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É no Natal que nos saltam mais à vista as
desigualdades e as injustiças.
Mas, há quem tenha atenção às
desigualdades todo o ano.
E há quem, no fim do ano, faça um resumo do
que o ano foi.
Há quem projete o que o ano que aí vem, será.
Há quem se fique neste ano, por vicissitudes e
golpes da Vida ou do Destino.
E há os que ainda terão oportunidade de Mudar o
Mundo.
E há quem durante todo o ano reflita sobre a necessidade
de mudança.
Há os que escrevem por isso, os que se refugiam na escrita por isso, os que se
revoltam com isso e não o escrevem mas, agem e lutam no terreno por isso.
Falamos neste postal de Natal que queremos ser este ano, do sem abrigo de
quem tanto se falou e dormia na rua na Av. da Liberdade em Lisboa. – Há quem
tenha olhado por ele
Falamos dos Cuidadores – Há quem olhe para eles.
Dos Dados e da sua proteção – Há quem se preocupe com o que nos preocupa.
Falamos de tudo o que nos apraz falar como as últimas notícias contam e,
deixamos uma palavra especial para SUMATRA a ilha onde o Natal se faz sentir
num apelo ao Mundo já pela segunda vez.
Há 14 anos a seguir ao Natal, este ano mais violentamente antes do Natal para
nos acordar?!
A Mãe Terra alerta-nos e pede-nos Espírito de Natal todo o ano.
JustiçA com A deseja a todos que sejam envolvidos pelo Espírito de Natal no ano
Novo de 2019 e, acredita que se isso acontecer, o Novo Ano será realmente Novo.
Deixamos como presentes deste Natal os textos dos que, de uma forma ou
outra, lutam por Anos Novos e os quiseram aqui partilhar.
Votos de um 2019 cheio de Natal.
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O

Sr. António (nome fictício), é um
cidadão, uma pessoa, uma vida.
A sua condição, devido a circunstâncias
seguramente complexas, é a de sem abrigo.
Condição que por si só, esmaga e estilhaça a
pessoa, a sua auto-estima, a sua esperança.
São já muitos os anos passados na rua –
estima-se que sejam mais de vinte. É até
difícil saber ao certo a sua identidade. Tantas
as conversas com conteúdo tão cheio de
crítica sobre as pessoas e a sociedade –
todas elas maravilhosas – que é ainda mais
desconcertante a manutenção da condição
de sem abrigo. Afirma que não utiliza a
reforma/pensão por considerar que não é
justo o valor apurado em função dos serviços
prestados em vários países onde diz ter
trabalhado. O tom afirmativo e assertivo, num
sotaque espanhol, acaba por dar sentido às
histórias que conta sobre os seus tempos de
professor em Espanha e noutros países sul

americanos.
Os 85 anos de vida, uma evidente fragilidade
física e uma quase cegueira gerada por
cataratas, acabam por estar em coerência
com um discurso recorrente em que a
afirmação “deixem-me morrer em paz” servia
de “repelente” para não ter que conviver
mais de perto com pessoas. Para os que
se aproximavam com alimentos, colava um
letreiro junto a si com a expressão “em greve
de fome”. E assim nascia o sentimento de
impotência em todos os que com ele tinham
um contacto mais próximo para as tentativas
em ajudar.
A impotência leva muitas vezes ao desespero
e até a uma certa perda de racionalidade que
resulta da ansiedade consequente. Nesta
sequência de vivências emocionais, resulta
também frequente a angústia típica do
confronto com o sofrimento humano e com a
eventual finitude – morte.

E O DOENTE MENTAL,
SOU EU?

Ou seja, quando estamos a tentar ajudar
alguém a melhorar as suas condições de
vida – abrigo e cuidados – e essa pessoa,
por razões que terão a sua complexidade,
nada faz para cooperar e ainda reitera
a sua intenção de sabotagem da ajuda,
percebendo que isso acabará por favorecer
ainda mais a sua degradação física e
psicológica, será quase impossível não
padecer de uma angústia cuja resolução
passará seguramente por uma acção que
tenderá a sobrepor-se à vontade manifesta
do próprio.
Como lidar então com as pessoas quando os
próprios evidenciam nem sequer estar em
condições de fazerem boa crítica sobre o seu
sofrimento psicológico e físico?
É aqui, neste misto de humanismo e
solidariedade e na procura da afirmação

de uma sociedade dita civilizada, que nos
viramos para o direito e para as leis.
Neste caso a lei de saúde mental será o
abrigo para estas emoções e sentimentos.
Quando se lê a lei, até nos é permitido
aliviar a angústia – tudo parece previsto e
parece existir solução.
Vamos lá então avançar e activar os
mecanismos que a lei prevê.
Para o caso do Sr. António, será necessário
que sejam confirmadas determinadas
condições ou pressupostos (Lei de Saúde
Mental, Art. 12º): “O portador de anomalia
psíquica grave que crie, por força dela,
uma situação de perigo para bens jurídicos,
de relevante valor, próprios ou alheios,
de natureza pessoal ou patrimonial,
e recuse submeter-se ao necessário
tratamento médico pode ser internado em
estabelecimento adequado. ”Pode ainda ser
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internado o portador de anomalia
psíquica grave que não possua
o discernimento necessário para
avaliar o sentido e alcance do
consentimento, quando a ausência
de tratamento deteriore de forma
acentuada o seu estado”.
Conseguem-se contabilizar pelo
menos cinco internamentos
compulsivos na história do
Sr. António com base nestes
pressupostos. Ao fim de algum
tempo de internamento em unidade
de saúde, o Sr. António afirma a sua
vontade de exercer o seu direito de
liberdade.
Tendo em conta que a lei assume
e garante o respeito pelos direitos
fundamentais do indivíduo,
expressos na Constituição, sendo a
liberdade o direito fundamental mais
significativo, volta assim o Sr. António à rua
e ao processo de degradação consequente
que irá levar a nova intervenção e
internamento compulsivo.
Eis que surge então uma nova angústia que,
ainda por cima, acumula com a anterior
porque tem também as suas raízes nos
sentimentos de impotência, acrescentando
a frustração.
O desafio será fazer com que a lei e
os seus processos funcionem e que
consigam adaptar-se aos tempos de
cada pessoa ou grupo de pessoas cujas
características acabam por se revelar
idênticas independentemente da sua
complexidade.

A lei de saúde mental abre caminho
para toda a formalidade. A condição
de sem abrigo ameaça e inutiliza boa
parte dos processos que aí constam.
A circunstância excepcional que é a
situação de sem abrigo requer uma
excepcional adequação da lei.
Portanto, o cidadão é passível de ser
responsabilizado quando a pessoa
tem acesso consciente e consentido
ao compromisso com essa mesma
responsabilidade a ter consigo e com
os demais.
Se estamos a repetir processos num
“ping-pong” em que, à vez, activamos
mecanismos de protecção como o
internamento compulsivo para depois
se permitir a vulnerabilidade pela falta
de monitorização e acompanhamento
dos tratamentos, estaremos a entrar
numa redundância processual
que acaba por anular a pessoa,
transformando-a na bola desse jogo
em que ninguém sai vencedor. Será
caso para nos perguntarmos:

Quem será
o doente mental?

HERMENGARDA
DE VALLE-FRIAS
Juiza de Direito

O

século XX trouxe consigo a
vertigem das ideologias.

Não que antes inexistissem, mas a
evolução histórica dos acontecimentos,
sobretudo a partir dos efeitos a Ocidente
das revoluções industrial, científica e
tecnológica, vieram aproximar os cantos
da terra de tal forma que as tensões
culturais e políticas existentes passaram
de um estado de dormência para o de
alerta permanente.
Com isso, juntamente com a velocidade
dinâmica das comunicações e das
trocas, a terra passou a ser uma
globalidade em contracção, por
oposição ao universo que, como se sabe
agora, está em constante expansão.
As ideologias, boas ou más, marcaram
profundamente o século XX.
De tal forma que acabaram por moldar,
inclusivamente, o pensamento político

europeu de acordo com uma de
duas, dividindo-se os seus tempos
na oposição entre o capitalismo e o
socialismo como formas de governo,
de desenvolvimento económico e de
organização das sociedades, sobretudo
após a Segunda Grande Guerra.
Mas são desses tempos também as
ideologias libertadoras que colocaram
debaixo de fogo as discriminações de
raça, de sexo e de religião, entre outras.
O século XX produziu, como nenhum
outro após o período greco-romano,
pensadores de excelência cujas teses
seriam a antítese de um passado
histórico escurecido pelos impérios
do medo que se aquartelavam no
Continente e se acotovelavam além das
suas fronteiras pela afirmação de novos
territórios, subjugados e escravizados a
crenças e outras rudes teorias.
A Europa do século XX viu aparecer

SEMIFUSA A DESCOMPASSO
E UMA TENTATIVA
DE REQUIEM
PELO FIM DAS IDEOLOGIAS
um pouco de tudo. Desde o comunismo
afirmado pelas revoluções Russa e Chinesa,
à cortina de ferro erigida entre oriente
e ocidente, ou o liberalismo capitalista
americano e reformismo social democrata
nórdico, para referir apenas alguns.
Duas Guerras globais refundaram as
fronteiras da Europa.
Os seus efeitos trouxeram crises profundas,
mas também movimentos libertadores
cuja importância esculpiu a actualidade –
movimentos de libertação em várias colónias
europeias, movimentos cívicos de defesa
de direitos fundamentais, como os direitos
dos negros, das mulheres e de liberdades
políticas e de imprensa.
As ideologias foram a causa e o efeito dos

progressos da Humanidade. Estiveram lá
sempre, mesmo quando estavam erradas,
ou eram intoleráveis ou simplesmente
refutáveis por outras de sinal inverso.
O homem, enquanto ser inteligente, teve
sempre ao longo da História a capacidade
e o querer de discernir de modo crítico
sobre os acontecimentos. Lutou muito,
e sempre por amor a uma inspiração
filosófica ou política, quando foi para a
abraçar ou opor-se a ela.
Assim viveu a Europa os grandes
movimentos de massas, muitos deles
por simples oposição àquilo que se não
tolerava. Outros, a favor, e reivindicando o
que muito se queria e ansiava.
Nas escolas, os jovens eram ensinados
a assumir posição sobre cultura, sobre
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história, sobre a forma de fazer e estar na
política. Jovens adultos cerraram fileiras
contra a guerra, contra a discriminação racial,
contra a subjugação da mulher, contra os
atentados ao meio ambiente, contra propinas,
contra ministérios e políticas. Gritaram e
cantaram a favor da vida, das liberdades, da
paz, dos acordos internacionais em diversas
matérias de relevo social, a favor da libertação
de presos ou territórios.
Tudo o que se fez, independentemente de
ser grande ou não, planetário ou não, certo ou
não, fez-se com o alarido de uma ideologia.
Tomou-se sempre partido e não se ficou
indiferente !
Por oposição, o século XXI vem revelarnos uma humanidade diferente. Descrente,
conformada, individualista, apática; uma
humanidade sem grande humanismo que
se esquece do seu semelhante, que vira a
cara ao indigente que dorme à sua porta,
que pendura nos ouvidos, diariamente, uns
tampões de som quaisquer para se alhear
ainda mais do mundo em que vive.
Basta andar pela rua para se ver a compaixão
das pessoas para com o cão que dorme num
cartão estendido na calçada sem que os
comova o sem-abrigo que treme de frio ao
seu lado; basta abrir a televisão para ver como
se vai tolerando a normalidade das imagens
de refugiados mortos às portas das nossas
cidades, basta abrir a janela para perceber
como se cala a voz ante os gritos da mulher
que, ao lado, é vítima de abuso físico, da
criança que na escola é vítima da maldade

