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Editorial 

Na distribuição de tarefas que visam tornar realidade o segundo 

número da “Justiça com A”, coube-me redigir o Editorial. 

 Confessando a minha ignorância e impreparação para estes 

trabalhos, não me recusei porque a vida é um permanente conjunto de 

dificuldades e a cada passo há que ultrapassar os desafios que instam à 

superação de limitações, receios e inseguranças. 

 Foi, por isso, de peito aberto que me abalancei na presente 

tarefa. 

Mas como executá-la com sucesso, como conseguir atrair-vos para 

o que este número vos oferece, como estimular curiosidade para o seu 

conteúdo? 

 Na minha opinião, o que se segue é tão rico e diversificado como 

os pensamentos que em sessenta fugazes segundos atravessam a mente 

de qualquer um, ainda que aparentemente alheado na superficial 

observação de uns brilhantes sapatos pretos. 

Desde paragens remotas a sorrisos perdidos em desilusões 

colectivas; de equívocos conceptuais que perigam o que de mais 

elementar estrutura as sociedades democráticas, a regressos a pátrias 

desconhecidas; de realidades (só) geograficamente distantes, plenas de 

angustiante circunstância humana e tristemente deixadas ao descaso da 

sua contenção geográfica, a mortes incompreendidas, injustificadas e 

para sempre carentes de Justiça, aqui mesmo ao lado.  

Da percepção dos direitos individuais e sua concretização 

jurisprudencial, às responsabilidades de cidadania; dos sentimentos 

experimentados por quem se encontra incumbido de fazer a Justiça ao 

que semelhante tarefa demanda e impõe, passando por clichés literários 

que jamais o serão, sem descurar pausas para café e crónicas que se 

pretendem femininas e nunca feministas.  

 Espero que tudo isto e mais o que cada um de vós, na 

singularidade da vossa leitura, encontrará nestas páginas virtuais, 

constitua incentivo bastante para partilharem connosco mais este acto 

de conquista em forma de revista. 

  

 

Paula Ferreira Pinto 

Juíza de Direito 



 

4 
 

Ré em Causa Própria 

60 Segundos dos meus Sapatos Pretos  

Não vos vou dar 4 temas em 60 segundos como num directo da 

televisão ou de um telejornal, até porque muita coisa aconteceu desde a 

ultima primeira edição. 

Isto de escolher um tema para crónica pode parecer fácil ou ser 

tão tentador (por parecer variado) , que se torna difícil. 

Olho os bicos dos meus sapatos e, apesar de serem brilhantes e 

estarem impecavelmente limpos, não me ajudam a escolher o tema. 

Aconteceu tanta coisa entretanto, como o Incidente de Timor... 

Retomo o teclado. 

Incidente com Timor? Mas não houve qualquer incidente com 

Timor, pelo menos o chefe de Estado Timorense assim o entende e na 

verdade tem a sua razão. O que houve foi um choque com Princípios 

Fundamentais de um Estado de Direito. Sim, isso sim. Agora incidente 

entre Portugal e Timor não, até porque enviaram abraços em directo 

para Portugal daquelas paragens de praias maravilhosas e amenas, e 

céus riscados de infinito. 

Baixo de novo o olhar sobre os bicos dos meus sapatos e, penso 

que não está bem para uma crónica qualquer coisa semelhante a prosa 

poética pelo que, há que deixar de lado o tema que fez de nós espiões ao 

mais alto nível já que, os visados eram Magistrados e administravam a 

Justiça aplicando a lei. 

E então porque não escrever sobre essa tarefa árdua que é a de 

aplicar as normas e fazer a Justiça que os factos permitem? 

E, sendo assim, apresento-me desde já, começando pela minha 

idade que, o nome e a profissão já os sabem há uns tempos. 

Tenho 56 anos e há uma jurisprudência que diz que, de há 6 anos 

para cá deixei de dar importância ou a mesma importância, a assuntos da 

minha vida íntima que só a mim dizem respeito, ao contrário do que 

acontecia em idades mais jovens que já tive. 

A jurisprudência em questão, esclareceu-me de que era assim 

mesmo, quer eu entendesse que sim ou que não, de outra forma ou com 

outra intensidade. 

