal a profusão de distracções e de imagens violentas integradas no 
espectáculo contínuo – parece-me ser essa sensação de incapacidade (também instigada 
pelos vários poderes dominantes) o que tolhe o sobressalto cidadão.    

QUEM INVADE A EUROPA? O MEDO?

O medo é um invasor subreptício, que facilmente se espalha a partir de sentimentos de 
insegurança compreensíveis. Quanto mais precárias forem as condições de vida e incerto 

o que está por vir, maior o espaço aberto ao medo. Nos últimos anos temos andado 
de crise em crise, passámos por atentados terroristas que nos feriram profundamente, 
assistimos a fenómenos relacionados com as alterações climáticas, as perspectivas de 

trabalho transformaram-se radicalmente, a inteligência artificial é uma incógnita cada vez 
mais presente. São muitas mudanças num curto período, é natural que nos assustem. A 

habilidade dos construtores de muros consiste em deslocar estes medos para uma ameaça 
fictícia – os estranhos, os estrangeiros que, nada possuindo, nada podem trazer, desta forma 

os assimilando a invasores.
 Tristes «invasores» estes, sem armas, sem abrigo, sem ódio, a quem é fácil tirar também a 

dignidade. Mais uma vez, enquanto nos distraímos com ameaças falsas, ficamos incapazes de 
identificar as verdadeiras causas da nossa insegurança e de agir sobre elas. A insegurança, o 

medo do estranho, a desconfiança do outro, criam relações de rivalidade em substituição dos 
laços de solidariedade imprescindíveis para preservar a grande construção humana que é o 

reconhecimento dos direitos fundamentais, inerentes à vida e à dignidade de todos, por igual.

SENDO PROCURADORA E PERTENCENDO A UM CORPO
DE MAGISTRADOS QUE TEM COMO MISSÃO TRAVAR O QUE 
PÕE EM CAUSA OS DIREITOS, PERGUNTO-LHE COMO CIDADÃ 
APENAS: QUE PODE O MP FAZER CONTRA ESTA VAGA DE 
INDIFERENÇA FACE A DIREITOS?

O Ministério Público ocupa, no nosso sistema constitucional, um lugar fulcral na defesa e 
no aprofundamento dos direitos humanos. Enquanto garante da legalidade democrática, 
tal como configurada pela Constituição da República Portuguesa, cabe-lhe a iniciativa da 
intervenção com vista à reposição desses direitos, nos casos em que sejam violados e 
também, através da sua actuação a um nível mais vasto que o estritamente processual, 
assegurar, preventivamente, o respeito por eles.
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Em cada uma das jurisdições, no âmbito da representação dos mais vulneráveis – crianças, 
incapazes, ausentes – o papel do Ministério Público é decisivo para garantir que os direitos 
humanos sejam reforçados, evitando a discriminação que adviria dessa vulnerabilidade.
Devo dizer que me sinto muito bem neste papel dinâmico, actuante, pacificador, na minha 
área de eleição – a de Família e Crianças.
No entanto, quanto a esta específica vaga de indiferença, parece-me ser escasso o alcance 
da actuação do Ministério Público, nos termos que lhe são legalmente atribuídos. Caso 
a caso, quando, por exemplo, chega ao nosso país uma criança não acompanhada que 
necessite de protecção imediata e da nomeação de um representante legal, o Ministério 
Público deve tomar a iniciativa, com a máxima urgência. Mas o papel de pôr em evidência 
esta realidade e de apelar à reacção empenhada da comunidade, cabe primacialmente aos 
cidadãos, não está compreendido nas funções atribuídas ao Ministério Público.
Que cada um se pergunte o que pode fazer pela defesa dos direitos humanos. 
Por vezes o que parecem ser pequenos gestos fazem a diferença. O que não a faz, 
seguramente, é limitarmo-nos a clicar, nas publicações das redes sociais.

SENTE QUE JÁ NÃO TEM O TEMPO SUFICIENTE PARA MUDAR A 
ORDEM MUNDIAL? 

É UMA CARGA INSUPORTÁVEL ESSA SENSAÇÃO?

Parece-me que ninguém vive o suficiente para assistir a uma alteração radical como essa. 
Sinto-me privilegiada por ter vivido momentos de grande libertação, sobretudo o 25 de 

Abril de 1974, mas também a queda do muro de Berlim em 1990. Foi uma felicidade tê-los 
vivido na juventude. Assistir ao inverso de momentos como esses, ou seja, à construção de 

novos muros destinados a encerrar as pessoas na sua solidão, à mercê do ódio, é muito 
penoso, por contrário às expectativas que me acompanharam até há uns anos. Espero que 

não se recue aos tempos da sombra, muito menos em Portugal. Mas não espero sentada. 
A esperança é como uma bela planta, precisa de ser bem cuidada, caso contrário apenas a 

ilusão que transporta será a última a morrer, as folhas e as raízes morrerão sob o nosso olhar 
incrédulo.

TENTAR MUDAR A ORDEM MUNDIAL NÃO CAUSARÁ AINDA 
MAIS CONFLITOS?

O conflito é inerente à condição humana. Existe entre pessoas que se odeiam e entre pessoas 
que se querem bem e, sempre, dentro de cada um. Isso é bom, sem conflito não haveria 
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mudança. O que varia é a forma como se resolvem os conflitos, que pode ser cordial ou 
devastadora, justa ou vingativa, pacificadora ou geradora de catástrofes. O sistema de justiça 
foi construído para apaziguar o conflito do modo mais aproximado possível aos sentimentos 
de equidade e aos valores democraticamente prevalecentes em determinado tempo-
espaço cultural. É nesse sistema de justiça, embora imperfeito, integrado no Estado de 
Direito Democrático, respeitador de princípios fundamentais como o da igualdade e o da 
dignidade, que eu acredito. 
São estes os princípios que eu desejaria ver concretizados, não apenas formalmente mas 
na sua plenitude, em todos os recantos do planeta. Se o fossem, acredito eu, os conflitos 
passariam a ser uma discordância frutuosa, capaz de melhorar o viver quotidiano dos 
humanos, em harmonia com os outros seres que connosco convivem.
Não sou ingénua ao ponto de considerar realizável este desejo, pelo menos a um prazo 
previsível. Mas, como ninguém sabe em que ponto da história humana nos situamos, a 
possibilidade existe, ainda que remota, e seria um desperdício de vida se me conformasse 
com a realidade vigente. 
 A quem me diz, «o que é que se há de fazer, não podemos mudar o mundo», respondo: 
então porque é que o mundo está sempre a mudar? Quem o muda, senão os humanos, os 
únicos seres capazes de interrogar? Das respostas e das novas perguntas que delas nascem 
depende o sentido da mudança. Camões disse-o melhor: «Mudam-se os tempos mudam-se 
as vontades, muda-se o ser muda-se a confiança, todo o mundo é composto de mudança, 
tomando sempre novas qualidades».

COMO MAGISTRADAS SOMOS ESCUTADORAS? E VOLUNTÁRIAS 
NUMA REALIDADE COMO A DO SEU LIVRO?

Sim, em certo sentido. A escuta é o primeiro passo para a compreensão do outro, sem esse 
trabalho a função de reconhecer e eleger o justo seria um acto mecânico, formalista, alheio 

à complexidade humana. 
Na atenção ao outro reside a semelhança entre as funções de um magistrado e as de um 

voluntário ligado à defesa dos direitos humanos. Mas os necessários rituais da justiça, a 
necessária distância entre os que a administram e os seus destinatários, são muito distintos 

das relações de proximidade que se estabelecem entre o voluntário e os destinatários do seu 
trabalho. Em ambas as situações procuramos encontrar uma maneira de fazer prevalecer 

os valores da dignidade humana comum a todos, contra os impulsos que os desprezam, ou 
seja, contra a crueldade. Aí se encontram, se entendem e completam.
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O CANTINHO
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

        ssumindo que existem milhares de     
        definições para esta palavra considero 
que a mais adequada é aquela que define a 
“mediocridade” como a “incapacidade que 
alguém tem para compreender fenómenos 
complexos”. 