dos bandos normalizados, basta olhar em
frente e perceber que a tragédia se filma
em directo e se desconsidera o sofrimento
dos que pereceram e dos que sem eles vão
ficando...
E quando levantamos ainda mais os olhos
sobre o horizonte, percebemos que hoje
já não importa que tenhamos cada vez
menos direitos, desde que seja a bem das
grandes multinacionais da comunicação, da
rede social que subscrevemos, ou em prol
de manter a aparência de um estatuto que
reputamos importante.
Enquanto assim relativizamos os valores da
vida, da democracia, das liberdades, somos
cada vez menos gente e vivemos com cada
vez mais insatisfação – deixámos de perseguir
sonhos para correr atrás do último grito da
moda, da última tecnologia, da milagrosa
pomada que, dizem, tira as rugas !... As rugas,
esses traços de expressão que o tempo nos
vai vincando na pele ... Até as rugas passam
só a ser pregas que se impõe desfazer ...
O século XXI trouxe-nos a exposição crua
das nossas fraquezas tanto quanto nos
trouxe a despudorada transmissão em
directo da morte concertada. E quanto mais
nos mexemos, mais ficamos do lado errado
das coisas, mais nos habituamos a suportar
a normalidade do sofrimento alheio, a
palhaçada da defesa de direitos com a mão
esquerda quando se empunha a arma que
mata com a direita, mais nos ficamos pela
ilusão do efémero, do consumismo daquilo
que se descarta no fim da primeira semana.

A hipocrisia que molda os sorrisos deste
tempo é tão vil como a palavra de ordem
tenebrosa que ordenou a matança de milhares
em campos de morte no passado recente,
mas nós julgamo-la perfeita. E o horror da
mediocridade entra-nos pela casa adentro
de cada vez que alguém que é injustiçado,
cada vez que alguém ascende na carreira por
favor, cada vez que alguém repetidamente
se apropria de dinheiros públicos e com
isso deixa todos mais pobres ou cada vez
que a especulação internacional nos aponta
sucessivamente o caminho da crise profunda...
No entanto, por mau que seja, este não será o
fim dos tempos.
Poderá ser o início de novos tempos, da
afirmação de outros valores referenciais para
cujas consequências podemos vir a não estar
preparados, mas não é o fim dos tempos.
Corremos no entanto o risco de ser o fim das
ideologias. Corremos o risco de ser este o
fim das grandes ideias de vida, das grandes
emoções que nos fazem bater calcanhares
nos bancos das universidades, que nos fazem
descer ruas agitando bandeiras ou gritando até
perder a voz palavras de ordem, em ordem a
uma melhor democracia. Pode ser o tempo em
que o universalismo indiferenciado nos engole
e nos reduz todos à mesma forma - cinzenta,
pálida, plástica e inodora.
Leia-se S. Langer, A. Davis, S. Beauvoir, E. Stein,
H. Taylor, R. Luxemburgo, M. Wollstonecraft, J.
Habermas, J. Derrida, S. Hawking, K. Popper,
M. Friedman, F. Fukuyama, E. Morin, H. Arendt,

S. Kofman, A. Rand, S. Sontag, alguns dos
pensadores contemporâneos de referência e
tente encontrar-se o ponto convergente em
todos eles.
O homem/mulher sem ideologia é um
desamparado mental, um desestruturado
sociológico, um pateta animado e inculto
que qualquer populismo, por mais básico
que seja, transforma num fervoroso
devoto de perigosas causas. Sendo a
desumanidade e o individualismo duas
delas.
Há que retomar o caminho de que
entretanto perdemos o trilho !
Alertar os ensurdecidos pelo totalitarismo
do individualismo, acordar os dolentes
preguiçosos que se abandonam à indiferença,
agitar as consciências adormecidas pelo
binário sincopado da estupidez e da
intolerância, rechaçar os entorpecimentos do
populismo e da mediocridade arbitrária.
Por mais que nos custe fazer esse caminho.
Por mais que nos pareça inglório o esforço
é a nossa dignidade que nos impõe seguir
adiante.
Como afirmava W. Churchill, “if you’re going
through hell, keep going”.
Efémero, penso. Tudo é efémero. Até o
pensamento.
Sobretudo o pensamento, rebato.
E assim volta tudo ao começo…

ENTREVISTA REALIZADA POR

PAULA GONÇALVES

JUIZA DE DIREITO

BOCA
DE CENA

FERNANDO FARIA
Nascido em Maceira – Leiria, no seio de uma família rural, Fernando Faria é o segundo de dez
irmãos.
Fez os estudos humanísticos e secundários no Seminário de Leiria, licenciando-se depois em
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O 25 de Abril apanhou-o em pleno
cumprimento do serviço militar obrigatório, em Queluz.
Foi durante um ano professor do ensino secundário.
Após o serviço militar, ingressou na Polícia Judiciária, inicialmente como funcionário administrativo
e depois na carreira de investigação.
Em 1982 ingressou no Ministério Público, magistratura da qual se encontra jubilado, tendo exercido
funções nas comarcas de Figueiró dos Vinhos, Guimarães e Sintra.
Após terminar a carreira no Ministério Público, aventurou-se na escrita literária, tendo publicado até
à data três obras:
TERRA MÃE – Crónicas da Idade Menor, Chiado Editora, 2010
AS VIAGENS DE FILINTO – Memórias de Uma Estranha Primavera, Chiado Editora, 2012.
O NOVIÇO, By the Book, 2015.
Reside em Sintra desde 1993.

O NOVIÇO
ENTREVISTA COM O AUTOR
1. DR. FERNANDO FARIA, JÁ

ESCREVEU LIVROS DE CONTOS E,
MAIS RECENTEMENTE, “O NOVIÇO”,
UM ROMANCE HISTÓRICO. QUANDO
DESCOBRIU ESTE SEU GOSTO PELA
ESCRITA?
Penso que desde que tomei o primeiro
contacto com a literatura portuguesa, nos
bancos do seminário, para onde fui logo a
seguir à instrução primária.
Quando, nas aulas de Português, lia
aqueles pequenos trechos de Camilo, Júlio
Dinis, Aquilino, Trindade Coelho, Ferreira
de Castro e outros, que figuravam nas
selectas literárias e que me davam grande
prazer, ao mesmo tempo que me sentia
transportado para dentro da narrativa,
sonhava compor um dia, eu próprio,
textos ou histórias que tivessem efeito
semelhante.
Sempre senti o fascínio da escrita,
ainda que a falta ou escassez do

chamado ‘talento’ me tivessem sempre
desmotivado a me aventurar em escritos
que excedessem as dimensões modestas
daquelas composições que se faziam
no âmbito das actividades escolares ou
circum-escolares, para professor ver.

2. EM QUE MEDIDA O EXERCÍCIO

DAS FUNÇÕES DE MAGISTRADO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO INFLUENCIOU
AS SUAS ESCOLHAS E O SEU MODO DE
ESCREVER?
Em grande medida. Não concretamente
nas escolhas dos temas, que até agora não
têm a ver com a Justiça ou o Judiciário,
mas claramente no modo de escrever,
no apuro da forma, aperfeiçoando-a e
amadurecendo-a. Ainda que de forma não
intencional, o constante e diversificado
uso da linguagem escrita no dia-a-dia
de magistrado do MP, ao longo de trinta
anos, serviu-me de tarimba para as minhas
serôdias aventuras literárias. Com efeito, e
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talvez por uma questão de brio pessoal (que,
na verdade e pelo meu modo de ser, estaria
presente em qualquer outro tipo de funções
profissionais), sempre dediquei grande
cuidado à elaboração formal das intervenções
processuais, mesmo as mais curtas e banais.
E nas peças acusatórias, sobretudo em
casos mais apimentados ou ‘escabrosos’ –
v.g. grandes assaltos ou crimes de sangue
– costumava dar asas ao meu gosto pela
escrita, elaborando e apurando mais a forma.
Procurando, naturalmente, não extravasar...

3. O SEU ÚLTIMO ROMANCE DECORRE

NA SERRA DE SINTRA. NELE DESCREVE O
MODO DE VIDA MONÁSTICO E A LIGAÇÃO DE
ALGUNS ELEMENTOS DA FAMÍLIA REAL DE
ENTÃO AO CONVENTO DOS CAPUCHOS.
EFECTUOU ALGUMA PESQUISA HISTÓRICA?

Tendo centrado a narrativa na pessoa do
poeta místico quinhentista Frei Agostinho
da Cruz, que é o protagonista do romance,
efectuei pesquisas acerca da sua vida, ainda
que pouco tenha encontrado, para além
das poucas páginas que lhe são dedicadas

pelo cronista setecentista da ordem, Frei
António da Piedade. Debrucei-me também
sobre a sua criação poética, com o objectivo
de atingir os traços mais marcantes da sua
personalidade que me orientassem no
desenvolvimento da narrativa.
Tentei ainda reunir elementos que me
permitissem descrever com um mínimo
de objectividade e fidelidade a vida no
interior dos conventos, e em especial os do
ramo observante da Ordem Franciscana,
vulgarmente conhecido por Capuchos ou
Arrábidos.
Por outro lado, centrando-se grande parte da
acção do romance na fundação, inauguração
e primeiros tempos do convento dos
Capuchos de Sintra, tentei identificar os seus
primeiros ocupantes.
Na verdade, apenas logrei apurar, para
além de Frei Agostinho da Cruz, o primeiro
guardião, o espanhol Frei Pedro de Antoria, e
o provincial da ordem à época da narrativa,
Frei Jácome Peregrino. Obviamente, o
desenvolvimento da trama é fruto quase
exclusivo da minha imaginação.

4. QUAL FOI A PASSAGEM DO ROMANCE

6. O QUE SENTIU QUANDO ESCREVEU A

Deu-me especial prazer a escrita do capítulo
em que relato a visita do noviço Agostinho
Pimenta ao paço de Azeitão, onde passou a
juventude, visita que constituiu a grande prova
de fogo à solidez da sua vocação monástica.
Em segundo lugar, o capítulo em que descrevo
a visita de alguns frades à leprosaria de Sintra.