Tendo em conta como sempre tenho, a jurisprudência dos 

tribunais superiores, se um tribunal superior diz que "aos 50 anos e dois 

 

Adelina Barradas de Oliveira 
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filhos, idade em que a sexualidade não tem a importância que assume em idades mais jovens, 

importância essa que vai diminuindo à medida que a idade avança." é porque sabe do que fala, 

que os juízes costumam falar e fundamentar as suas decisões segundo o curso normal das 

coisas e a experiência comum da vida. 

Assim, concluo que se tal jurisprudência vier a fazer escola, eu estarei completa e 

redondamente enganada quanto ao que respeita a algo do meu foro íntimo e pessoal e, ficarei 

ou tentarei ficar convencida de que nada disso difere de pessoa para pessoa uma vez que, a 

importância diminui à medida que a idade avança... Surge-me a pergunta: E a qualidade? 

Outras coisas teria para dizer mas fazem parte da normalidade da Vida de um Juiz. 

Primeiros Interrogatórios, determinação de medidas de coacção, julgamentos, 

absolvições condenações e recursos, presunções de inocência, trânsitos em julgado e justiça, 

são o meu dia a dia. 

Muito pouco há a dizer porque todos os processos são tratados com o mesmo rigor e 

como manda a lei e, como nenhum processo é apenas um grupo de folhas A4 (em que algumas 

até são coloridas), e como os códigos de Processo são iguais para todos os grupos de fls A4, 

que por acaso até têm gente dentro (e é aí que está a enorme diferença, não porque uns são 

mais iguais que outros, mas porque todos são diferentes uns dos outros), nada tenho a dizer 

para além do já dito. 

E do que me rodeia lá fora? Falar-vos da violência não enfrentada e das consequências 

quando é enfrentada. 

A violência física como a que sofreu Tugce Albayrak, a jovem que morreu vítima de uma 

agressão depois de ter tentado ajudar duas raparigas que estavam a ser assediadas numa casa 

de banho por dois homens em Offenbach. E como ela tantos que reagem num mundo de 

indiferença e de “faz de conta que não vejo antes que também tenha problemas”. 

Falar-vos dos Direitos Humanos... E daria para conversarmos aqui sobre eles? E sabemos 

que existem e são nossos incondicionalmente? E que nem podemos abdicar dos Direitos 

Fundamentais independentemente da idade que possamos ter? 

E se vos falasse de fome agora que estamos no Natal? Falar de fome no Natal.... 

Não só lá fora, e não é fora do planeta em que vivemos é fora do círculo em que 

sobrevivemos, indiferentes porque é Natal e vem aí a época de trocar presentes. Todos os 

anos é assim, um ritual em que fingimos que somos todos irmãos. 

Podia falar-vos da “Geração Z”, sabem o que é? 

Poucos temas esta edição vos leva da minha parte. Afinal acabei por não escrever nada 

e tanta coisa que poderia contar-vos em 60 segundos só por tópicos. 

Até podia ter falado das biqueiras brilhantes dos meus sapatos pretos... . 

Aceitam-se sugestões para a próxima crónica .  
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O Outro Lado do Reflexo 

A intolerável administrativização da Justiça 

Vem este a propósito de recentemente a comunicação social, na 

sequência do “incidente” que envolveu magistrados em exercício de 

funções em Timor Leste, titular que os funcionários judiciais portugueses 

haviam sido expulsos do território. 

É frequente na sociedade a ideia de que a magistratura judicial 

inclui-se no corpo da Função Pública mas não tenho memória de 

anteriormente esta ter sido tão intensamente veiculada, principalmente 

por via da denominação de juízes como funcionários. 

Mais perturbante que a errada concepção que reflecte, é a falta de 

esclarecimento do equívoco que, de tanto repetido, pode alterar a 

realidade. É que não há como escamotear o valor intrínseco das palavras, 

o seu poder simbólico e a sua capacidade potencialmente transformadora 

da realidade. 

Será bom não esquecer que os magistrados judiciais são titulares de 

órgãos de soberania, os Tribunais. E que através destes órgãos de 

soberania, o Estado exerce, executa e prossegue um dos seus Poderes 

Soberanos: a Administração da Justiça. 