E partindo deste princípio posso confessar 
que é extremamente complicado para 
alguém (como eu) que defende uma 
democracia moderada, ser apelidado de 
“esquerdalho” apenas porque é contra tipos 
que se apelidam de “fascistas”. É que, para 
aqueles que me conhecem de longa data, 
assim como para aqueles que conhecem 
o meu passado e a minha família, sabem 
que “esquerdalho” não é bem um adjectivo 
que me caracterize mas enfim, por vezes é 
demasiado complexo tentar explicar. Logo, 
vou tentar usar uma linguagem própria 
para que as pessoas medíocres possam 

em PRIMEIRO LUGAR 
quem se assume como apoiante de um 
fascista acredita na adjectivação. Ou seja, 
existe um adjectivo para tudo. Um pobre é 
pobre porque é preguiçoso, quem aborta é 
porque é contra a vida logo é homicida, quem 
é homossexual é maricas ou fufa. Tudo se 
resolve com um bom adjectivo. Quem não 
concorda com os nossos adjectivos é parvo, 
paneleiro ou comuna.

Em SEGUNDO LUGAR, 
o apoiante de um fascista gosta de porrada. 

A compreender porque é que eu, 
apesar de não ser “esquerdalho” 
não suporto esta vaga que 
assola a Europa e o continente 
americano.

Assim,
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Tudo se resolve com uma boa carga de 
porrada. Se alguém faz greve, leva porrada. 
Se o aluno é mau comportado, leva porrada 
que isso passa. Se alguém de fora (não 
português) se comporta mal dentro das 
nossas fronteiras, leva porrada. Como tal, 
a polícia fica legitimada para “dar porrada” 
seja em quem for desde que, de acordo 
com um juízo sumário feito no local a 
mesma (a porrada, entenda-se) se justifique. 
E caso alguém tenha levado “porrada” só 
se perderam aquelas que caíram no chão 
ou “umas lambadas nunca fizeram mal a 
ninguém”.

Em TERCEIRO LUGAR, 
todos os problemas complexos do universo 
social são de fácil explicação ou seja, o 
problema da crise financeira deve-se ao 
rendimento social de inserção, a falta de 
produtividade de certos sectores deve-se 
à “malandragem” que lá anda e que não 
faz nenhum, a criminalidade deve-se aos 
estrangeiros (e também aos ciganos, os 
negros e drogados).

Em QUARTO LUGAR, 
as soluções para os problemas 
mencionados supra também são de fácil 
explicação. Ou seja, o problema da crise 
resolve-se com um “se todos trabalhassem 
mais ao invés de perderem o seu tempo 
com greves ou preocupados em sair às 
cinco da tarde não estaríamos em crise”, o 
problema da população prisional resolve-se 
“pondo os presos a limpar as matas” mesmo 
que contrariados, claro (qual é a graça de 
pôr os presos a “limpar as matas” em regime 
de voluntariado? Nenhuma …), a pedofilia e 
a violação resolviam-se com uma castração 
ou com um ferro em brasa enfiado num 
certo sítio.

Em QUINTO LUGAR, os ditos 
apoiantes acham que tudo o resto é 
corrupto. Que os políticos são todos “farinha 
do mesmo saco” e que “só querem é tacho”, 
a Assembleia da República “só serve para 
negócios” e que, naturalmente, deputados 
deviam era “levar porrada” pois, ou “não 
fazem nenhum” ou estão lá para “se encher”.  

Em SEXTO LUGAR, têm um 
certo carinho pelo “antigamente” pois, 
“antigamente é que era bom”. Pelo menos 
“antigamente” havia “mais respeitinho” e 
“respeitinho é uma coisa muito bonita”. 
E, por oposição, não gostam do “agora” 
pois “agora” as coisas não são como 
“antigamente” ou seja, “agora” é tudo uma 
“rebaldaria” ao contrário de “antigamente” 
(Por exemplo: “antigamente” bastava um 
só polícia para Campo de Ourique inteiro 
ao contrário de “agora” em que nem uma 
esquadra inteira consegue dar conta do 
assunto).

Em SÉTIMO LUGAR, adoram 
problemas fictícios. Por exemplo, residem 
numa terra algures no país onde não existe 
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um único muçulmano (pelo menos desde 
a reconquista …) mas vivem aterrorizados 
com a possibilidade de uma invasão da 
Europa por refugiados sírios, acham que não 
pagar impostos é uma espécie de “ladrão 
que rouba ladrão” mas a sua preocupação 
centra-se na “questão da ética desportiva” 
pois a arbitragem não favoreceu o seu clube 
no último jogo de futebol (que desgraça …).

Em OITAVO LUGAR, estão 
permanentemente num conflito de 
intenções. Acham que os muçulmanos ou 
os ciganos inferiorizam as mulheres não as 
deixando, por exemplo, andar de biquíni na 
praia ou devido aos seus problemas com a 
nudez (sobretudo feminina) que, como tal, 
correspondem a uma agressão à cultura 
e valores ocidentais. Mas, por outro lado, 
também não gostam de muita “rebaldaria” 
pois acham que “agora” as miúdas andam 
“quase nuas quando saem à noite”.

Em NONO LUGAR, consideram que 
certas questões privadas são questão de 
convivência social. Por exemplo saber 
quem dorme com quem, como o faz e de 

que maneira, se quem dorme com outrem 
o faz com o mesmo sexo, se o faz sem 
estar casado ou com que propósito pois 
tal é importante e deve ser discutido pela 
sociedade. São questões de convivência 
social e não privadas.

Em DÉCIMO LUGAR, porque ditam 
as regras da experiência comum que um 
mundo em que esta postura domine acaba, 
necessariamente, em guerra. Nesta, não 
vamos certamente sair por cima havendo 
poucas possibilidades de a história se repetir 
mais uma vez, tal como aconteceu na última 
grande guerra em que as democracias 
ocidentais, apesar de tudo, prevaleceram.
Mediocridades à parte, termino como 
comecei. Afirmando ser um adepto fervoroso 
das democracias moderadas recusando 
“carimbos” apenas por apoiar o que julgo ser 
o correcto.  
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FRANCISCO
BRUTO DA COSTA

Juiz Jubilado

A crítica de decisões judiciais referentes a crimes sexuais.

      or norma os juízes não emitem juízos  
      de valor sobre decisões de outros 
juízes, não só por imposição estatutária, 
mas também por uma razão substancial: 
todos os juízes sabem que uma decisão 
de um processo implica a apreciação 
de inúmeros aspectos que constam no 
processo mas que por vezes não são 
abordados com clareza na decisão, muitas 
vezes são referidos apenas por remissão.

Por outro lado é das boas regras partir do 
princípio de que a sentença se basta a si 
própria, no sentido de dever conter nos 

seus considerandos todos os aspectos 
relevantes que levaram à decisão final, em 
ordem a ser cabalmente compreendida: 
a isso se chama a fundamentação ou 
motivação da decisão
Em princípio a decisão tem que ser clara, 
inteligível, fundamentada, concretizando o 
chamado silogismo judiciário.

Mas quando um órgão representativo 
de juízes se permite vir à praça pública 
defender ou tentar justificar uma decisão 
que está sob escrutínio público, está 
claramente a “pôr-se a jeito” para que 

P

EM JEITO DE REFLEXÃO
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A crítica de decisões judiciais referentes a crimes sexuais.

exigências da modernidade pode levar 
muito tempo e numa sociedade retrógrada 
e conservadora pode levar gerações.

Implica um forte empenhamento 
mediático, um forte e claro enquadramento 
juridico-legislativo e, evidentemente, um 
fortíssimo esforço de formação de todos os 
responsáveis dessa área, designadamente 
da escola da magistratura/Centro de 
Estudos Judiciários.

Quando vemos órgãos de jornalismo 
e protagonistas políticos claramente 
cumprindo agendas próprias em que 
parecem mais empenhados em agredir 
e apoucar as magistraturas do que em 
contribuir serena e pedagogicamente para 
a alteração dos seus alicerces ideológicos, 
temos de concluir que estamos muito longe 
de trilhar os caminhos que podem levar a 
soluções.