Um grande alívio, porque a actividade da
escrita é árdua. Simultaneamente, uma
forte sensação de contentamento, por ver
finalizado um trabalho criativo a que me
dediquei de corpo e alma durante centenas
de horas e que estava pronto para a partilha
com os leitores, que é o grande objectivo de
quem escreve.

5. COM QUE PERSONAGENS GOSTARIA E

7. PARA QUANDO O PRÓXIMO LIVRO?

QUE MAIS GOSTOU DE ESCREVER.

ÚLTIMA FRASE E FINALIZOU O SEU LIVRO.

NÃO GOSTARIA DE SE CRUZAR NA VIDA?

Gostaria de me cruzar um dia com Frei Jácome
Peregrino, o Provincial, e encontrar-me durante
um par de horas com o fascinante Damião de
Góis para escutar as suas ideias progressistas
e ouvi-lo acerca das suas viagens pela Europa
quinhentista.
Com quem penso que não teria prazer em me
cruzar é o Frei Estêvão das Angústias.
(Não pormenorizo porque não quero levantar
muito o véu a quem tencione ler o livro).

Não sei se haverá um próximo livro. Apenas
posso afirmar que mantenho vivo o prazer
da escrita e que todos os dias faço o meu
pequeno tricô de palavras. Se um dia, mais
tarde, tiver composto um novo naperom que
me pareça digno de comparecer aos olhos do
meu pequeno público leitor, partilhá-lo-ei.

O CANTINHO
DO JOÃO
João Correia
Juiz de Direito

OS HERÓIS

MORREM CEDO

A

lterar a composição dos Conselhos
Superiores das respectivas
magistraturas com maioria de
representantes políticos em homenagem a
uma maior transparência da sua actuação é
o mesmo que impor-me uma chefia, senão
vejamos:
Eu sou juiz e como tal não tenho patrão,
isto embora seja pago pelo Estado (pois,
naturalmente não seria pago por privados
…). É suposto não ter que me justificar
perante ninguém, a não ser no sentido
técnico jurídico do termo, da razão de ser
das minhas decisões, ou seja, porque é que
absolvo ou condeno certa pessoa. E isto
garante a todos os que recorrem a Tribunal
a certeza, pelo menos aparente, de que
alguém impopular pode ser absolvido e
que alguém popular pode ser condenado
em julgamento uma vez que o Tribunal
não julgará em razão da sua popularidade

ou falta da mesma. Como se diz em bom
português o Tribunal não tem nada a ganhar
(ou a perder) com isso
.
Garante também que alguém poderoso não
interfere com o juízo do Tribunal pois este,
reitere-se, não deve justificações a ninguém
sobre as razões de ser das suas decisões
e sobretudo, os magistrados que nele
trabalham sabem que, caso decidam de
certa forma não irão parar a uma comarca
recôndita ou quiçá ver-se a braços com um
processo disciplinar que não esperavam, de
todo, ter que enfrentar.
Mas tudo isto tem uma razão de ser a
qual reside nas garantias constitucionais
de independência ou autonomia das
magistraturas entre as quais as respectivas
composições dos Conselhos que,
caso venham a ver aumentados a sua
composição de molde a que os elementos

O
de nomeação política estejam em tal maioria
que reduzam a intervenção dos magistrados
à insignificância, passarão a representar uma
hierarquia sobre esses mesmos magistrados.
Dúvidas não podem existir quanto ao
facto de, a seguir-se por esse caminho,
passar a existir em Portugal uma classe de
privilegiados (esses sim) que dificilmente
serão investigados, acusados, julgados e
condenados (ou absolvidos) pois, todos os
elementos de nomeação politica (os quais
via de regra não participam activamente
nas deliberações dos Conselhos), não terão
(como já tiveram no passado) problemas
em estar presentes aquando da tomada
de decisões que envolvam magistrados
envolvidos em casos mediáticos, propondo e
votando activamente medidas que interferem
com a esfera pessoal e profissional destes
tais como as sua notação (a qual interfere
com a possibilidade de se escolher ou não

certo Tribunal para se exercer funções e a
progressão na carreira com impacto, entre
outros, na sua remuneração), assim como
na instauração de processos disciplinares
e votação nas deliberações sobre os
mesmos os quais podem representar para os
magistrados envolvidos a eventual aplicação
de sanções que podem ir desde uma
repreensão até à demissão dos mesmos.
Tudo isto significa que, a ser dessa forma,
aqueles que decidirem contra alguém
influente o farão apenas por heroísmo.

E os heróis, como ouvi em
tempos um amigo meu dizer,
morrem cedo.

ANTÓNIO GANHÃO
Critico Literário

SOBRE...

A AFIRMAÇÃO DO PODER JUDICIAL
COMO PODER SOBERANO
NA ERA DA COMUNICAÇÃO
DE ADELINA BARRADAS DE OLIVEIRA

A

autora retoma o tema de dissertação
do seu mestrado, centrando o foco na
nobreza da Missão da Justiça, sem descurar
a fundamentação teórica e a mecânica da
aplicação da lei, ciente de que a lei não é
justiça.
A era da comunicação transformou a
Informação numa nova forma de poder,
suscetível de ser capturado pelos interesses
económicos e colocado ao seu serviço.
As fake news, com a sua apropriação
maliciosa dos conceitos, são a recreação
dessa contaminação aplicada às redes
sociais.
Para se afirmar como poder soberano,
o poder Judicial tem de aprender a

comunicar, sem esquecer que o cerne da sua
legitimidade não reside na opinião pública.
Contudo, uma boa comunicação ajuda a
disseminar essa percepção de legitimidade.
Hoje em dia, as redes sociais funcionam
como um barómetro, em tempo real, do
grau de satisfação ou insatisfação da opinião
pública, condicionando qualquer tentativa de
debate sério.
A tese de que o poder emana dos cidadãos
-em relação aos quais responde o poder
eleito-, deixa ao poder não eleito, como o
judicial, a necessidade de uma accountability:
não lhe chega a independência de poderes
consagrada na Constituição.
A clareza com que a autora aborda estes

conceitos - Lei, Justiça e Soberania-, numa
sociedade de excesso de informação, que não
é o mesmo que uma sociedade informada,
torna esta obra de apetecível leitura mesmo a
um leigo na matéria.
Quem, não tendo formação jurídica,
decida lançar-se na aventura de a ler,
apercebe-se de onde surge o principio da
independência entre poderes, tantas vezes
invocado pelos nossos políticos como fuga
a perguntas incómodas da comunicação
social. Compreende melhor a dinâmica
entre a lei, a sua redação e o exercício da
justiça, contribuindo para formar cidadãos
mais esclarecidos e, seguramente, mais
conscientes do exercício de cidadania da
qual emana a soberania conferida aos nossos
eleitos.
“A Justiça é independente, mas não é livre,
a comunicação social tem de ser livre, mas
não tem de ser independente. Na verdade,
a Justiça está vinculada à Lei... Os Media,
hão-se ser de tal forma livres que possam
abranger toda a realidade, mas não têm de
ser independentes, no sentido que não têm
de ser imparciais. Emocionalmente, os Media
podem manifestar-se. Emocionalmente, o
Poder Judicial não tem de manifestar-se.”
A afirmação do poder judicial como poder
soberano na era da comunicação, Adelina
Barradas de Oliveira (Juíza Desembargadora),
2018, Edições Esgotadas

RÉ EM CAUSA
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira
Juiza Desembargadora
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A ideia era escrever um texto neste Natal
que falasse de corações cheios de amor e boas
intenções anuais, que deixasse votos de Políticas
Internacionais e Nacionais diferentes, de boas
vontades, de coragem, de realizações, do fim do
sofrimento e do desterro dos refugiados, do fim
de guerras do fim da fome e da descoberta de
curas para todas as doenças
A ideia era deixar um texto devidamente
estruturado, intelectualizado, construído com
regras gramaticais puras e intocáveis,
um texto heróico!
Mas no meio dos meus afazeres iguais aos
vossos, das minhas maleitas iguais às vossas, dos
meus desejos e votos iguais aos de toda a gente,
só encontro um texto perfeito para esta página.

Assim, aqui ficam os meus votos de um
2019 cheio de Natal com um texto de
Carlos Drummond de Andrade

Para você ganhar
belíssimo Ano Novo cor do arco-íris,
ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação
com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo,
remendado às carreiras,

Não precisa fazer lista de boas
intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumidas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade,

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;

recompensa,

novo até no coração das coisas menos
percebidas

justiça entre os homens e as nações,

(a começar pelo seu interior) novo,

liberdade com cheiro e gosto de pão
matinal,

espontâneo,

direitos respeitados,

que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come,
se passeia,

começando pelo direito augusto de
viver.
Para ganhar um Ano Novo

se ama,

que mereça este nome,

se compreende,

você, meu caro,

se trabalha,
você não precisa beber champanha
ou qualquer outra birita,

tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo,
eu sei que não é fácil,

não precisa expedir

mas tente, experimente, consciente.

nem receber mensagens
(planta recebe mensagens? passa
telegramas?)

É DENTRO DE VOCÊ
QUE O ANO NOVO COCHILA

UM FELIZ NATAL TODO O ANO
ADELINA BARRADAS DE OLIVEIRA
NO ANO DE 2018 EM QUE PARA DIZER TUDO BASTA DIZER
POUCO DE FORMA SIMPLES E DEPOIS..... REALIZAR.