Ao fazê-lo, através dos magistrados judiciais que actuam em 

exclusivo nome do Estado, este diz o Direito, aplica normas gerais e 

abstractas ao caso concreto, definindo as posições jurídicas dos cidadãos 

ou entidades que solicitam a intervenção estadual na resolução dos 

conflitos que surgem nas suas relações sociais. 

Concretiza, assim, a sua função de apaziguamento social por via da 

aplicação prática dos comandos legais emanados de outra das suas 

funções soberanas, a Legislativa, e garante a observância da Constituição 

da República. 

O Estado, no decurso do exercício da sua função jurisdicional, está 

adstrito ao cumprimento da Constituição e da Lei. Consequentemente, 

somente à Lei e às normas constitucionais devem escrupulosa obediência 

os magistrados judiciais, sobre quem impende a obrigação de proferir 

decisões em nome do Estado.  

Para que ao processo decisório exclusivamente presidam critérios 

de legalidade e de constitucionalidade, para que não se desvie o exercício 

da Administração da Justiça dos fins por si visados, o Estado reconhece e 

proclama, na Lei Fundamental, a independência e inamovibilidade do 
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cargo de quem em cada momento se encontra investido na respectiva função.  

Garante-se, por esta via, o Estado a si próprio e aos cidadãos que serve: certifica-se de 

que quem necessariamente tem de utilizar na prossecução das suas atribuições, actua em seu 

nome de acordo com os seus princípios e na prossecução das finalidades que simultaneamente 

o justificam e legitimam. 

Diversamente, a Função Pública, o conjunto dos funcionários públicos, organiza-se em 

torno da satisfação regular e permanente das necessidades colectivas, actuando as opções 

politicas concretamente implementadas e/ou executando as decisões proferidas pelos órgãos 

do Estado. Encontra-se, por isso, hierarquicamente estruturada, numa cadeia de direcção e 

fiscalização da qual ressuma o seu carácter subordinado e secundário face aos centros de 

imputação de vontade do Estado. 

Insere-se no âmbito da Função Administrativa do Estado e subordina-se 

necessariamente às decisões que concretizam, em cada momento político, a interpretação do 

interesse público, devendo obediência às opções daí resultantes – para além, da obediência à 

Lei, imperativo em qualquer Estado de Direito Democrático.  

Em suma, os magistrados judiciais, no exercício das suas funções, actuam em nome do 

Estado; os funcionários públicos agem na execução e em obediência às decisões que o Estado 

toma, sendo que os adstritos aos Tribunais fazem-no em cumprimento das tomadas pelos 

magistrados judiciais no exercício da função jurisdicional. 

Não é assim possível, nem sequer de forma grosseira, considerar que os magistrados 

judiciais são funcionários públicos. E tal consideração é tanto mais errada quanto reveladora 

de uma concepção atentatória de um dos pilares da estrutura do Estado de Direito 

Democrático, a saber, o de uma Administração de Justiça independente das demais funções de 

soberania, imparcial e isenta. 

Os magistrados judiciais não exercem as suas funções observando instruções ou ordens 

de quaisquer entidades; não pautam a sua actividade decisória por critérios circunstanciais, 

resultantes de leituras políticas discricionárias do interesse público, não orientam a sua 

actividade a objectivos que divirjam da estrita, escrupulosa e rigorosa aplicação a Lei ao caso 

concreto; não devem obediência senão à Constituição da República Portuguesa. 

E não o fazem porque quando julgam, quando dizem o Direito no caso concreto, emitem 

decisão enquanto Estado Português: quem dirime o conflito não é o cidadão que circunstancial 

e temporariamente se encontra investido no cargo em apreço; quem dirime o dissidio é o 

Estado.  

E é inaceitável que o Estado, no exercício de qualquer função de Soberania, sirva outro 

interesse que não o da Comunidade que justifica a sua própria existência. E que 

concretamente na Administração de Justiça se oriente por critério diverso do que dimana da 

Lei, sendo inconcebível que receba instruções e/ou ordens para decidir em determinado 

sentido, que profira um número determinado de decisões a fim de satisfazer as exigências 

estatísticas ou que oriente os procedimentos em determinado sentido, divergente do 

resultante da Lei de Processo. 
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Equiparar os magistrados judiciais a funcionários públicos é administrativizar a Justiça, é 

enfraquecer a respectiva função de soberania e, em última análise, é colocar inaceitavelmente 

em perigo a própria Democracia. 
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Repatriados Açorianos  

O fenómeno da emigração nos Açores é antigo, tendo as suas 

raízes no final do século XVIII. Desde então tem persistido, de forma mais 

massiva ou apenas pontual (associado a crises económicas, como 

sucedeu no século XIX) ou a crises sísmicas e vulcanológicas (como 

sucedeu com o sismo de 1980 e com o vulcão dos Capelinhos na década 

de 50 do século passado). 