Quando vemos intervenções públicas 
de magistrados mais preocupados em 
defender corporativamente “à outrance” 
as decisões melhores ou piores dos seus 
colegas, igualmente percebemos que 
também por esse lado não estamos a 
caminhar para soluções razoáveis.

Seria talvez uma boa ideia fazer uma coisa 
equilibrada que rejeitando todas as agendas 
e ódios de estimação, se concentre numa 
actividade de que todos estamos muito 
precisados: parar para pensar e extrair 
alguns ensinamentos que possam levar a 
soluções.

toda a comunidade jurídica, juízes incluídos, 
dê a sua opinião sobre o caso – abriu uma 
porta que normalmente está fechada e com 
isso legitimou as apreciações que podem 
aparecer.
Apesar disso não me vou referir a nenhum 
caso concreto, pois além de não ser 
penalista não nutro especial simpatia por 
esse ramo de Direito.

Mas falando em tese geral já várias 
vezes emiti a opinião de que a legislação 
portuguesa deixa muito a desejar no 
que toca a crimes sexuais ou contra a 
determinação sexual, é uma legislação 
antiquada, com muitas zonas cinzentas 

e especialmente 
penalizante para as 
próprias vítimas desses 
crimes; e por outro 
lado, lamentavelmente 
a maioria dos juízes 
mesmo as mulheres 
juízas, continuam 
fieis a estereótipos 

machistas quando não mesmo marialvas, 
que reflectem opções ideológicas 
muito conservadoras e razoavelmente 
desajustadas da sociedade actual. 

É escusado procurar culpados, pois a 
grande culpada deste estado de coisas é 
uma cultura judiciária que é tributária de 
inúmeras influências, quer da sociedade 
em geral, quer da classe política, quer da 
formação de magistrados, quer ainda da 
formação humanística e sensibilidade social 
das magistraturas.

Mudar mentalidades e adaptá-las às 

EM JEITO DE REFLEXÃO
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Rembrandt foi sempre um espírito 

curioso. A mais impressionante sala da 

sua casa em Amesterdão é o gabinete 

de curiosidades ou, como alguns lhe 

chamam, quarto das maravilhas. 

A designação nada tem a ver com uma 

divisão especial da sala de Mr Grey, 

esse candidato a arguido travestido de 

sedutor. 

Os gabinetes de curiosidades surgiram 

a partir do século XVI e eram salas 

onde se albergavam tesouros de 

exploração trazidos um pouco de todo 

o mundo: pinturas de animais estranhos 

nunca antes vistos na Europa, retratos 

de selvagens ou gentes exóticas do 

Oriente, penas de pássaros, conchas, 

pedras trazidas de ilhas paradisíacas. 

Os europeus sempre tão sérios e 

dominadores não podiam controlar o 

espírito de proprietário que desde sempre 

os animou. É claro que era um tempo em 

que não existiam museus, nem exposições, 

o que talvez explique a luta que muitos 

travavam para conseguir deitar a mão a 

esses objectos preciosos que anunciavam 

um mundo novo, cheio de novidades que 

melhor ajudavam a suportar a modorra dos 

dias no Velho Continente. 

A Rembrandt não faltaram oportunidades 

para conseguir os preciosos objectos, 

mesmo quando a fortuna deixou de lhe 

sorrir. A sua casa ficava na zona do porto 

de Amesterdão e certamente muitos 

dos marinheiros que ali desembarcavam 

estariam mais do que dispostos a vender 

os seus tesouros por meia dúzia de florins. 

Afinal, a taberna e outras tentações da 

cidade ficavam ali mesmo ao lado e fartos 

GABINETE DE
CURIOSIDADES
GABINETE DE
CURIOSIDADES



31

de maravilhas exóticas estavam eles, depois 

de anos a cruzar os mares.

Hoje já não existem gabinetes de 

curiosidade. 

As viagens tornaram-se comuns. Mesmo 

sem sair de onde estamos podemos ter 

acesso ao outro lado do mundo, através da 

televisão, da internet e mesmo do comércio 

global. 

Mas há dias pus-me a pensar como 

decoraria um gabinete de curiosidades 

se me fosse dada essa oportunidade. 

Recordo a manhã em que subi à Acrópole, 

um dia de praia na Fajã dos Padres com 

duas das minhas melhores amigas, uma 

tarde em Évora com a minha família. Não 

trouxe nada de material comigo dessas 

pequenas excursões. Como nada trouxe 

de um pequeno-almoço na lota de Tóquio 

que me vem com frequência à memória. 

Ou de longos passeios na serra de Sintra, 

a tentar apreender a beleza do local em 

fotografias vãs. Ou do momento em que 

me sentei à beira do rio Ganges entre uma 

vaca e um homem santo. Foram momentos 

privilegiados na minha vida sem registo 

para decorar a casa. Mas não faz mal. 

Não invejo Rembrandt ou outros 

coleccionadores ambiciosos. As paredes 

de minha casa podem estar em branco. 

Mas a minha alma está cheia daqueles 

pequenos momentos. É nela que está o 

meu quarto das maravilhas, ideal para me 

refugiar nos dias tristes. E isso parece-me 

bem mais importante do que acumular 

penas de pássaros ou pinturas toscas entre 

o real e o preconceito. 

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito
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ANTÓNIO GANHÃO

O FOGO SERÁ A TUA CASA 
DE NUNO CAMARNEIRO

SOBRE...
Critico Literário

O escritor, enquanto personagem, visita 

uma zona de conflito na companhia de 

um jornalista turco. Ao ser capturado 

por jihadistas acaba por partilhar a sua 

sorte com um grupo bastante eclético. 

A juntar às diferenças culturais, temos 

um ateu, uma freira ortodoxa, um 

muçulmano cauteloso e outro convicto, 

um francês louco e niilista, fechando 

com um soldado americano cristão e 

ingénuo. A condição de prisioneiros 

coloca-os num mesmo nível de 

fragilidade, mas não de igualdade. A 

natureza de cada um sobrepõe-se à 

condição de cativos e, provavelmente, 

até ao próprio destino.

Que histórias podem contar uns aos 

outros, se como é sabido, só nos sonhos 

somos incapazes de mentir.

O francês argumenta que, não sendo 

a vida humana um bem escasso, não 

merece ser ser resgatada. Da boca de 

um louco sai essa verdade insofismável: 

a morte pesa menos do que a vida.

Nuno Camarneiro não é um escritor 

de grandes extensões, não se detém 

a descrever paisagens, fisionomias ou 

ambientes. Estamos perante uma escrita 

seca nos pormenores, mas luminosa 

nas ideias e no seu confronto, no peso 

com que cada palavra vence diferenças 

culturais e clivagens religiosas. Afinal, o 

Islão não tem imagens, a palavra é a sua 

força. A escrita, na sua linguagem mais 

simples explora o condicional, mas só 

na sua forma mais visceral conseguimos 

exprimir o que nos vai na alma. Se 

procurasse resumir este livro numa frase, 

recorria à seguinte passagem: “Naquele 

fruto, que pode ter sido uma maçã, um figo 

ou um cacho de uvas, moravam açucares, 

perfumes e uma ideia”.

Os cativos iludem o tempo com jogos e 

histórias, como se as memórias contadas 

em forma de conto soem menos a 

confidências. A história da família que vivia 

em profundo silêncio, é uma brilhante 

revisitação da alegoria da caverna, apesar 

do seu desfecho a levar noutra direção. E 

a história das três irmãs e do rei encerra 
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ANTÓNIO GANHÃO

O FOGO SERÁ A TUA CASA 
DE NUNO CAMARNEIRO

SOBRE...

em si reminiscências que remetem para as 

mil e uma noite, com o mistério destas duas 

histórias serem contadas por uma freira. 