MARIA DE SÃO PEDRO
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Já era noite quando regressei a casa.
A chuva caía silenciosa e gelada.
Enquanto percorria as ruas desertas que
separavam a paragem do autocarro da minha
casa, ia pensando, que de facto, com mau
tempo eu ficava mais activa, com mais genica
e que a minha imaginação e criatividade
aumentavam de modo notável.
Dobrei a esquina, de olhos baixos por causa
da chuva e esbarrei com um velhote que
também devia vir de olhos baixos como eu.
Estalaram desculpas atrapalhadas e cada um
seguiu caminho.
Como me ia saber bem o aconchego da casa
e o quentinho dos meus gatos que se iam
atropelar, como de costume, para conseguir
o meu colo.
Meti a chave à porta e o Lucas foi o primeiro
a aparecer, a seguir a Teka e Tika, todas
dengosas, logo o Silvestre mais conhecido
pelo Alentejano por ser lento e dorminhoco.
E foram aparecendo, espreguiçando-se e
ronronando.
Fui à cozinha para aquecer uma boa tijela
de sopa no micro ondas e para verificar se
estes malandrecos ainda tinham comida nos
comedouros.
Quando os biscoitos rolaram para as tijelas,
os outros acordaram logo com o som
familiar e juntaram-se os treze gatos e gatas,
trincando, afobados, o seu petisco.
Eram a minha Família Peluda, fonte de
muitas alegrias e alguns desesperos pelas
traquinicas aprontadas.
Porque os gatos são loucos e adoram dar-

nos cabo do juizo com a maior desfaçatez e
altiva indiferença.
As duas últimas gatas a terem entrado para a
tribo, eram tresloucadas.
Tapetes desapareciam debaixo de tudo
quanto poderia ser possível enquanto o diabo
esfregava um olho e fui obrigada a arrecadar
tudo quanto andava em cima dos móveis pois
a Teka, à sapatada, mandava tudo pelos ares.
Ela punha-me possessa e quando dava por
mim, estava aos gritos a tentar salvar mais um
bibelot dos chutos certeiros daquela doida.
Levei a sopa para a sala, abri a televisão
e sentei-me preparada para ver o meu
programa preferido das quintas feiras.
Um campaínhada fez-me pular no sofá.
Espreitei pelo óculo da porta e vi o velhote
com quem tinha esbarrado há pouco.
Teria-me seguido? Seria algum tarado?
Coloquei a corrente de segurança e abri a
porta a medo.
Um sorriso e uns olhos brilhantes :
- Desculpe incomodá-la mas fechou-se-me a
porta com a chave lá dentro.
E vendo o meu ar atarantado, continuou:
- Sou o seu vizinho de cima. Quando entrei, o
Bilou fugiu, eu fui atrás dele e o vento fechoume a porta. Por favor, pode emprestar-me a
sua chave, pode ser que haja um pequeno
milagre e ela abra a minha. É que o meu
vizinho do lado que tem uma chave minha
também, não está em casa e sei lá a que
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horas virá... acho que vou dormir na escada
com o malandro do meu gato.
Abri a porta e passei-lhe o meu molho de
chaves que estava na mesinha do corredor.
Ele subiu devagar o lanço de escadas que
levava ao segundo andar e comecei a ouvi-lo
resmungar com o gato.
Evidentemente que a chave não funcionou e
aí veio ele a chinelar, escada abaixo:
- Era sorte a mais! – e um sorriso cheio de
rugas abriu-lhe o semblante.
- Bem, vou esperar lá em cima. O Bilou fazme companhia.
Um gato enorme cinzento-azul roçavava-selhe nas pernas cobertas por umas calças de
pijama aos quadrados verde ervilha.
Num impulso, ao receber o molho de chaves,
perguntei-lhe:
- Não quer entrar? Não vai ficar aí nas escadas
com este frio... sabe-se lá quando o seu
vizinho regressará a casa...
Ficou parado de gato encostado à perna,
olhando-me com uns olhinhos brilhantes e
algo divertidos.
- Aceito e o Bilou?
- Ele que entre também. Vai ser é
inspecionado pelos meus gatos mas não vai
haver briga pois são todos mansinhos. Aceita
uma sopinha bem quente? Ia começar a
jantar.
- Ai que bem me vai saber, estou enregelado.
De facto, sou mesmo um descarado mas
aceito sim! O Bilou é o meu gato residente
mas há por aí uns quantos que me entram
pela janela da marquise e que mantenho
sempre aberta para virem comer e
abancarem pela casa toda a seu belo prazer.
Os gatos iam espreitando desconfiados,
aquele gatarrão que acabara de invadir os

seus domínios e que, sem cerimónia, se
instalara no tapete mais fofo da sala.
Enquanto ia sorvendo devagar o creme de
legumes, o meu vizinho ia conversando e
olhando em redor:
- É pintora?
- Sou e escrevo também.
- «O homem não nasceu para trabalhar,
nasceu para criar.» e já percebi que a sua
criatividade está em pleno porque se percebe
bem nos seus trabalhos.
O que impede de saber não são nem o tempo
nem a inteligência, mas somente a falta de
curiosidade.
E curiosidade não lhe falta a si, não. O seu
Mestre deve ter sido um homem notável.
«O mestre é o homem que não manda;
aconselha e canaliza, apazigua e abranda; não
é a palavra que incendeia, é a palavra que faz
renascer o canto alegre do pastor depois da
tempestade; não o interessa vencer, nem ficar
em boa posição; tornar alguém melhor — eis
todo o seu programa».
Eu ia ficando cada vez mais fascinada com
este velhote que nunca vira mas que iria
passar muitos serões na minha casa, sem
qualquer dúvida.
Ele dissertando sobre a vida, com uns pontos
de vista que me deixavam em parte, confusa,
em parte assarapantada pelo raciocinio
absolutamente brilhante.
Saltava de um tema para outro com uma
velocidade estonteante e de súbito, deixa
cair esta observação que me pôs a rir porque
a minha melhor amiga é psicóloga e eu
imaginei imediatamente a cara dela a ouvir
uma destas:
«A psicologia é uma ciência pela qual tive
sempre a maior das desconfianças porque
sempre me pareceu uma detestável e
condenável intervenção na vida alheia, uma
quebra do que existe de mais sagrado, a
intimidade espiritual de cada um».
Quando dei por mim, discutíamos a Vida,

cada um com a sua opinão, a minha normal e
a dele a roçar o extravagante mas a maneira
inteligente como o meu vizinho a analizava era
uma fascinação.

estava desabitada quando eu vim para cá
morar há dois anos.
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Olhei para o relógio e fiquei estarrecida pois
passavam alguns minutos das quatro da
manhã e o meu vizinho acabava de se levantar,
dizendo risonho:

Olhei-o com a sensação de estar a ser gozada
à força toda.
Senti necessidade de explicar o que
acontecera.
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- Minha querida, o meu companheiro do lado
acabou de chegar, já lhe oiço os passos e vou
pedir-lhe a chave antes que se deite.
Estendi-lhe a mão mas num gesto de
perfeito cavalheiro, curvou-se e encostando a
bochecha às costas da minha mão, disse:
-Foi uma noite encantadora com uma senhora
ainda mais encantadora. Anda Bilou.
- Temos que repetir mais serões como este! –
exclamei sem me conter.

- Há umas noites atrás, o velhote, nosso
vizinho o que mora ao seu lado e que tem um
gato enorme, cinzento, chamado Bilou, ficou
trancado cá fora e esteve na minha casa a
comer uma sopa bem quentinha, a conversar
e a filosofar até que você chegou a casa, eram
para aí umas quatro da manhã. Então, ele
subiu as escadas para lhe pedir a chave que
você guarda para uma eventualdade destas.
Agora está a querer convencer-me de que a
casa está vazia?
Ele olhava-me fixamente.
- Esse senhor disse-lhe o nome?

Um sorriso indefinido cruzou-lhe o rosto e lá foi
subindo a escada, de gato atrás, acenando-me
com carinho.
Que vizinho mais simpático que também
gostava de gatos como eu e isso para mim era
sempre uma mais valia.
Fui-me deitar com a plena sensação de que o
meu serão seria inolvidável.
Uns dias mais tarde,cruzo-me com o outro
meu vizinho de cima, um rapagão lindo de
morrer, que me falava sempre de modo muito
cordial e que também gostava de gatos.
- Sabe que há umas noites atrás, tive o prazer
de ter o seu vizinho do lado até às quatro da
manhã em minha casa. Dei-lhe guarida até
você chegar porque a porta fechou-se-lhe
e ele teve de esperar pela chave que tem
consigo.
-Como? Não estou a perceber...qual vizinho?
- O velhote que mora ao seu lado.
- Ao meu lado não mora ninguém. A casa já

- Agostinho.
Novo silêncio. Desta vez mais prolongado.
- Então já sabe quem é?
- Sim mas não vai gostar...
- Então?
Aquela conversa já me estava a irritar.
- O antigo morador da casa ao lado da minha
e falecido há alguns anos chamava-se
Agostinho... Agostinho da Silva.
O último gato a ser adoptado pela minha tribo
de peludos chamou-se Agostinho.

...porque Natal é quando o
Universo quiser...

FLORES NA
ABISSÍNIA
Carla Coelho
Juíza de Direito
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ecordo-me de estar em casa a ver
o Festival da Canção quando a Maria
Guinot venceu a competição com um
poema por si musicado e interpretado,
Silêncio e Tanta Gente. Tinha dez anos
e passou-me completamente ao lado
o que fosse descobrir no meio de tanta
gente aquilo que somos ou trocar a
vida por um dia de ilusão. Hoje percebo
a beleza melancólica do poema, o
que ele encerra de doce e amargo, de
conhecimento da vida e de superação
da sua dureza.
Há um fio que liga o nascimento à
morte. É invisível aos nossos olhos.
Não tem cheiro, cor ou peso. Mas as
estações do ano sucedem-se, os seres
vivos envelhecem. De onde se retira
que o tempo não é uma ilusão. Existe.
Sobre o tempo, na verdade, nada mais
sabemos. Se por vezes passa depressa e

outras tão lentamente que parece parado,
se nos escorre pelas mãos ou se encrava
nos nossos dedos, isso não é o tempo.
É a percepção que temos do tempo,
no engano de quem se julga a medida
de todas as coisas. O Homem não sabe
viver sem régua e esquadro, como nunca
compreendeu o mundo sem fronteiras. A
imensidão assusta-o. Por isso, inventou os
relógios, os calendários, os horários e as
agendas, recheando-as de tarefas. Aos dias
cheios de contrições e obrigações chamou
úteis. Os outros são inominados. Como foi
ingénua a espécie humana. Que erro esse
de pensar que poderia prender o tempo,
fazê-lo seu, domesticá-lo. O tempo é
mais antigo e mais esperto que o Homem.
Contorna os horários, fura as agendas e
segue exclusivamente a seu contento. Não
como mandam os relógios ou pretendem
adivinhar os calendários. As grades que o
Homem reservava para o tempo são suas.

SILÊNCIO E
TANTA GENTE
E as tarefas que o consomem são mais uma
grilheta na sua prisão. De vez em quando, o
tique-taque do relógio, o ruído da areia que
se esvai lentamente por entre o gargalo da
ampulheta, tornam-se audíveis, afastando a
ilusão de imortalidade que nos ilude no diaa-dia.
Uns dias depois de saber da morte da autora
do poema e de uma outra figura pública
em que não pensava há anos, mas que
fazia parte do meu imaginário, senti uma
absoluta necessidade de voltar ao parque
onde brincava quando era criança. Fica no
centro da cidade onde cresci num jardim
que tem um lago artificial protegido por uma
cobertura de onde no Verão caem cachos
de flores rosas e brancas. Hoje, são outros
os baloiços que lá estão acompanhados de
novos divertimentos, incluindo insufláveis.
Mas, sem surpresa para mim, os baloiços
continuam a ser os mais cobiçados.