 Os açorianos, quando emigram, fazem-no tradicionalmente para 

o Brasil, as Bermudas, os Estados Unidos e o Canadá e fazem-no de forma 

«peculiar» no contexto nacional. Efectivamente, não há propriamente 

um emigrante açoriano, mas antes famílias emigrantes açorianas, já que 

o «chefe de família» não emigrava sozinho, mas antes acompanhado de 

todo o agregado, com o intuito de fixar residência no país estrangeiro, 

onde habitualmente acabava por se instalar em autênticas «colónias» 

portuguesas. Este cariz familiar da emigração açoriana é decisivo para a 

melhor compreensão da gravidade e importância do fenómeno dos 

repatriados (por motivos criminais).  

Por motivos de diversa ordem1, uma elevada percentagem de 

açorianos optou por nunca se naturalizar nos países de destino, o que 

determinou que os próprios e/ou os descendentes (também não 

naturalizados) acabassem por ser apanhados nas malhas das leis de 

imigração. 

A partir de 1987, de forma pontual, começa a assistir-se ao 

regresso (rectius, em muitos casos à vinda, visto que os cidadãos em 

causa nem sequer nasceram nos Açores) de açorianos, repatriados após o 

cumprimento de penas de prisão, especialmente nos Estados Unidos e no 

Canadá. O fenómeno agrava-se, de forma decisiva, há cerca de 20 anos, 

em 1993/1994/19952. Nesta época os deportados ascendem anualmente 

a cerca de 50, mas o número aumenta progressivamente mantendo-se, a 

                                                           
1
 João Rodrigues, id. infra, referencia que muitos nunca sentiram necessidade de o fazer 

porque desde que estavelmente instalados não se colocavam questões de deportação; 
outros não o fizeram porque mantinham sempre presente a ideia de regresso à terra 
natal; outros tantos desconheciam as leis de imigração/naturalização vigentes no país 
«adoptivo»; uns quantos consideravam que, mantendo-se à margem do sistema local, 
escapariam melhor às malhas do sistema fiscal, assim logrando acumular mais 
rendimentos em menos tempo. 
2
 Com desenvolvimento, e designadamente dados estatísticos que não cabem na 

economia desta peça, recomendam-se as seguintes teses: Geografias de Inclusão e 
Exclusão – Políticas migratórias e de deportação dos Estados Unidos da América e os 
cidadãos deportados em São Miguel (Açores), tese de mestrado de Telma Margarida 
Pimentel Silva Silva, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 2011; O Repatriamento 
nos Açores: da emigração à reinserção, tese de mestrado de João Paulo Soares 
Rodrigues, Universidade Aberta, Lisboa, 2010 disponível em 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1527/4/Nova%20estrutura%20da%
20tese.pdf.   
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https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1527/4/Nova%20estrutura%20da%20tese.pdf
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partir de 1999, acima dos 100. No final da década passada fica muito próximo dos 2003 

repatriados anuais. 

É um regresso particularmente difícil. A generalidade destas pessoas não (re)conhece a 

realidade açoriana porque emigrou com tenra idade e, à chegada, nem sempre há suporte 

familiar (até porque, como já adiantado, os agregados familiares emigravam juntos). Assim, 

deparam-se com uma terra desconhecida, uma língua que muitas vezes mal «arranham» e 

familiares (mais ou menos distantes) que, de forma generosa, os acolhem4 pontualmente. 

Além do mais regressam, em muitos casos, desacompanhados da família de origem, de 

pais, irmãos, mulheres e filhos, de quem são separados abruptamente. Também mercê deste 

(quase) total desenraizamento, muitos acabam por vir parar aos Tribunais. 