O profano e o sagrado revisitam-se. Os 

guardas acabam também por contar as suas 

histórias, num processo de contaminação 

mútua; neste caso, são os algozes que se 

deixam cativar por aqueles cuja vida lhes 

pertence tirar. Contudo, não existe aqui um 

discurso de desculpabilização ou o receio do 

politicamente incorreto.

As mentiras que trocam entre si sobre o 

avanço das negociações que conduzem ao 

resgate, são mais forte do que a esperança e 

estabelecem um ambiente de tensão entre 

os cativos, adensando a trama. Mesmo na 

desgraça, a nacionalidade e o nível social 

cobram o seu quinhão na sorte de cada um. 

Percebe-se que circunstância alguma, por 

mais degradante que seja, iguala os homens. 

Será essa a grande falha de Deus? A de não 

ter sido capaz de criar homens iguais entre 

si?

“Foi esse o verdadeiro momento da criação, 

só com essa condenação terrível e perpétua 

Adão e Eva deixaram de ser imitações 

divinas e se tornaram genuinamente Homem 

e Mulher.”

O Fogo Será A Tua Casa, de 

Nuno Camarneiro, 2018, 

publica a Dom Quixote, 

  4
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FUTEBOL E JUIZES
      endo sido aprovada, na generalidade, 

      a Proposta n.º 122/XIII, resulta, 

do seu artigo 8.º-A, sob a epígrafe 

“Incompatibilidades”, que: 

“(...)

1 -Os magistrados judiciais em 

efetividade de funções ou em situação 

de Jubilação não podem desempenhar 

qualquer outra função pública ou 

privada de natureza profissional.

2 -Para os efeitos do número anterior, 

não são consideradas de natureza 

profissional as funções diretivas não 

remuneradas em fundações ou em 

associações das quais os magistrados 

judiciais sejam associados que, pela 

sua natureza e objeto, não ponham em 

causa a observância dos respectivos 

deveres funcionais, devendo o exercício 

dessas funções ser precedido de 

comunicação ao Conselho Superior da 

Magistratura.

(…)

5 - Carece, ainda, de autorização do 

Conselho Superior da Magistratura, sendo 

apenas concedida se não for remunerada 

e não envolver prejuízo para o serviço 

ou para a independência, dignidade e 

prestigio da função judicial:

(...)

b) O exercício de funções não profissionais 

em quaisquer órgãos estatutários de 

entidades envolvidas em competições 

desportivas profissionais; (...)”

Da leitura do texto da disposição resulta, 

FUTEBOL E JUIZES

T
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ANA BARROS
JUIZA DE DIREITO

claramente, que - para o legislador ordinário 

– “o exercício de funções não profissionais 

em órgãos estatutários de entidades 

envolvidas em competições desportivas 

profissionais” é consentido pela Constituição 

da República (CRP) - retirando razão àqueles 

que, como Senhor Professor Jorge Miranda 

, faziam decorrer do artigo 216.º, n.º 3 da 

CRP  uma proibição constitucional da 

possibilidade de tal exercício.  

Com efeito, a CRP estabelece 

expressamente no seu artigo 46.º, n.º 1, sob a 

epígrafe “Liberdade de associação”, que: 

“Os cidadãos têm o direito de, livremente e 

sem dependência de qualquer autorização, 

constituir associações, desde que estas 

não se destinem a promover a violência e 

os respectivos fins não sejam contrários à lei 

penal.”

Não se ignora que a realidade do desporto 

profissional obrigou a intervenção 

legislativa, no sentido de dar uma adequada 

regulamentação às questões suscitadas pela 

organização e modos de funcionamento 

daquela actividade. 

Tal necessidade do legislador obrigou a 

que os clubes que pretendessem participar 

em competições desportivas profissionais 

se tenham visto obrigados à constituição 

de sociedades desportivas com autonomia 

jurídica, orgânica e financeira. 

Assim, as Sociedades de Direito Desportivo 

não se confundem com os Clubes Fundadores. 

Para a interpretação do projecto da norma, 
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que disporá sobre “juízes e futebol”, propõe-se 

algumas precisões: 

Em primeiro lugar, haverá que definir o que 

sejam “competições desportivas profissionais”. 

Nos termos do artigo 14.º da Portaria n.º 

50/2013, de 5 de Fevereiro de 2005 são 

consideradas competições desportivas 

profissionais os campeonatos de futebol da I e 

II Liga. A questão que se colocará é a de saber 

se o basquetebol e o andebol também deverão 

integrar tal conceito. 

Em segundo lugar, haverá que definir o que 

sejam “entidades envolvidas” nas competições 

desportivas profissionais. 

A respeito da Organização das competições 

desportivas profissionais, refere o artigo 22.º da 

Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro (Lei de Bases 

da Actividade Física e do Desporto) que: 

“(…)

1-As federações unidesportivas em que 

se disputem competições desportivas de 

natureza profissional, como tal definidas 

na lei, integram uma liga profissional, sob 

a forma de associação sem fins lucrativos, 

com personalidade jurídica e autonomia 

administrativa, técnica e financeira.

2 - As ligas profissionais exercem, por 

delegação das respectivas federações, as 

competências relativas às competições de 

natureza profissional, nomeadamente:

    a) Organizar e regulamentar as 

competições de natureza profissional, 

respeitando as regras técnicas definidas 

pelos competentes órgãos federativos 

nacionais e internacionais;

    b) Exercer, relativamente aos seus 

associados, as funções de controlo e 

supervisão que sejam estabelecidas na lei 

ou nos respectivos estatutos e regulamentos;

    c) Definir os pressupostos desportivos, 

financeiros e de organização de acesso 

às competições profissionais, bem como 

fiscalizar a sua execução pelas entidades 

nelas participantes. 

3 - As ligas profissionais são integradas, 

obrigatoriamente, pelos clubes e sociedades 

desportivas que disputem as competições 

profissionais.

4 - As ligas profissionais podem ainda, nos 

termos da lei e dos respectivos estatutos, 

integrar representantes de outros agentes 

desportivos.” 

Parece, pois, que tais “entidades envolvidas” 

serão, para além das ligas, os próprios 

clubes e sociedades desportivas. 

Porém, atentando a que a Lei n.º 5/2007 é 

anterior ao Decreto-Lei n.º 10/2013, coloca-

se a questão:

 Quando hajam constituído Sociedades 

FUTEBOL E JUIZES

1- https://www.record.pt/futebol/detalhe/jorge-miranda-e-necessario-afastar-magistrados-de-orgaos-desportivos (consultado a 
25.09.2018)
2- “3 - Os juízes em exercício não podem desempenhar qualquer outra função pública ou privada, salvo as funções docentes ou de 
investigação científica de natureza jurídica, não remuneradas, nos termos da lei.” 
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Anónimas Desportivas, os Clubes continuam 

a integrar a Liga, em simultâneo com tais 

sociedades? 

A resposta a esta questão interessa para 

a determinação do elenco das entidades 

envolvidas em competições desportivas 

profissionais. 

Em terceiro lugar, haverá que ter presente 

que os Clubes Desportivos não se 

confundem com as Sociedades Desportivas. 

Os primeiros são “as pessoas colectivas de 

direito privado, constituídas sob a forma de 

associação sem fins lucrativos, que tenham 

como escopo o fomento e a prática directa 

de modalidades desportivas.” – cfr. artigo 

26.º, n.º1, da Lei de Bases da Actividade 

Física e do Desporto. 

Já as segundas são “as pessoas colectivas 

de direito privado, constituídas sob a forma 

de sociedade anónima, cujo objecto é a 

participação em competições desportivas, 

a promoção e organização de espectáculos 

desportivos e o fomento ou desenvolvimento 

de actividades relacionadas com a prática 

desportiva profissionalizada no âmbito de 

uma modalidade.” - cfr. artigo 27.º, n.º1, da ei 

de Bases da Actividade Física e do Desporto. 

Repete-se: o Decreto-Lei n.º 10/2013, 

que estabelece o regime jurídico das 

sociedades desportivas, impôs aos Clubes 

Desportivos que pretendessem participar 

em competições desportivas profissionais, a 

criação de Sociedades Desportivas (cfr. art. 