Sentei-me num dos bancos à frente de
um conjunto de crianças pequenas a
brincarem sob o olhar dos pais. Voltei a
uma minhas primeiras recordações de
infância, daquelas que são genuinamente
nossas e não fruto de narrativas de
familiares. Não sei se era sábado ou
domingo, esse dia. Mas lembro-me de
estar ali, naquele parque, sentada num
baloiço feito de metal e a insistir com o
meu pai para ele empurrar com mais força.
Para eu poder voar mais alto, claro.
Foi há bem mais de trinta anos,
seguramente. Apesar dos gritos infantis e
do ruído urbano percebi o que é o silêncio
no meio de tanta gente. E também o único
tipo de eternidade a que podemos aspirar.
Felizmente, não posso dizer que troco a
minha vida por um dia de ilusão. E isso faz
de mim uma mulher com muita sorte!

JOSÉ CARLOS
DE OLIVEIRA
JURISTA

CUIDAR DOS
CUIDADORES
A

ndava há uns tempos em busca
de inspiração para escrever, almejando
por uma epifania, quando dei por mim
a contemplar as decorações natalícias
das ruas e vielas da capital. Sobreveiome, quase de imediato, a visão dos
inúmeros movimentos solidários
e caritativos que, nesta quadra,
recrudescem. Em paralelo, e porque
tenho um pensamento sempre fértil,
veio-me à memória uma outra realidade
que conheci recentemente, quando
abordada por um prisma previdencial: a
dos cuidadores e cuidadoras informais.
Eu próprio, na seio familiar, a vivi, isto é,

vendo alguém que, com total abnegação,
abdica de uma vida de trabalho, da
reforma esperada, do lazer e, até, do mais
elementar direito ao desenvolvimento da
vida pessoal e familiar, para acompanhar
enfermos totalmente dependentes do
auxílio de terceiros nas tarefas mais
elementares como, por exemplo, levantarse da cama, locomover-se, alimentar-se ou
fazer a higiene diária.
De acordo com os mais recentes dados
da entidade que trata da matéria dos
cuidadores informais, com abrangência
europeia, a Eurocarers, e no decurso
de um estudo pedido pelo Governo,

denominado «Medidas de Intervenção
junto dos Cuidadores Informais», apurouse que existem cerca de 200 mil pessoas
em Portugal nessa situação a tempo
inteiro e pouco mais de 600 mil o fazem a
tempo parcial. Números alarmantes, que se
aproximam dos 10% da população nacional.
Ora, o Governo, instado por vários grupos
parlamentares e organizações civis, propôsse estudar as chamadas «medidas de
capacitação», das quais se destacam, entre
outras, a formação dos cuidadores informais,
atribuição de subsídios e uma mais efetiva
articulação com os cuidadores formais,

mas, até agora… Nada novo quanto à
implementação dessas medidas.
No referido estudo, destaca-se,
também, que o trabalho efetuado – e
não remunerado – pelos cuidadores e
cuidadoras informais equivalerá a qualquer
coisa como 4 mil milhões de euros por ano
em Portugal, um valor económico sem
qualquer comparticipação condigna do
Estado, não se aludindo, sequer, aos custos
incomensuráveis de medicação e exames
para quem está a ser objeto de cuidado.
Mas, o cerne da questão, o que causa
enorme incomodidade é, por um lado,
ver a agilidade do Estado para satisfação
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de interesses privados, muitas vezes
obscuros, do poder económico-financeiro,
em detrimento da quase apatia no que
versa sobre questões previdenciais e, diria
mesmo, até outras questões capitais, como a
educação, a saúde ou a justiça.
Clarificando: para «segurar» uma instituição
de crédito privada, apressou-se o Governo
a aprovar uma Resolução do Conselho de
Ministros, com vista ao estabelecimento de
acordo-quadro, que permitiu que o Fundo
de Resolução, financiado por todos nós,
contribuintes, e constituído por centenas
de milhões de euros, pudesse compensar

quaisquer perdas que façam perigar o rácio
de solvabilidade de quem a ele recorre,
ou seja, dito de forma usual, os bancos em
estado financeiro crítico.
Todavia, quando, por exemplo, em abril
deste ano, se deu maior impacto público
às condições indignas no Hospital de São
João, no Porto, quanto ao espaço onde
crianças realizavam quimioterapia, já o
executivo não foi tão lesto na resolução
deste problema gravíssimo, que persiste,
sem prejuízo da noticiada boa vontade,
embora resolúvel por um ínfimo valor.
Podia aqui, como sabem, apontar
outros tantos exemplos, que serviriam
simplesmente para continuar indignado.
Ante esta dialética de atuação do poder
político, não será de toda a justiça que
os interesses económicos privados
soçobrem perante os interesses coletivos
e singulares dos cidadãos, nomeadamente
os previdenciais e de solidariedade?
Por outro lado, onde fica o direito ao pleno
desenvolvimento da vida familiar e pessoal,
com horários fixos para prestar cuidados,
sem a exigência de permanente vigilância,
24 sob 24 horas?
Mantendo-se a atual inércia legislativa,
permite-se ser socialmente aceitável
que quem deixa praticamente de viver
para cuidar de outrem, como se um
anátema lhe fosse lançado, não tenha um
estatuto jurídico especial, remuneração e

carreira contributiva, matéria que cabe na
responsabilidade social do Estado.
Vejo-me, deste modo, a defender os
cuidadores e cuidadoras informais, os quais
deveriam, com a maior brevidade, ter uma
disciplina legal, com direitos e deveres,
porque, no final de contas, prestar cuidados
informais é quase uma renúncia a uma vida
condigna, traduzindo-se, em muitos casos,
por desproteção do Estado, numa violação
«consentida» do mais elevado princípio
humanitário de qualquer democracia, a
dignidade da pessoa humana.
Diga-se, por outro lado, que quem exerce
cuidados informais está, até, a fazer um
«favor» ao Estado, principalmente, ao
desocupar camas em estabelecimentos
hospitalares e ao libertar recursos,
conquanto não possa servir de argumento
para a inércia legislativa quanto à
regulamentação da atividade.
Então, se nós, contribuintes, pagámos,
involuntariamente, sem consentimento, 4
mil milhões de euros a uma instituição de
crédito privada que se tornou insolvente –
diversa da que referi anteriormente –, não
seria muito mais prudente e justo se essa
verba, idêntica ao referido valor económico
do trabalho prestado por cuidadores
informais, ainda que nos mesmos moldes,
fosse alocada para suavizar esta dura
realidade?
Deixemos a cultura do “Pork-Barrel

State” norteamericano, que materializa
gastos cirúrgicos no orçamento para
alcançar benefícios eleitorais e não nos
esqueçamos que qualquer Estado ou
organização se compõe, em primeiro
lugar, por indivíduos, pessoas singulares,
devendo o bem-estar destas ser o seu
principal desígnio, relegando os interesses
político-económicos para segundo plano.
É inaceitável continuarmos a ter cuidadores
e cuidadoras a funcionarem quase como
uma espécie de autómatos, deixando-os
num inelutável estado de sujeição, tolhidos
na sua liberdade, e com escassíssimos
direitos e garantias para o cabal exercício
dessa sua nobre atividade.
Cabe-nos, pois, «arregaçar as mangas»,
semear a palavra, a fim de impedir que
singrem políticas «frias», despidas
de humanidade, com visão egoística,
olhando maioritariamente, para números,
cativações, execuções e respetivas
percentagens, porque… Um dia destes,
qualquer de nós poderá ver-se numa
situação involuntária de cuidador
informal e, com certeza, gostaria de ver
devidamente acautelada essa nova e
forçada condição.

E O MAR
LOGO ALÍ
Ana Gomes
Juíza de Direito

TERRA

(…) também gosto da terra à
espera da sementeira, gosto
mais da terra do que do mar, o
mar é para os peixes, quando me
reformar vou plantar oliveiras,
são as árvores mais bonitas que
conheço, ainda me faltam muitos
anos para a reforma mas quando
me reformar vou plantar oliveiras
num bocado de terra que para lá
tenho (…)
Dulce Maria Cardoso, Campo de
Sangue, 2018, edições Tinta da
China

A

pequena cidade onde cresceu
expandira e ultrapassara os limites.
A mãe sempre lhes dizia, não vão para
além da cadeia, mas ela, os irmãos e os
vizinhos que se juntavam de bicicleta,
desafiavam as ordens. Iam para além
da cadeia que marcava, ao tempo, os
limites da cidade e exploravam o mato,
conheciam as árvores, sentiam os cheiros
das alfazemas, trincavam azeitonas que
cuspiam a seguir e, de vez em quando,
davam de caras com uma prisioneira
que podia circular nas imediações.
Nunca houve troca de palavras, mas o
corpo sinalizava o medo do que poderia
acontecer, mas nunca aconteceu. Sempre
chegaram a casa, no máximo, com um
arranhão, ou dois, no joelho.
Como em muitas cidades, os espaços
inabitados transformaram-se em
urbanizações. Sem se dar conta, como
forma de resgatar as boas memórias
de infância, Benvida comprou um
apartamento com vista para a cadeia.
Apesar da expectativa, não sentia já as
alfazemas nem a ternura amarga do fruto
das oliveiras. A muitos anos da reforma
e sem perspetiva de poder poupar para
um bocado de terra, decidiu ocupar
um pequeno canteiro cheio de plantas
importadas e ali pôr na terra pouco
mais do que um pau de oliveira, que
haveria de crescer, e uma alfazema que
reconheceria que esta era a sua terra. No
bairro, as pessoas revelavam indiferença
em relação à sua intervenção. Tanto lhes
fazia que ali estivessem ervas daninhas,
plantas exóticas ou as plantas da sua
infância. Mas para si, os aromas entravam,

exploravam o corpo e transportavam-na
para outra dimensão.
Véspera de Natal, alfazemas sem flor,
sem irmãos, sem outra família, com os
tais vizinhos indiferentes que trocavam
um bom dia seco no elevador, com
a cadeia ali ao pé. Nunca tinha lá
entrado, nunca tivera de entrar num
estabelecimento prisional, felizmente,
pensava.
Segundo ouvira nas notícias os guardas
prisionais estavam em greve o que
causaria perturbação nas visitas. Apesar
disso, perguntou-se, porque não, porque
não fazer uma visita diferente. Dirigiu-se
à porta, entrou, disse ao que vinha, via
nos traços daqueles que também hoje
estavam ali à força e contra vontade, a
compreensão do seu gesto.
Entrou e apresentou-se a uma das
mulheres que naquele dia, como
em todos os outros, não tinha visitas.
A conversa fluiu. O tempo passou
rapidamente. A promessa de voltar dali
a uma semana e em todos os natais dos
próximos 10 anos. Saiu e rodeou-a o
genuíno aroma das alfazemas.
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QUEM TEM MEDO DO RGPD?