 Encontramo-los um pouco por todas as vilas e cidades açorianas. Reúnem-se nos 

bancos dos jardins ou sentam-se à porta das lojas à espera da bondade alheia. Ouve-se o inglês 

com sotaque americano e, por vezes, palavras em português pelo meio. Nas vilas pequenas 

todos os conhecem. Nas cidades, são geralmente objecto de discriminação e olhados de lado. 

 Conheçamos, agora, alguns destes cidadãos nacionais.  

José, de 34 anos de idade, tem passado os últimos 6 anos da sua vida numa pequena 

Ilha do Grupo Central dos Açores. Chegou à terra que o viu nascer após ter cumprido uma 

pena de prisão nos Estados Unidos da América. Aquando da libertação, não voltou para junto 

dos seus pais, mulher e filhos, residentes na Califórnia. Foi conduzido da prisão para o 

aeroporto. Quando saiu do avião estava na ilha de onde saiu quando apenas tinha 2 anos de 

idade. Ouvia as pessoas a falar mas não percebia. Instalou-se numa casa fechada há diversos 

anos, de uma avó já falecida. Sem quaisquer amigos e familiares nesta ilha, passava os dias a 

deambular junto ao porto. Um dia propuseram-lhe ir buscar “drogas” a uma ilha vizinha. Era a 

primeira oportunidade que tinha de fazer dinheiro e por isso não hesitou. Entretanto, 

conheceu a sua actual companheira e tiveram um filho. Sem meios para prover ao sustento da 

sua família, e paralelamente à actividade de correio de droga inter-ilhas, dedicou-se aos furtos. 

Cumpre actualmente uma pena superior a 6 anos de prisão noutra ilha deste arquipélago. 

Recebe, esporadicamente, correspondência da sua família na Califórnia.  

Após ter cumprido várias penas de prisão nos EUA, Ana foi enviada de regresso à ilha 

donde saiu quando era apenas uma criança. Com uma irmã na ilha e com conhecimento 

suficientes de português, julgou que o regresso não seria complicado. Contudo, o consumo de 

drogas durante longos anos teve efeitos irreversíveis na saúde mental de Ana. Apelidada de 

“maluca” pelas pessoas da sua terra, começou a dedicar-se a pequenos furtos. Todos sabiam 

que se tratava de Ana e, talvez por compaixão, perdoavam tais comportamentos. Chegou a 

estar presa preventivamente. Actualmente em liberdade, Ana pergunta o que pode fazer para 

voltar à prisão, pois é o único local onde, desde que chegou, conseguiu fazer amigas.  

João cumpriu uma pena superior a 20 anos de prisão nos Estados Unidos da América. 

Foi repatriado. Deixou para trás mulher e filhos. Numa das ilhas deste arquipélago destacou-se 

como empresário. Porém, tudo se começou a desmoronar quando a sua companheira fez uma 

                                                           
3
 Números muito relevantes numa população global de cerca de 246.000 (números dos censos de 2011). 

4
 Estima-se que cerca de 75% dos repatriados sejam acolhidos, num momento inicial, pela família alargada. 
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denúncia de violência doméstica. Após tal condenação, sucederam-se os processos-crime, 

quer por tráfico de droga, quer por ofensas à integridade física de terceiros quer por 

resistência à autoridade. Actualmente já não tem a sua empresa, sobrevive com dinheiro que a 

família envia e é temido no meio onde vive.  

Mas não haverá casos de reintegração bem-sucedida na nossa sociedade por parte de 

repatriados? 

Talvez, mas esses, por norma, não se sentam nos bancos das nossas salas de audiências. 
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Malawi o caloroso coração 
de África 

 ... Não sei se para minha sorte ou para meu azar, o Programa de 

assistência no Malawi era um programa modelo sob todos os aspectos.  

 O Governo cooperava em tudo e trabalhava bem, a corrupção era 

comparativamente pouca e quando algo ia contra a preferência do 

regime estava implícito que nós tratávamos do assunto de forma a eles 

poderem fazer de conta que não viam, era um acordo tácito.  