1.º). 

Porém, parece pacífico que os clubes não se 

confundem com tais sociedades desportivas, 

tanto mais que estas se encontram sujeitas 

ao supra citado diploma e, subsidiariamente, 

às normas que regulam as sociedades 

anónimas e por quotas.

Tal autonomia jurídica corresponde, 

naturalmente, a uma autonomização do 

substrato societário, a uma autonomização 

quanto aos fins perseguidos, a uma 

autonomização quanto à forma de 

nomeação e constituição dos órgãos sociais, 

etc. 

A conclusão a que se chega é, pois, a 

seguinte: 

Não há identidade jurídica, nem orgânica, 

nem de fins, nem de meios, entre os Clubes 

Desportivos e as respectivas Sociedades 

Anónimas Desportivas, constituídas para 

efeito de participação em competições 

desportivas profissionais. 
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

I R  M A I S 
     L O N G E
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I R  M A I S 
     L O N G E
        or vezes não se fala dos assuntos,     
        não se fazem as perguntas, não 
se lançam as provocações e invoca-
se o dever de reserva ou para nos 
escondermos atrás dele ou para silenciar  
alguém.

Depois há os que tentam explicar tudo 
para salvar o erro de forma a não violar 
o dever de reserva e ainda complicam 
mais a questão. 
 Por fim há os que  não se conformam, 
que até reconhecem os próprios erros  
e, apesar de tudo, tentam aprender com 
eles e começam por assumi-los em vez 
de desculpá-los . 

É isso que aos homens e mulheres 
da justiça se pede, uma atenção tal 
à sensibilidade alheia que os leve a 
aprender com os próprios erros.
Não adianta fazer como as crianças 
descobertas em falta que a primeira 
coisa que dizem é: “ Não fui eu! “.
 Essa atenção que os fará delimitar 
a pena concreta de acordo com a 
prevenção geral mas também de acordo 
com a prevenção especial ou seja, essa 
atenção ou sensibilidade ao outro ( seja 
ela vítima ou arguido), que levará os 
homens e as mulheres que  administram 
a Justiça, a delimitar a medida concreta 

da pena  tendo em conta os medos, as 
necessidades e a proteção da sociedade 
em geral, e as necessidades do que 
delinquiu e deve ser punido à medida da 
sua culpa e, no entanto, é também um ser 
humano que tem na medida da sua culpa 
todo um passado e um presente que 
necessariamente lhe podem projetar ou 
condicionar  o seu futuro.

Não são dois pesos e duas medidas que 
se pedem ao julgador , é a justiça do caso 
concreto que se exige.

 A situação vertida no Acórdão do Porto, 
que retrata um abuso sexual de pessoa 
inconsciente numa discoteca, não é igual 
à situação que se noticia sobre Cristiano 
Ronaldo.
E não estou a falar de, estou apenas a 
referir, casos concretos. E estando a referir 
casos concretos, sendo cada um deles 
concreto, não pode nenhum deles ser 
igual ao outro.

Acresce que o 1º, transitou em julgado 
o que quer dizer que houve julgamento 
em 1ª instância, recurso para o Tribunal 
da Relação,  tendo a decisão da segunda 
instância confirmado a decisão da 1ª 
Instancia sem poder haver recurso. 

I R  M A I S 
     L O N G E

P
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Na verdade, mesmo que se desejasse esse 
recurso  a lei não o prevê por existir  a figura 
da  Dupla Conforme, que é o mesmo que 
dizer que, o Tribunal da Relação concordou 
com o Tribunal de 1ª Instancia e a decisão 
transitou tornando-se definitiva uma vez 
que nestes casos de concordância e Face 
às penas, não há recurso para o Supremo 
Tribunal.

 Relativamente ao outro  processo ainda nem 
houve julgamento.

 Não necessito dizer mais nada. A 
sensibilidade não tem de ser  jurídica. Há  
uma sensibilidade  que é comum a cada um 
de nós como seres humanos e particular 
também e, há depois, a sensibilidade do 
julgador ou da julgadora que é feita de um 
conhecimento jurídico e uma experiência 
de julgar que já não é comum a todos os 
cidadãos.

Há que estar atento à Realidade que não é 
una assim como a Verdade também não é. 
Na verdade, há realidades para além das 
minhas e das vossas. São essas realidades 
que têm de ser tidas em conta na hora de 
decidir. 

E há que ter em conta que uma decisão 
judicial não serve para agradar a gregos 
e troianos mas, deve ser explicada e 
devidamente fundamentada e, através 
da sua fundamentação, deve fazer-se 
entender para que, sendo compreensível e 
compreendida seja aceite  tendo então, sim, 
força de sentença.

As decisões do judicial não são obviamente 
conversas de café mas também não são  
códigos encriptados a serem descodificados 
apenas pelos entendidos.

Será que a decisão proferida pelo Juiz, não 
tem no seu discurso nada de persuasivo  ou 
de sedutor? Nada de garantístico e próximo 
dos simples? Nada de convincente por isso 
mesmo?

Se o Poder Judicial que usufrui de 
independência externa relativamente aos 
outros  poderes, e de independência interna 
resultante da sua própria natureza e da 
natureza dos seus órgãos representativos 
(na linha de Antoine Garapon no seu 
ensaio sobre o ritual judiciário ) , não tiver 
a  coragem, a dignidade, o sentido do 
serviço ao Outro desinteressadamente e 
em função dos  outros, o rigor formal na 
expressão do seu ponto de vista, o sentido 
da estética no exercício da  sua profissão, 
uma forma de estar serena e humilde mas 
altiva na dignidade de a exercer, o  sentido 
da hierarquização dos valores, a sabedoria 
de entender o outro por mais diferente 
que  seja, a coragem de contrariar a sua 
própria tendência para ser igual na hora 
de ser diferente, o  saber afirmar-se pela 
comunicação com o Outro (sobretudo com 
aquele em nome de quem  administra a 
aplicação da Justiça), então nunca saberá 
dispor de um direito tão vasto como o  direito 
à liberdade de expressão e também nunca 
poderá comunicar porque criará sempre falta 
de informação e com isso distanciamento, 
e fragilidades, rupturas e esquecimentos 

RÉ EM CAUSA PRÓPRIA
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dos Direitos  Fundamentais para além do 
sentimento de Injustiça.

A Dinâmica desta comunicação não passa 
pela exposição ou destituição do Poder  que 
exerce, passa pela afirmação como Poder 
muito próximo daquele que concentra 
a  Soberania, próximo da Dignidade 
humana, próximo da defesa dos Direitos 
Fundamentais,  alerta para qualquer violação 
ou tentativa de violação. 
Alerta porque distanciado,  independente, 
titular legítimo da tarefa soberana que lhe 
delegaram de zelar para que o Direito  se 
cumpra.

O cidadão reconhecerá a função judicial e a 
sua legitimidade, quanto mais esta se  fizer 
entender e perceberá então que o sistema 
normativo não se torna efectivo senão 
for  jurisdicionalmente filtrado e os Direitos 
Fundamentais não estarão protegidos, se não 
existir  um Poder que não pertencendo aos 
eleitos, assegure a sua proteção.

O cidadão acredita, apesar da forma como 
para distrair atenções o Poder Judicial foi  
chamado a assumir culpas alheias, que tem 
nesse poder a garantia de lhe ser conferida  
proteção e feita justiça no caso concreto. 
Prova disso é o facto de a ele recorrer  
constantemente.