A

s tecnologias de informação e da
comunicação são consideradas
a maior ameaça à proteção de
dados pessoais na medida em que
impulsionam de forma elevada o
processamento e a capacidade
de armazenamento de dados, a
vigilância omnipresente generalizada
e a distribuição da informação a nível
mundial em tempo real.
A utilização da internet permite que as
pessoas criem fluxos de informação
que à distância de um clique mudam
para sempre os hábitos e as transações
económico-sociais, evoluindo para o
contexto de Inteligência Ambiental.
A Inteligência Ambiental vai além dos
sensores que controlam a qualidade
do ar, do sistema de aquecimento
temperatura e da iluminação, detetores

de fumos entre outros, na medida em que
permite a interação de qualquer dispositivo
eletrónico com os seus utilizadores
porque é sensível às suas características e
comportamentos.
As pessoas vivem com coisas vestíveis
e outros dispositivos eletrónicos
incorporados em objetos que utilizam
diariamente, distribuídas no espaço e
interligados uns aos outros através de
redes. Estas ferramentas técnicas têm a
capacidade de reconhecer características e
interpretar o comportamento das pessoas,
sendo aproveitadas pelos operadores
económicos com o fim de antecipar as
suas preferências para divulgar e prestar
serviços personalizados.
Qualquer negócio que assente a sua
atividade na estrutura no tratamento
de dados pessoais, hoje em dia, deve
considerar as questões da proteção de

dados e do respeito pela privacidade dos
consumidores cujos poderes de controlo
sobre os seus dados foram ampliados
e elevados pelo Regulamento Geral da
Proteção de Dados. As condições relativas à
legitimidade, como o consentimento prévio
para envio de comunicações eletrónicas, e
aos princípios do tratamento de dados, como
a lealdade, a transparência, os fins a que
se destinam, mecanismo de segurança e
confidencialidade, são exigentes.
A informação ao consumidor assume
especial relevância na medida que cria laços
de confiança e fidelidade entre o consumidor
e qualquer organização que dependa dos
seus dados que uma vez quebrada pode
criar danos reputacionais e financeiros sem
precedentes, recordando as consequências
da violação de dados protagonizados pela
Yahoo e recentemente a Equifax.

As organizações económicas não podem
descurar o aumento do poder de controlo
dos consumidores sobre os seus dados
pessoais que vai além das entidades
fiscalizadoras, na medida em que são
vigilantes constantes dos sistemas de
compliance das empresas.

Assim, quem tem medo do RGPD?

VOCÊ CORTA
A ETIQUETA?
Margarida de Mello Moser
Comunicação e Protocolo

E

pergunta – diriam alguns – parece já
não fazer sentido para muitos, pelo que,
efectivamente, devíamos perguntar o contrário:
você não corta a etiqueta? – Pois é essa a
excepção.
O mundo actual, global, impõe o
politicamente correcto, o comportamento a
adoptar, dita as regras a aplicar e sabemos
todos que seguir esse manual não é
definitivamente o bom caminho.
Se recuarmos no tempo e folhearmos as
publicações portuguesas e estrangeiras desde
o fim do século XIX até ao fim do século XX,
ou mesmo até aos princípios deste século,
pensamos estar a falar de outro planeta, em
outro sistema solar. Os códigos de conduta, a
civilidade, a cortesia, os valores, parecem estar
a anos luz da nossa civilização.
Falamos de comunicação, claro, e da

transformação que tem vindo a sofrer –
principalmente na última década.
Hoje, não falamos, não telefonamos, não
escrevemos para uma ou outra pessoa.
Encaminhamos e reencaminhamos mensagens,
desenhos, piadas, anedotas que queremos que
cheguem aqui e ali. E se por acaso queremos
mesmo individualizar – é melhor telefonar ou
escrever uma carta a sério. As mensagens
das épocas festivas são tão impessoais, que
mesmo quando se fura o esquema, elas passam
despercebidas.
Você telefona aos seus amigo e à sua família e
aos conhecidos mais próximos para lhes dar os
parabéns quando fazem anos ou quando algum
acontecimento da vida deles o justifica? E telefona
nas horas más? E telefona só porque sim? Ou
corta a etiqueta?
Você escreve ou telefona ou individualiza as
mensagens de boas festas para os seus amigos?
Ou corta a etiqueta?

E quando faz - quando não corta a etiqueta – tem
alguma resposta? Pois é mesmo disso que se
trata!
E você, portuguesinho de gema, responde a
jornalistas portugueses, que lhe fazem perguntas
em português, por exemplo, em alemão?
E você usa e abusa de estrangeirismos para
parecer mais culto e mais moderno, enfim, mais
europeu?
Até que ponto é que o seu comportamento é
ditado pelo politicamente correcto?
Abstenho-me aqui (ou não?) de referir a
necessidade de utilizar aquela coisa do todos e
todas, aqueles e aquelas, soldados e soldadas,
camaradas e camarados, portugueses e
portuguesas…Institucionalizou-se, porque se acha
que sim. E você o que acha?
Pois a sugestão que vos deixo é que se esqueçam
de cortar a etiqueta por uns tempos, pelo menos.
Usem e abusem da civilidade e da cortesia. E,

nestas festas, telefonem ou escrevam um cartão
de boas festas, pelo menos a algumas daquelas
pessoas a quem estavam a pensar mandar aquela
mensagem sem graça e sem alma que todos
recebemos nesta quadra. E, abusando da minha
sugestão, talvez àquelas para quem esse gesto vá
fazer a diferença…
E, já que estou em maré de sugestões, enfeite a
casa com tempo, decore a mesa para a época e,
se tiver imaginação, corte a etiqueta nas cores,
deixe de lado o tradicional e arrisque um pouco …
talvez se surpreenda e surpreenda os outros.
E trate dos presentes com o maior carinho. Faz
toda a diferença. Os presentes «sentidos» «sentem-se» - e ficam para sempre.

E a fechar este ano de 2018, um Santo
Natal, um Bom Ano de 2019 para todos
e cada um de vós.

MY

NAME IS

SANCHES...

ESTICA SANCHES

AO SERVIÇO DA
REPÚBLICA
E

xpressão usada para traduzir actos
humanos que são de tal forma
invulgares que nos levam a rejeitar os
mesmos como tal e a compará-los a actos
próprios de animais.
Exemplos:
“Não vale a pena convidar o Zé para a festa,
o mesmo é um animal”
“Não te esqueças de comprar mais comida
pois o Manuel come que nem um porco”
“Aquela tipa é uma cabra”
“O Luís é de uma fidelidade canina”
“Aquela senhora sua tanto das mãos que
parece que cada vez que lhe aperto a mão
parece que estou a segurar numa lula”
“Humanizar”
Expressão usada para caracterizar as
reacções de animais que, supostamente, se
parecem com humanos.
Exemplo:
“O meu cão escuta tudo o que eu digo”
“O meu papagaio conversa muito comigo”

“O meu gato tem ciúmes”
E há mais como por exemplo : Eu gostava
de ser mosca para saber o que se está a
passar agora aqui ou ali.
E gostava, eu às vezes gostava de ser
mosca se bem que, sendo uma cadela, não
sei se isso seria muito vantajoso para mim
porque quando se tornam insistentes e me
irrito, as como num ápice.
“Manteiga em focinho de cão” é que era
.... Delícia,.. já pensaram como é bom e
desaparece depressa? Manteiga em focinho
de cão é assim como uma mousse de
chocolate à mesa do meu amigo de duas
patas que me leva a passear, uma excelente
sobremesa.
A plataforma internacional de direitos
dos animais que quer banir as menções
negativas aos animais dos provérbios
populares podia preocupar-se mais com
outras coisas bem mais palpáveis e
degradantes para as espécies que não

ANIMALISSES

									E OUTRAS “ICES”

a humana. E porque não para a espécie
humana também?! Matava dois coelhos com
uma cajadada!
E depois, que mal fazem provérbios
populares que servem apenas para explicar
rapidamente aquilo que queremos dizer?
Por exemplo, há o medo... e quem tem
medo arranja um cão. A mim não me ofende
que eu seja o companheiro, o protetor de
quem tem medo, pois que sim, claro que
eu protejo os meus donos. O problema é se
forem caçadores, como não sou apologista
de caça, quem não tem cão vai ter de caçar
com outro animal qualquer que se preste a
essas andanças mais violentas. Andanças
que muita gente explica que até são
necessárias ao equilíbrio das espécies.
Os seres humanos complicam tudo.... Essa
coisa dos ditados populares ofenderem os
seres de outras espécies que não a humana
é uma grande peta.
Aliás vê-se pelo início deste texto que
também há expressões populares com seres
da espécie humana Ou.... vão ser também

censurados?
Assuntos que só servem para nos
enchermos de moscas.... Pensando bem não
gostava de ser mosca e pensando melhor
, termino por aqui porque caçar moscas
também é uma canseira embora até pareça
animado no início.
Que fique pois cada macaco no seu galho.
Por mim, só preciso de um companheiro
que saiba tratar de mim e divertir-se com a
minha presença.
Agradeço a quem me acolheu e sou feliz sim
senhores e senhoras.
Vida de cão tem o meu dono que se farta
de trabalhar e às vezes nem tem tempo para
mim. Isso sim é que é para ficar de trombas.
Santo Natal, sem perú de preferência que
passam mal os coitados e afinal não são
assim tão deliciosos.
Pode ser o tradicional bacalhau com todos
....

Bem,...Fico-me por aqui
antes que fique tudo em
águas de bacalhau.

HÁ
HÁ
		DIAS
		DIAS
					DE
					DE MERDA
MERDA

RICARDO NUNES

OS MEUS AMIGOS ESTAVAM FARTOS
DE ME OUVIR. VAI DAÍ CRIEI UM BLOG.