As ditaduras têm destas coisas, muitos africanos me disseram ao 

longo dos anos não ter a certeza se o modelo “democrático” se ajustará à 

realidade do continente africano, eu também não sei, mas trabalhava-se 

bem. Por exemplo, as testemunhas de Jeová eram proibidas no Malawi, 

os nacionais não podiam exercer esta devoção, no entanto nós tínhamos 

um enorme campo de refugiados com muitos milhares de moçambicanos 

praticantes que eram tratados como os demais, com a salvaguarda de 

não deverem “exercer” fora do campo em que residiam visto que parte 

do seu rito é “testemunharem” passando a palavra e angariando novos 

adeptos, …pragmatismo no seu melhor, apesar de tudo.  

A meu ver o pragmatismo é crucial em quase todos os aspectos da 

vida e apesar de eu não poder defender qualquer tipo de ditadura, 

precisamente porque ela me assusta, dou-me por vezes conta de que o 

mundo civilizado poderá estar a chegar ao ponto em que esse tipo de 

regime ganhe apelo de novo, como todos sabemos a história repete-se e 

futuros ditadores jamais fizeram campanha como tal.  

Pergunto-me por vezes quanto tempo levará o ocidente 

democrático a repensar a sua política social e a refinar a sua concepção 

de tolerância, …será uma condescendente via de sentido único, e como é 

que isso se traduz em termos de harmonia social, integração e 

aculturação? Se o país anfitrião se tornar fragmentado, subserviente ou 

dominado por factores externos, as características que desde logo lhe 

proporcionaram sucesso e o tornaram atraente não se diluirão ou 

cessarão de existir?  

É lógico que quem já por lá passou eduque quem vem a seguir de 

forma a não reincidir nos mesmos erros e parece-me também uma 

expectativa razoável que quando eu vou a casa de alguém me submeta 

às suas regras, doutra forma ficaria onde estava, os direitos vêm com 

obrigações e como diz o ditado, a minha liberdade termina onde começa 

a liberdade do outro.  
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Há um balanço precário em tudo isto que seria bom estabelecer a benefício de todos, 

tanto dos nacionais (que parecem cada vez mais ressentir-se dos estrangeiros, até os 

escandinavos), como daqueles que procuram melhores condições de vida lá fora. Não estou 

certa de que a cultura anfitriã se deva erradicar pela raiz, uma coisa é a semântica que nos 

permite chamar algo por outro nome e pretender tê-la melhorado, outra é a cada vez mais 

preocupante realidade em que semântica é apenas outra palavra inútil para os mesmos 

problemas insidiosos borbulhando sob a superfície. Esta foi sempre a minha quezília com o ser 

politicamente correcto, muito frequentemente concentra-se sobre a forma e negligencia o 

conteúdo... ... 

Um terço do mundo pensa assim e dois terços pensam assado, não sei se haverá grande 

esperança de melhoras e tudo isto é muito perigoso, …até mesmo este raciocínio! ...   
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Refugiados e Direitos 
Humanos… num “mundo de 
feras” 

Tal como descrito no livro “The State of World Refugees” da mesma 

forma que não é possível falar de química sem mencionar as moléculas ou 

de economia sem falar na oferta e na procura, hoje em dia não é possível 

falar de questões internacionais sem fazer referência aos Direitos 

Humanos.  

Em 2013, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR) já registava 51,2 milhões de deslocados e refugiados, 

mais seis milhões que em 2012 o que levou António Guterres a lembrar 

que enfrentamos um enorme aumento de todas as deslocações forçadas, 

dando destaque aos 2,5 milhões de novos refugiados sírios e 6,5 milhões 

de deslocados internos nesse pais desde o início dos conflitos. O ano de 

2014 continua essa espiral de violação de direitos, de intolerância 

religiosa, de perseguições étnicas geradoras de mortes e êxodos em 

massa de refugiados e deslocados. 

Os mais recentes conflitos entre Israel (Hamas) e Palestina, na Faixa 

de Gaza, são outro drama que durante cinquenta longos dias, destruiu 

infraestruturas como escolas e hospitais num total de 18.000 edifícios, 

refira-se que 65.000 Palestinianos ainda permanecem em instalações 

locais da ONU. Neste conflito já perderam a vida 400 crianças e 370 mil 

necessitam de ajuda psicossocial. Serge Halimi, a propósito deste conflito, 

insta a Comunidade Internacional a gerir esta questão com algum 

equilíbrio entre as partes em confronto, não deixando de referir que 

“entre 1967 e 2003, mais de dois terços das resoluções do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas foram transgredidas por um único Estado, 

Israel, e que muitas vezes elas referiam-se à colonização dos territórios 

palestinianos. O mesmo é dizer que até um simples cessar-fogo em Gaza 

significa e perpetua uma violação reconhecida do direito internacional”. 