Faça-se então Justiça, aplique-se a 
Lei, explique-se na decisão a decisão, 
comunique-se, decida-se com força de 
sentença.
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ANTÓNIO
LOPES
PROFESSOR
ENGENHEIRO QUIMICO

         s religiões dos “deuses vigilantes”,
          que observam tudo e todos, a toda 
a hora (omnipresentes, omniscientes e 
omnipotentes), que normalmente também 
são “deuses castigadores”, incutiram nas 
respetivas sociedades o “temor a deus” 
e o desejo (mais ou menos) “secreto” de 
ludibriar essa vigilância -Adão foi o primeiro 
a esconder-se. No ponto diametralmente 
oposto, temos o fervor religioso de 
mostrar a “ausência de pecado”, de não 
ter “nada a esconder ou a temer”, que leva 
a que os países de tradição protestante, 
nomeadamente calvinista, nem cortinados 
ou estores tenham nas janelas -
”vede, que aqui somos mais puros que Adão 
e não temos nada a esconder”.

O mundo pós-feudal, pós-inquisição e pós-
absolutista, em que os vigilantes/informadores 
ocupavam uma posição de referência perante 
os “senhores” e as “senhorias”, foi abolido por 
revoluções -francesa, americana, industrial, 
científica, etc.-, em que se foram fundando 
“Liberdades e Garantias” e Cartas de “Direitos 
Humanos”. Ora, além da “fraternidade” entre os 
povos e vizinhos, esses avanços civilizacionais 
fundaram-se na “igualdade” de direitos e 
deveres sociais e, não menos importante, na 
“liberdade”, de pensamento, de expressão 
e de movimentos. Isto é, os deuses podem 
observar, mas Adão “ganhou” livre arbítrio para 
fazer o que quer e ir onde quer!

Num mundo “moderno”, que se tornou 
cada vez mais citadino e frenético e no qual 
faltam, entre outras, as figuras tradicionais de 
“coscuvilheiras”, com todo o tempo do mundo, 
diligentemente atentas e fervorosamente 
zelosas pelos movimentos da “aldeia”, 
habituámo-nos a ver o personagem fictício do 
romance “1984” de George Orwell, o “Irmão 
mais velho que zela por ti”... como aquele que 
está em “constante vigilância”, aquele que 
controla os movimentos para manter a “ordem 

A

“Every breath you take
Every move you make
Every bond you break

Every step you take
I'll be watching you”

The Police
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BIG BROTHER
         IS WATCHING YOU

Além disso, após o 11 de setembro de 2001, 
o mundo de Adão mudou e, com o medo do 
terrorismo -algo que não havia no Paraíso, 
nem vem relatado no Génesis-, fomo-nos 
habituando à presença de “câmaras de 
videovigilância” -sim, essas do “watching 
you”-, seja nos espaços fechados, seja nos 
espaços abertos. E Adão ficou satisfeito, 
porque com a crise agora é taxista e assim já 
não tem medo de ir a certas zonas da aldeia 
que são vigiadas com as câmaras. E os seus 
filhos já podem crescer num mundo mais 
“controlado”!

E Abel já não tem medo que a alcoviteira da 
aldeia vá contar à mãe Eva que ele andava 
algures escondido com a namorada, e 
prefere que, se for sair com a namorada 
ao McDonalds ou um qualquer “Urban” da 
aldeia, haja câmaras por perto, daquelas 
de videovigilância ou até podem ser de 
telemóvel dos amigos ou dos vizinhos, não 
vá dar-se o caso de aparecer um qualquer 
Caim mais troglodita...

social” e a quem devíamos todos, portanto, 
estar eternamente gratos. Sem contrapor o 
dito livre arbítrio, “Adão” sentiu-se outra vez 
observado, e... não gostou!

E, depois de lutar contra Stalines e PIDEs 
desse mundo, alterou constituições e criou 
leis que impedem que seja “espreitado” ou 
perseguido, ou que a sua imagem ou os 
seus dados pessoais sejam vilipendiados. 
Passámos, portanto, a ver nessas figuras 
bigbrotherianas, sejam governos, órgãos 
sociais ou patrões/empresas, mais do que 
vigilantes ou intrometidos, aqueles que 
invadem e violam o, também entretanto 
conquistado, “direito” à privacidade.

Mas o Adão do mundo pós-moderno é 
feito de contradições e, se por um lado, 
não gosta que o controlem, por outro quer 
que olhem para ele! quer os 5 minutos 
de fama do reality show, do BigBrother 
(sim, que nome seria mais apropriado?), é 
adepto fervoroso do voyeurismo, do online, 
do “direto”, do serviço “mãe estou aqui” do 
Google ou de qualquer outro localizador 
das redes sociais.  
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JOSÉ LUÍS 
OUTONO
escritor … às vezes fotógrafo … 
outras tantas pintor
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AMBIENTESAMBIENTES

Apesar do ambiente desértico, os 
insubmissos pensamentos assumiam 
vontades gritantes. Nada de novo, para 
quem pugna em maratonas, onde o meio 
do caminho poderá ser um início, ou mesmo 
um final, dito intermédio, para suavizar o teor 
rigoroso de matemáticas falíveis.

A envolvência do olhar era uma escadaria 
circular. Se a curiosidade de chegar ao topo 
era gritante, segredava o outro lado do 
pensamento – Cuidado. Um degrau de cada 
vez, não vá o corrimão pregar uma partida 
sem nexo.

Os livros eram um pátio invulgar de odores. 
As capas, quantas vezes contracapas 
assumiam a gosto o dedilhar da gramagem 
da conveniência editorial. E a espessura 
sentenciava o grau de interesse da leitura, 
quantas vezes mares incertos, por entre 
cafeínas onde o odor a canela era a 
única maré não poluidora dos afazeres 
calendarizados. A tarefa de pensar 
cronologicamente as cores do desejo, 
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fundia-se com os sobressaltos, e as telas 
nunca estavam concluídas, mesmo quando 
expostas e esgrimidas pela ousadia dos 
comentários, que vestiam ao gosto de 
interesses ou vaidades com o mestrado 
vazio … mas plenas autoestradas , onde se 
praticam portagens clubísticas.

O golpe estava codificado, estruturado, 
certificado, mas a execução era um quebra-
cabeças, pior que qualquer orçamento 
rectificativo. Até a cor da tinta, dita 
permanente, vagueava entre a dureza dos 
aparos, para uns casos mais azul, para outros 
na cor da indecisão, quantas vezes o melhor 
argumento da pacificação criativa.

Continuar, não era fácil. O esforço era 
uma enciclopédia de termos, onde cada 
pergunta originava uma sequência atípica de 
respostas, completamente indecifráveis .
O patamar da indecisão continuava frio. 
Olhar o mapa, para certezas geográficas não 
conjugava com o habitual tom ordeiro de 
uma crítica regular.

O próprio correio trazia cartas já fora do 
prazo, e os exames clínicos estavam 
constantemente pendentes das greves de 
quem pugna pela saúde, mas aumenta a 
ansiedade pelo adiamento constante das 
maleitas.

O som das colunas ajustava-se à 
preocupação, entre recordar momentos 
de passagens afectivas, e recorrer à ordem 

alfabética de autores, para preencher vazios e 
aliviar claustrofobias de medos e dores.
Mas a caminhada estava decidida. O verbo 
começar era um repetir constante de 
esquinas já conhecidas, mas com surpresas 
inéditas de encontros por acasos de 
meditação sem contexto.

Altura precisa para ajuizar. A fotografia 
tinha de obedecer a regras e os traços do 
contraste, eram ajustes personalizados, 
que ditavam identidade. Perfeito, gritava no 
interior de um lado oculto, enquanto o velho 
cidadão desafiava outras temáticas, com 
o mesmo plano base e decidia através de 
olhares supostos, qual a melhor radiografia 
que batesse à porta do agrado.

Depois, o esboço desafiava o desatino da 
acalmia dos pincéis, e as cores misturavam-
se num rasgar criativo. A leitura final era 
sempre inconclusiva. As tonalidades 
mediam-se em pormenores de momentos, 
na coincidência de compassos alterados ou 
irregulares, face aos saldos promocionais 
para obter respostas. Não era fácil, mediar 
o contador de tempos, com as contagens 
programadas.