Ontem descolei do aeroporto do Porto com
destino a Genebra. A minha preocupação
– claramente egoísta – é que aquele
seria mais um dia longo. Três sectores de
voo, onze horas de trabalho. Pouco antes
de entrar em espaço aéreo espanhol
ouvimos na frequência um helicóptero
do INEM em comunicação com Lisboa.
Dirigia-se para o Porto. Como ex-piloto de
helicópteros da Força Aérea, lembro-me
de pensar que uns 30.000 pés abaixo de
nós, estaria provavelmente um amigo e
ex-camarada meu. Aterrámos em Genebra,
reabastecemos, embarcámos passageiros
e descolámos de regresso ao Porto. Ao
reentrar em espaço aéreo português o
sistema de defesa aérea nacional, a cargo
da Força Aérea, tentava entrar em contacto
com o mesmo helicóptero do INEM sem
sucesso. Comentei no cockpit que “a malta
do INEM devia ter aterrado algures por
causa do mau tempo”. Chegámos ao Porto
pouco depois e seguimos para o Funchal.
Há dias de merda. Lá em baixo, para lá
daqueles 30.000 pés, estava efectivamente
um amigo e camarada. Alguém que
esteve comigo na mesma esquadra de
voo. Alguém que esteve presente no meu
último voo como piloto militar. Alguém que

amava aquilo que fazia. Com ele, outros
três excelentes profissionais. E aqui, nestes
dias de merda, a experiência não torna as
coisas mais fáceis. Quando somos mais
novos, especialmente quando ganhamos as
nossas Asas, convencemo-nos que somos
invencíveis. Um puto a quem deram um
avião ou um helicóptero. O mundo a nossos
pés. É inerente a qualquer piloto. É, arrisco,
inerente a qualquer pessoa que faz aquilo
que ama. E, como em tudo na vida, com
a idade vem a percepção da realidade. A
percepção de que somos falíveis e que o
risco, esse, está sempre de braço dado com
a nossa profissão. E ver camaradas “voarem”
para o seu derradeiro voo não fica mais fácil
com o tempo. Pelo contrário. Torna-se mais
doloroso. Especialmente quando o fazem no
desenrolar de uma missão em prol de todos
nós.
Há dias em que a Vida nos prova que é uma
grande filha da puta. Que é injusta. Que leva
os melhores de entre nós demasiado cedo.
Ontem foi um desses dias.

Guarda-me uma cerveja.
Encontrar-nos-emos novamente.

www.merlin37.com/dias

ANTÓNIO
LOPES
PROFESSOR
ENGENHEIRO QUIMICO

ÚLTIMA HORA
Cá pelo “retângulo” Lusitano continuaram
(as agências financeiras) a tirar Portugal do
Lixo, dado que até acabámos com a dívida
ao FMI! Rejubilemos! ahh mas,... tivemos de
contrair dívida para pagar a dívida... coisas
que não mudam...
Lisboa continua em transformação
permanente. Além de obras por todo o
lado (“Santa Engrácia” já é figura de estilo),
quando não são na via pública, são em
remodelação de prédios para o Alojamento
Local, pelo que continua a circulação e
o estacionamento com um certo caráter
...”selvagem”. Mas a PSP vai multar é as
trotinetes com multas que podem chegar
aos 300 €. Nice !
Também na toponímia há remodelações.
Primeiro foi a Casa dos Bicos, que ainda
tem bicos mas que passou a ser Fundação
Saramago. Agora foi o Campo das Cebolas,
onde há muito que não havia notícias das
mesmas, mas que mudou para Praça José
Saramago.

ESTOU A VER AQUI UM PADRÃO (E NÃO É DOS
DESCOBRIMENTOS ;) ).

Mas a “anarquia” saltou das ruas e instalou-se
por todo o lado. Por ex., as greves -médicos,
guardas prisionais, inspetores do SEF,
professores, precários, estivadores, taxistas,
nos supermercados, nos comboios, nos aviões,
nos barcos, no metro. Quantos dias sem greve
é que houve? Até houve grevistas (enfermeiros)
que fizeram rifas e angariações para desvirtuar
a “coisa”. Trotsky, Lenin e Marx devem dar voltas
nos túmulos ou mausoléus, respetivamente.
Até houve titulares de órgãos de soberania
(juízes) a fazer greve. TU QUERES VER QUE
QUALQUER DIA O PRESIDENTE TAMBÉM FAZ
GREVE?

Não, que o professor/comentador/jornalista/
presidente Marcelo continua hiperativo a
distribuir afetos e a dar beijinhos aos netos (dele
e dos outros). Só não deu ao ex-presidente
Aníbal porque este tinha um batizado e teve de
sair a correr da “runião” (aliás, Aníbal é pródigo
em saídas por compromissos! já tinha tido um
casamento noutra “runião”). Mas foi mais um

ano cheio de Marcelfies - nos seus 70 anos,
na última aula, na pastelaria Suiça, a dar sopa
no voluntariado, às compras para o Banco
Alimentar, a tomar banhoca nas 10 praias
fluviais do seu “roteiro de verão no Portugal
profundo”, nos Açores e nos EUA durante
a maratona de Comemorações do Dia de
Portugal, de Camões e das Comunidades
Portuguesas, nas suas 2 viagens a França, 2
aos EUA, 2 à Rússia, 3 a Espanha e a mais 5
países... ufa! Numa das visitas aos EUA até
teve de ouvir do presidente Trump se “acha
que o CR7 se vai candidatar” contra ele... e
recebeu uns quantos reis e presidentes ... de
onde se destaca que se babou (literalmente)
com o presidente Xí Jìnpíng e que recebeu
o presidente João Lourenço na Praça do
Império ;) e isso até foi antes de se saber da
condenação de Orlando Figueira, parceiro de
Manuel Vicente (vulgo irritante)...
Até os bombeiros, instados pelo seu
presidente da liga (tudo em letras pequenas,
sim!), quiseram primar pelo destaque e... num
golpe “de mestre”, passaram a fazer “greve
de zelo” às comunicações das ocorrências a
que são chamados às respetivas Comissões
Distritais da Proteção Civil. Parece que, na
sequência dessa decisão, já resultou numa
morte ... aguardemos desenvolvimentos!
Ah, é verdade, os touros não fizeram greve...
mas foi só porque não puderam, porque
até houve um veterinário que advogou que
quando perguntamos ao touro se quer ser
toureado ele diz imediatamente que almeja
ser toureado, é mesmo o maior sonho dele!!!!
Mas como “quem não percebe a corrida
também não percebe a poesia, não percebe
a literatura”, lá resolveram os deputados
baixar o IVA das corridas para 6%. Contudo,
Aquários e Jardins Zoológicos continuam
com a taxa “normal” de 23%... Incoerências,
como aquela de se for a um restaurante
de luxo, a taxa é de 13% mas se beber uma

cerveja, paga 23%...
Os desígnios do legislador continuam
insondáveis...
Se sairmos do foro das “taxas e taxinhas”
e formos dar um salto ao “politicamente
correto” encontramos motivos para
regozijar. Senão vejamos. De acordo
com “especialistas” em poliamor, “é uma
violência obrigar uma criança a dar beijos
aos avós”. DEPOIS DAS FOTOS DE CANCROS
E INFERTILIDADE NOS MAÇOS DE TABACO,
FICÁMOS TAMBÉM A SABER QUE “PRINCESAS
NÃO FUMAM”! De acordo com uma proposta

do PAN, “Matar dois coelhos de uma
cajadada só” ou “Pegar um touro pelos
cornos” serão substituídos por “Pregar dois
pregos de uma martelada só” e “Pegar uma
flor pelos espinhos”, respetivamente. A
língua Portuguesa ... essa “eterna insatisfeita”!
até porque “todo o mundo é composto de
mudança”! E aquelas “especialistas” que
dizem que devemos pedir autorização ao
bebé para lhe mudar a fralda?! Caro/a
amigo/a, se o seu bebé de três anos nunca
lhe deu permissão para lhe mudar a fralda...
não tenha problemas, porque respeitou o
corpo dele... o único que podia ficar com
problemas era o bebé, com um rabinho tipo
hambúrguer cru!
Haja pachorra ... ou Super Nanny’s (outra das
invenções meteóricas do ano)... há gente que
vive num mundo de unicórnios...
No capítulo da Assembleia que reúne em
hemiciclo ali para os lados de S. Bento,
ficámos a saber que isso da “segurança” é
uma coisa só para o sexo! As passwords
fizeram-se para se partilharem! Seja para
deputados “fantasma”, seja para “picar o
ponto” no Parlamento, seja para subsídios de
viagens e presenças fraudulentas no local
de trabalho. Ainda com a agravante de haver
“virgens ofendidas” (presumo que também
haja algum capricórnio ofendido). Por falar
em ofensa! Depois há quem se ofenda

quando a malta do norte da Europa diz que a
malta do sul é só “copos e mulheres”...
Depois tivemos o desenrolar da “novela” de
Tancos, perpassado com a maior parada
militar da democracia portuguesa (belo
timing) para comemorar o Armistício dos
100 anos da “Grande Guerra” -as chamadas
“manobras de diversão”! Mas as operações
militares estiveram em “alta”. No ar, tivemos,
na mesma semana, dois aviões escoltados
por F-16 devido a aterragens de emergência.
Durante o resto do ano não se ouviu falar
deles.

Monchique. Mas felizmente sem mortes!
nada que se compare com os incêndios da
Grécia, com quase uma centena de mortos,
ou da Califórnia que levaram 3 semanas
a ser controlados, e deram origem, até ao
momento, a 100 mortos ... porque ainda
existem cerca de 600 desaparecidos... Mais
uma vez, parece que a Proteção Civil dos
outros países também não funciona... nem
o desmatamento da Califórnia ... só funciona
bem na Finlândia, essa terra onde as pessoas
aparam a relva e desmatam as matas para
evitar incêndios (segundo Trump).

Tivemos uma tempestade pós-tropical
(a que gostamos de chamar furacão) de
nome Leslie, a mais poderosa a passar pelo
território do continente, e que espalhou
devastação e estragos por onde passou
(61 desalojados e mais de 300 mil sem
eletricidade). Tivemos alguns sismos com
magnitudes até 5,2, os maiores ocorreram
na orla costeira ao largo de Peniche. Deve
ser isso que assustou as sardinhas... que
continuaram caras.

Tivemos umas mortes mediáticas: numa
pedreira em Borba numa estrada que ninguém
sabe bem de quem é a responsabilidade
(e ainda há uns meses lá passei), num
helicóptero do INEM que se desfez contra a
serra de Valongo, de um atleta de triatlo em
Vila Franca de Xira por causa de um seguro
de vida, de uma professora do Montijo com
o móbil de uma herança. Felizmente, um dos
acidentes mediáticos -o descarrilamento de
um elétrico em Lisboa-, fez 28 feridos mas não
fez vítimas mortais.