As páginas rapidamente chegavam ao fim, 
e os números pares eram frequentemente 
esquecidos pela indecisão redactorial. 
Até a luminosidade habitual do ambiente 
cíclico era colocada em causa, face à 
fragmentação de altos e baixos dos 
pormenores considerados vida. Como é 
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possível, que o substantivo feminino surpresa, 
possa questionar-se, com o nunca previsto, 
ou a lua impossível de adjectivar?
Flutuações em mares complexos, lidas 
algures em paisagens climatéricas 
impensáveis.

Meteoritos, que nascem. Oceanos que 
roubam urbes. Florestas que sucumbem, 
quase ainda antes de nascerem. Rios 
que recuam pelas secas indeterminadas. 
Populações que não conhecem o contacto, 
pelos medos do viver. Mercados loucos onde 
a pontuação do fácil é doutrina. Produtos não 
produtivos. Mentiras codificadas de verdades. 
E as crianças crescem muito rápido, porque 
os velhos caem muito cedo.

E as doutrinas teatralizam ouros fáceis, 
enquanto as minas só serão palco de estudos 
ancestrais, nas histórias sem origens. Até o 
Sol, já é colocado em causa nos estudos 
vitamínicos, onde a sombra de laboratórios 
oferece sorrisos sem rugas, e paraísos de 
conveniência, na encenação do bronze 
corporal, dito um mestrado de inveja.

E as novas, não passam de velhos 
argumentos, porque o ontem é uma pergunta 
sem nexo, face à velocidade sem controle 
na instituição da esperteza alcançada em 
parquímetros de aplicações obscuras.

O velho murro na mesa foi adulterado, e 
hoje é um mero cântico incentivador de 
jardins fáceis, onde os adubos fazem crescer 

revoltas, e as flores cada vez mais copiam as 
réplicas de marketing  partidários. Uma vez 
mais, as cores são os resultados eleitorais 
na demagogia do clube, da associação, do 
partido, onde o inócuo aparece no palco 
e faz vibrar palavras sem meditação, mas 
aplaudidas, e a vitória do hoje é o encolher 
dos ombros do passado.

As velhas matemáticas são hoje um mero 
ajuste, nos índices da tranquilidade dos 
parceiros empenhados em dar a conhecer 
a fotografia da paz, enquanto os quadros 
de “excel” sofrem altos e baixos na espera 
constante do míssil da loucura.

Exercícios de escrita onde o outro lado do 
espelho tem leituras sempre diferentes, e o 
reflexo nunca assume a razão da veracidade.

Dizem, que um pedaço de chocolate ajuda a 
dimensionar o sonho. Vou tentar!
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AQUELE PIC-NIC 

DE BURGUESAS

VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

         stamos em Outubro, já é oficialmente
         Outono, o pôr-do-sol na praia está 
extraordinário, não demos particularmente pelo 
equinócio nem pelas marés vivas. 
E porque hoje se fala tanto dos malefícios da 
praia, se calhar, é bom apanharmos apenas uns 
salpicos, engolirmos meia dúzia de pirolitos, e 
voltarmos ao campo 
O sol já devia estar intermitente, e os dias 
– já deviam ser aqueles dias em que não 
sabemos se vai chover ou fazer sol. O clima de 
arquipélago açoriano, que muda de hora a hora, 
ou nem tanto, tarda em chegar.
Mas é tempo de recuar no tempo, sonhar com 
os livros lidos e vividos na adolescência, e que 
tão bem descreviam as tardes de piquenique 
ou garden-party.
Quantos romances, quantas aventuras, 
quantas histórias se contaram, e quantas 
ficaram certamente por contar – fechadas no 
segredo dos deuses, trancadas a 7 chaves ou 
escondidas nalgum canto secreto, num fundo 
falso de uma gaveta ou num baú esquecido 
numa qualquer água-furtada.

É tempo pois de descansar da praia e rumar ao 
campo. Para isso nada melhor do que desencantar 
do sótão, o velho cesto de merenda, aqueles 
chapéus de palha que tão bem protegeram as 
nossas cabeças de adolescente ou a dos nossos 
pais, e, quem sabe, reavivarmos o velho hábito de 
piquenicar.

Avançar pinhal adentro, apanhar amoras e 
caracóis eram apenas episódios daquela imensa 
aventura. Faziam-se jogos, dormia-se uma boa 
sesta e apanhavam-se flores e sustos. Quando 
o piquenique dava para a noite, também se 
caçavam gambuzinos, mas isso era e continua a 
ser um programa em dia de excepção. Namorava-
se, faziam-se novos amigos, mantinham-se os 
velhos.

E

Margarida de Mello Moser

Comunicação e Prótocolo

AQUELE PIC-NIC 

DE BURGUESASAQUELE PIC-NIC 

DE BURGUESAS
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VOCÊ CORTA A ETIQUETA?

Cesário Verde descreve bem um desses quadros 
no poema De Tarde, que tantas vezes «vivemos» 
na voz de João Villaret:

« N’ Aquelle “pic-nic” de burguezas,
Houve uma coisa simplesmente bella,

E que, sem ter historia nem grandezas
Em todo o caso dava uma aguarella

Fui quando tu, descendo do burrico,
Foste colher, sem imposturas tolas,
A um granzoal azul de grão de bico

Um ramalhete rubro de papoulas.

Pouco depois, em cima d’uns penhascos,
Nós acampamos, inda o sol se via;

E houve talhadas de melão, damascos,
E pão de ló molhado em malvasia.>

Mas, todo purpuro, a sahir da renda
Dos teus dois seios como duas rolas,
Era o supremo encanto da merenda

O ramalhete rubro de papoulas!»

Os piqueniques de hoje, envergonham-nos pelas 
consequências que trazem aos locais invadidos. 
Os incêndios e o lixo deixado para trás são males 
que se podiam evitar perfeitamente. Claro que os 
caixotes de lixo podiam ser mais frequentes, mas 
se não os houver, porque não os inventar?
Regra de oiro nestas coisas é mesmo não deixar 
vestígios de passagem na paisagem. 

Para organizar um piquenique como deve ser 
é preciso pensar nos apetrechos. Fazer uma 
lista ajuda, ajuda sempre, aliás, mas se houver à 
mistura um pouco de espírito de aventura, o que é 
praticamente obrigatório, tudo pode acontecer…
É bom levar um mapa, uma bússola e optar por 
um local a encontrar, em vez de um local muito 
estudado e previamente destinado. Um grupo 

maior pode até dividir-se e fazer um jogo de pistas 
até lá chegar. Pode não parecer um programa 
animador, mas é um programa que vale a pena 
experimentar.

Não desafie para um piquenique, nunca, aqueles 
amigos que não gostam de ar livre e que são 
demasiado comodistas para se sentarem à mesa 
no chão. 
Estes passeios campestres envolvem sempre 
«acidentes», mais ou menos inesperados, 
alguns caricatos, outros até mesmo inquietantes. 
É preciso ter alma de escuteiro e ser 
«improvisador» para levar o passeio a bom porto.

E o que é preciso para um piquenique de 
sucesso? Um piquenique um bocadinho à moda 
antiga, mas com o toque prático da modernidade?
A lista depende das exigências, mas como é 
preciso simplificar, simplifiquemos.
 
Aqui vai a sugestão:

1. 1 ou 2 toalhas de papel brancas ou de uma 
cor à escolha, mas também pode ser uma toalha 
de pano com um ar campestre
2. Guardanapos a condizer, ou brancos, de 
papel
3. Copos e pratos de papel ou, melhor ainda, 
de piquenique
4. Talheres de piquenique
5. Saca-rolhas e saca-caricas ou um bom 
canivete, tipo suíço que dá um bocadinho para 
tudo
6. 1 ou 2 boas facas
7. Caixas para o lixo
8. Repelente de insectos
9. Pequeno estojo de primeiros socorros
10. Fósforos
11. Lanterna
12. Cestos para apanhar o que der e vier – 
porque os sacos não fazem o mesmo efeito (diria 
mesmo que também não dão o mesmo ar)



51

E mais uns luxos opcionais, como por 
exemplo:

13. Mesas desdobráveis – porque não?
14. Cadeiras de Praia 
15. Guarda-sol ou chapéu de sol
16. Rede para a sesta – porque é indispensável 
experimentar

Para além destas «ferramentas», tem que se 
pensar na comida e nas bebidas.

É bom levar os líquidos em caixa térmica, de 
acordo com os «piquenicadores»: águas, sumos, 
cervejas, vinhos e um bom termo com café.
Para «trincar», para além das sandwiches, é bom 
levar comida só de garfo: uma salada fria ou uma 
arrozada são sempre boas escolhas. 
Evitar o uso de facas nestas circunstâncias é 
sempre uma boa opção. 

Pacotes de batatas fritas e bolachas são sempre 
fundamentais para «calar» os mais esfomeados, 

fora do repasto, naqueles tempos de espera.
A fruta fresca é indispensável. É bom levar porque 
poucas vezes se pode apanhar, e, quando se 
apanha, não está à melhor temperatura.
Um pão-de-ló ou outro bolo não muito 
«sofisticado» podem servir o fecho da festa. Os 
chamados «bolos de chá» são uma boa aposta, 
dão para todos os gostos e não sofrem estragos se 
o dia estiver muito quente.

Sal e pimenta q.b., manteiga, queijo, foie-gras, 
mostarda e maionese (se não estiver muito calor), 
podem acrescentar-se sempre.

A imaginação de cada um, a sua, pode fazer 
toda a diferença. Arrisque-se a fazer um 
piquenique original. Dê-lhe o seu toque pessoal 
nas actividades, no repasto, nas surpresas. 
Provavelmente vai surpreender-se e surpreender.

DEPOIS, CONTE-NOS COMO FOI
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

       iz esta revista que estou ao serviço da 
       República e, como escrevo numa 
revista de gentes da Justiça, como simples 
cidadã de 4 patas, mas escrevo, estou 
ligada, mesmo sem ser a pedido, à Justiça.

Dizem que a Justiça é uma senhora 
elegante mas forte, poderosa mas limitada, 
cheia de problemas alheios para resolver 
e conduzida por homens e mulheres para 
outros homens e outras mulheres.
Uns não são diferentes dos outros, uns 
ambicionam Justiça como os outros, mas 
todos têm, por vezes, conceitos muito 
diferentes de Justiça.

Aos apelos do Presidente da República 
(República ao serviço de quem estou), e 
aos apelos dos cidadãos que exigem um 
combate sem tréguas ao crime, seja ele 
a corrupção ou qualquer outro crime que 
viole a dignidade de qualquer um de nós, 

D respondem os homens e as mulheres da 
Justiça ainda que sem recursos/meios, 
sem vida pessoal, sem reconhecimento e 
sem desculpa, com dedicação quase tão 
fiel como a minha aos meus donos. Eles 
também ao serviço da república mas, mais 
do que isso ao serviço do Outro.

Todos devem ser igualmente tratados 
clamam as gentes, a todos os níveis, seja 
para absolver, seja para condenar... Isso a 
República pede à Justiça, um serviço aos 
Outros.

Há quem escreva sobre isso, há quem 
realiza acerca disso, e há quem para além 
do realização e do escrever, acredite nisso.

Dizem que é um serviço à Constituição e à 
Lei, mas, tenho para mim (que estou 100% 
e 24 horas ao serviço da república), que é 
um serviço a todos e cada um de nós. É 
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mais simples e mais vinculativo assim dito, 
Humaniza-se e percebe-se.

É ultrapassar a sua própria condição humana 
pois disso depende a humanização da 
justiça.

É compreender a repercussão das palavras 
de cada um na esfera do outro e na 
dimensão (humana, entenda-se) de cada um. 
É ter a certeza que cada acto individual 
afecta o todo e a todos nós, desde aqueles 

AO SERVIÇO DA 
REPÚBLICA

que não conhecemos até a todos os outros 
que nos rodeiam e que, mesmo sem querer, 
têm de suportar as consequências desse 
actuar. 

Aqui fica pois  a crónica de hoje, sempre ao 
serviço da República a qual somos todos 
nós.
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VIRGÍLIO SAÚL 
SERRA DE CARVALHO

Nasceu em Moçambique em 1981, numa família cristã-
católica. É escritor e autor de cinco livros e de mais de 
cinquenta artigos científicos. Professor universitário de 

Direito e Filosofia, desde 2008. É Jurista e Filósofo, possui 
um mestrado em Direito e Cursa Doutoramento em Lisboa. 

Nos tempos livres gosta de ler, pesquisar e escrever mas 
também gosta de escutar música e de assistir a sétima arte.

https://www.youtube.com/watch?v=xiToZn2PDgM&feature=youtu.be
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A AMANTE INTRIGUISTA
Conheci-te não faz muito tempo,

Antes eu mal te conhecia,
Mas parece-me que tu já me conhecias,

Desde o ventre materno da minha progenitora.

Sempre me quiseste e desejaste,
Eu mal sabia das tuas intenções;

Eras tão igual a uma leoa,
Que aguarda pelas suas presas.

Mesmo tendo recebido quase todos os sacramentos,
Não digo que eu sou um santo homem,
Porque a cada três mulheres vou visitar,

Apesar de ter compromisso só com uma.

Quando conseguiste roubar-me um beijo,
E dei-te uma noite tão romântica,

Pensaste que me farias o teu dono,
Passaste a vigiar-me como uma sentinela.

A todos gritavas que eu era a tua pertença,
Marcavas todos os meus passos;

Passei a ser um homem aprisionado,
Com o teu sentimento ciumento.

Nunca entendeste que apesar de seres a minha amiga,
Eu juro que jamais te quis para algo sério;

E tu não te conformavas com a minha postura,
Porque a todas as minhas amigas só espalhavas intrigas. 

https://www.youtube.com/watch?v=xiToZn2PDgM&feature=youtu.be
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JustiçA com A, no seu 4.º Aniversário, e o Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra organizam conjuntamente o Colóquio que terá  
lugar no dia 29 de Outubro às 14h00, nas Instalações do CES-Lisboa, no 
Picoas Plaza.  

Para discussão do tema velho e sempre novo - A Justiça Funciona (?) 
-  delineámos três painéis onde se tratarão temas como: a organização e 
funcionamento da Justiça em Portugal e noutros Países do sul da Europa, bem 
como nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa; a Formação de quem  
aplica a Lei e zela pelos Direitos;  e, como não podia deixar de ser, tratar-
se-á também o tema sempre premente da Atualidade  - Justiça e Direitos 
Humanos.  

Homens e mulheres ligados ao direito, à justiça, à sociologia do direito, 
à ciência política, à psicologia e à comunicação dispuseram-se a estar 
connosco neste debate.

Quem sabe chegaremos a novas formas de olhar os problemas, as novidades 
e os desafios que se cruzam no ambiente  da Justiça.
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29 Outubro, 14:00h
PICOAS PLAZA - Lisboa

Justiça com A, organiza, pelo seu 
4º Aniversário, com a colaboração 

do Centro de Estudos Sociais.

?

cesAniversário
1978 | 2018

A organização e funcionamento da Justiça em Portugal,
Países a sul da Europa e Países de Língua OFiCial Portuguesa.

A formação dE QUEM APLICA A LEI E ZELA pelos direitos

A JUSTIÇA 
NÃO 
FUNCIONA

luca verzelloni CES

TRL

16:15 H 
18:00 H

SESSão de boas vindas14:00 h

18:15 H 
19:30  H

14:15 H 
16:00 H

NUNO COELHO
pinto de abreu
isabel horta
Patrícia branco

João correia

ACtualidade mundial, justiça e direitos humanos

Julieta monginho

ana paula lourenço
susana amador
Ana Rita gil

adelina barradas DE OLIVEIRA

CONCEIção gomes

João pires da rosa
helena susano
antónio barreiros

regina condessA
Pedro Loio

carla Xavier coelhomoderadora

moderadora

moderador

Oa

SIC

CES

OPJ/ces

STJ

cej

oa

PJ

tfm

UAL

ar

FDL - UnL

TRL

oa

TCC

TTS
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