Os primeiros meses do ano foram,
felizmente, chuvosos (e frios, que nem pus
o pezinho na água do mar). A chuva encheu
as albufeiras e não foi preciso intervenção da
geringonça para mandar parar o verão! Mas
na maior parte da Europa tivemos CALOR.
O Presidente Trump diz que não, mas os
anos estão mais quentes, mais secos (na
Escandinávia tem chovido muito pouco).
Mas quando o calor cá chegou, a 4 de
agosto bateu records -foi o dia mais quente
de sempre em Lisboa, com 44 graus e, em
Alvega, no Ribatejo, com 47 graus (nesse
dia estive debaixo dos mesmos 47 graus em
Cáceres).
No seguimento dessa vaga de calor,
identificado que estava o perigo há
algum tempo, tivemos grandes fogos em

Também se voltou a falar de um outro caso
ocorrido faz agora 2 anos do advogado
João Álvaro Dias que alegadamente morreu
atropelado pelo próprio carro tendo como
única testemunha a ex-mulher. Dizem as “más
línguas” que terá encenado a sua própria
morte para fugir aos burlados e a uma pena
de prisão efetiva de 5 anos e meio (e sabese lá o que se seguiria). À data do fecho
desta redação ainda não sabemos quem foi
cremado “a correr” 48 horas após a alegada
morte, autorizado pelo médico que lhe fez
a autópsia que, por acaso, tem uma avença
com a seguradora que chegou a trabalhar
com João Álvaro Dias. Também não sabemos
porque é que o jardineiro, que era o “dono”
da quinta onde morava Álvaro Dias, depois
da insolvência, vendeu a mesma quinta à

ex-mulher de Álvaro Dias. Como não houve
funeral e os amigos foram proibidos de ver
o corpo, também ainda não sabemos em
que ilha tem atualmente “residência fiscal”.
Mistérios!

e pagar 2,18 €/dia ... em vez de se indignarem
com a falta de transportes públicos decentes.
Por falar nisso, os comboios da CP têm o ar
condicionado tão “fraquinho”... que deixaram
de vender bilhetes nos Alfa no pico do calor
estival...

BEM, MAS NEM TUDO FORAM MÁS NOTÍCIAS!

Ficámos felizes por a Web Summit ir ficar pelo
menos mais 10 anos em Portugal (com ou sem
Marine Le Pen, com ou sem jantar no Panteão).
Também a Google escolheu Portugal para
instalar o novo Centro de Serviços para a
Europa, Médio Oriente e África. Ganhámos 16
prémios atribuídos pelos World Travel Awards,
comummente conhecidos como “Óscares do
Turismo”. De tal forma que a Câmara de Lisboa
vai aumentar a Taxa Municipal Turística em
2019, de um para dois euros por noite, para
reforçar a limpeza urbana e os transportes nas
zonas com maior pressão do turismo. O TUGA
NÃO PÁRA QUANDO PODE COBRAR MAIS UNS
EUROS!

E Portugal está tão na moda que a Monica
Bellucci veio espalhar sensualidade pelos
bairros típicos de Lisboa e promover os pastéis
de nata e os de bacalhau. A Madonna não se
quis ficar atrás e pimba! de uma assentada
trouxe 15 carros para estacionar ao pé de casa.
MILHÕES DE TUGAS INDIGNARAM-SE COM OS
2,18 €/DIA DE ESTACIONAMENTO POR CADA UM
DOS CARROS QUE MADONNA VAI PAGAR... MAS
NÃO SE INDIGNARAM COM OS BANQUEIROS
E POLÍTICOS QUE OS ROUBAM A TORTO E A
DIREITO!

Não se indignaram com o que já
desembolsaram e vão continuar a
desembolsar para pagar os desfalques da
banca e os desvarios de Oliveiras e Costas
ou Salgados deste país… 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

Voltemos às alegrias! Tivemos taças e medalhas
de ouro em várias competições mundiais
-obrigado Fernando Pimenta, obrigado Nelson
Évora, obrigado Inês Henriques, obrigado
Seleção Portuguesa de Futsal para atletas com
síndrome Down, obrigado “miúdos” e “miúdas”
dos Futebois sub-crescidos, e mais uns
quantos. Obrigado também aos 23 restaurantes
portugueses que já têm estrelas Michelin.
No capítulo dos “fait divers”, Portugal não
ganhou o Mundial de Futebol! ohhh ! O
troféu foi para os gauleses que viram nas
comemorações uma excelente oportunidade
para começarem a treinar para o mais tarde
famoso movimento “coletes amarelos” ... que
ainda não parou! Acabado o Mundial, o nosso
Ronaldo, passou de Cris (Espanha) para Roni
(Itália). A transação de 117 milhões de euros que
CR7 custou à Juventus, ficou saldada em meia
dúzia de dias pelo milhão de camisolas e outro
merchandising que a “Vecchia Signora” vendeu.
É verdade! Uma tal de Kathryn Mayorga
também quis a parte de do sucesso do CR7 e,
depois de gastar os 300000 dólars que CR7
lhe deixou em jeito de “shut up”, veio a público
acusá-lo de violação! ups!! mas entretanto
deixou de se falar no caso...
Diz que a SIC é um canal em dificuldades,
mas “roubou” a maior estrela à concorrência, a
TVI, num contrato milhionário (diz que Cristina
Ferreira vai ganhar 1 milhão por ano)...
Ricardo Robles e a sua irmã compraram à
Segurança Social em 2014 um edifício em
Alfama por 347 mil euros e colocaram-no à
venda este ano por 5,7 milhões. Há malta que
quando o seu vizinho faz um bom negócio

desata a gritar “ladrões, especuladores!!!”.
E lá teve o senhor de sair de vereador da
capital!
Pedro Santana Lopes irrevogavelmente
abandonou o PSD/PPD e Aliança passou a
não ser apenas nome de espumante.
“Em Luanda, anda de Ganga” foi o mote de
verão António Costa!
Armando Vara vai para a prisão mas Carlos
Alexandre está impedido de reagir a
acusações de Vara. E Oliveira e Costa e
“amigos”? ainda vão falecer antes de se
apresentarem no Estabelecimento Prisional
de Évora.
Houve centenas de atentados no mundo
que fizeram vários milhares de vítimas. No
nosso “umbiguismo” europeu nem nos
apercebemos, porque a maioria deles
ocorreu na Síria, no Iémen, no Afganistão,
no Sudão, na Nigéria ... nesses países
“não mediáticos”. Um dos atentados mais
mediático em Portugal foi em Al Qochete.
E teve repercussões desmesuradas. Bruno
de Carvalho, à data, o “manda-chuva”
do SCP, ocupou o espaço televisivo e
jornalístico como nunca ninguém antes...
até conferências de imprensa às 20:00h
em ponto! Depois de um folclore de vários
meses, até já esteve detido!!! e aguarda
julgamento. Jesus foi para a Arábia (e eu a
pensar que era a terra do Maomé...)
Tolentino Mendonça tornou-se arquivista
e bibliotecário na mais antiga, maior e
mais poderosa biblioteca do mundo -a do
Vaticano.
António Vitorino foi aclamado para liderar a
Organização Internacional das Migrações.
Herman José perguntou a Margarida Rebelo
Pinto no seu programa: “Como estamos de
amizades coloridas?”. A autora respondeu:

“Eu não sou muito dada a etnias”.
Na secção “TUGA NO SEU MELHOR” tivemos
a inauguração de uma caixa de multibanco
na freguesia de Vilar, em Vila do Conde,
com direito a batismo católico pelo padre
da freguesia. Presume-se que a caixa
abençoada esteja protegida contra os
roubos e outros “irritantes”.
Na especulação imobiliária tivemos um
“quarto para estudante perto da Escola
Superior de Hotelaria do Estoril” por 600€
mês numa autocaravana “com despesas
da água, electricidade e internet incluídas
no valor final”... ou um T3 em Campo
de Ourique por 8200€ mês (sem água,
electricidade e internet incluídas...).
Por cá e lá fora houve muitos momentos que
se tornaram vídeos e fotos virais durante o
ano:
-a menina sueca DE 15 anos que esteve em
greve às aulas em nome do clima;
-a selfie dos “coletes amarelos” no
MacDonalds de Paris;
-os miúdos tailandeses de uma equipa
de futebol que foram salvos de uma gruta
inundada;
-as “fake” quedas do Neymar no Mundial de
Futebol;
-a facada a Bolsonaro e a ascenção até à sua
eleição;
-o incêndio no Museu Nacional do Brasil (Rio
de Janeiro);
-a sonda da NASA, InSight, que chegou a
Marte;
-a neve em Roma;
-a queda da ponte Génova;
-o CR7 a abraçar o Buffon no final do RealJuventus ou momento de fairplay a ajudar o
Cavani quase no final do Uruguai-Portugal;
-os japoneses a deixarem os balneários e os
estádios do mundial limpinhos;

-Sully, o labrador que acompanhou George
H. W. Bush até ao dia da sua morte;
-a pose de Trump sentado e braços
cruzados com Merkl e os outros líderes do
G7 em pé;
-a diplomacia de Trump ao perguntar a
Marcelo se acha que o CR7 se vai candidatar
contra ele;
-Trump a plantar uma árvore com Macron
nos terrenos da Casa Branca (estariam a
limpar as matas?);
-Trump a passar à frente da raínha Isabel II
numa revista à Guarda Real;
-Trump a dizer que falou com o presidente
da Finlândia e que lá eles limpam as matas
“como ninguém” e por isso não têm fogos;
-Trump que não cumprimentou os Clinton no
funeral de George Bush;
-Trump que defendeu que os professores
deviam andar armados;
-a “longa marcha” (não da China mas da
América Central) em que EUA acolhem
milhares de imigrantes em Tijuana com gás
pimenta;
Destaque ainda para:
-a saída de Trump, perdão, dos EUA,
do Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas, do Tratado de Associação
Transpacífica, do Acordo de Paris sobre o
Clima, do Acordo Nuclear com o Irão e da
Unesco;
-os 10 milhões de dólares pagos pela
diretora da Huawei, Meng Wanzhou,
como fiança para sair da prisão porque,
basicamente, “deu na bolha” a SAR Donal
Trump I impor sanções ao mundo se não
concordarem com as sanções dele ao Irão;
-o Brexit que, pela primeira vez desde que
nasceu, teve de enfrentar o Brack, e ainda
não se sabe bem o que vai acontecer a
seguir;

-as “fake news”, que estão assim como os
virus informáticos -cada vez mais seletivos e
especializados;
-a “independência” da Igreja Ortodoxa
Ucraniana, que abandonou em definitivo a
tutela do patriarcado de Moscovo, fundando
uma nova denominação que põe fim a uma
ligação de mais de três séculos à Igreja
Ortodoxa Russa. Dizem que a decisão é
religiosa, mas sabemos o que quer dizer
“política”...
-o movimento #metoo, que agora, dizem,
está a condenar homens inocentes;
-Jamal Ahmad Khashoggi, o jornalista
saudita, cronista do Washington Post
e muito crítico do regime saudita, que,
alegadamente foi assassinado a mando de
Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro
da Arábia Saudita;
-a homenagem da Revista Time ao
jornalismo e aos jornalistas como
“Personalidades do Ano 2018”.
Personalidades e vítimas, onde se incluem
Jamal Khashoggi.
Morreram os cantores/músicos Montserrat
Caballé, Madalena Iglésias, Charles
Aznavour, Avicii, a Guida Maria, o físico
teórico, Stephen Hawking, o fundador da
IKEA, Ingvar Kamprad , o chef com mais
estrelas do guia Michelin no mundo (32), Joël
Robuchon, o chef, escritor, e apresentador
Anthony Bourdain, o criador do Homem
Aranha, Stan Lee.
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