Na sequência do cessar-fogo de 20 de Agosto, encontram-se como 

assuntos pendentes a construção de um porto, a reabertura do aeroporto 

da faixa de Gaza e a troca de prisioneiros palestinianos pelos restos 

mortais de soldados israelitas, pelo que os cinco membros permanentes 

do Conselho de Segurança e aos quais se associou a Jordânia prosseguem 

há várias semanas as negociações, mas parecem longe de um consenso. 

Preocupante é igualmente a situação na Síria dado que desde 

março de 2011 que a revolta contra o regime do presidente sírio, Bashar 

al-Assad, se transformou numa guerra civil complexa, que levou mais de 
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nove milhões de sírios a abandonar as suas casas, incluindo três milhões que fugiram para o 

estrangeiro, principalmente nos países vizinhos. Trata-se da crise mais grave em termos de 

refugiados desde o genocídio ruandês na década de 1990. 

Sublinhe-se que cerca de 6,6 milhões de crianças vítimas da guerra civil na Síria precisam 

de ajuda, alertou esta semana o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), receando 

que a falta de fundos obrigue a uma redução da ajuda. Estes 5,1 milhões de crianças vivem na 

Síria e 1,49 milhões são refugiados, de acordo com a UNICEF. 

Ao todo, 10,9 milhões de pessoas precisam de ajuda na Síria. De acordo com o Alto 

Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), 2,9 milhões de refugiados sírios estão 

registados na região, e o seu número aumenta em 100.000 pessoas todos os meses. No final 

do ano, o ACNUR estima que o número de refugiados sírios na região ronde os 3,6 milhões de 

pessoas, o que exigiu uma versão revista do Plano regional de intervenção para a Síria que 

ascende a 3,74 mil milhões de dólares para assistência aos refugiados sírios no Líbano, 

Jordânia, Turquia, Iraque e Egito. 

O ACNUR, realidade que conheço bem da minha experiência como consultora jurídica 

desta grande organização, tem vindo a alertar os Estados para a necessidade de apostarem na 

gestão e prevenção de conflitos e sobretudo no respeito pelos direitos humanos, apelos esses 

que ecoam infelizmente no deserto da indiferença. 

Os líderes internacionais devem entender o imperativo de construir e manter um 

sistema que proteja quem não tem poder e que controle os poderosos - um sistema baseado 

no Estado de Direito que garanta o fim da impunidade e o respeito pelos padrões 

internacionais no âmbito da separação de poderes. Enfim, um sistema que, tal como define o 

Secretário-geral da Amnistia Internacional, “inste os Líderes que estão no poder a agir no 

melhor interesse dos seus cidadãos e a criar um ambiente que dê a todos um acesso genuíno à 

participação na vida política, em que exista um forte apoio institucional ao envolvimento da 

sociedade civil”. 

Já noutros momentos expressei publicamente que “O respeito pelos Direitos Humanos 

em geral e pelos Direitos das Mulheres é, agora, muito justamente encarado como um dos 

alicerces da paz, da segurança e do desenvolvimento, mas para isso precisamos de líderes 

sólidos e humanistas, pelo que voltamos sempre à questão dos líderes e das lideranças, 

porque as escolhas que fizermos hoje, no presente, estarão profunda e inevitavelmente 

inscritas no futuro.” 

A universalidade é a única forma de encarar os Direitos Humanos e as Liberdades 

Fundamentais. É com certeza necessário ter em linha de conta as diferenças históricas, 

culturais e religiosas, mas compete a todos os Estados promover e proteger todos os Direitos 

Humanos, independentemente do seu sistema político e económico e da sua cultura.  

Urge construir uma cultura favorável aos Direitos Humanos dentro das escolas, uma vez 

que são espaços de sociabilidade humana, que não raras vezes contribuem para o 

favorecimento ou não de uma prática pedagógica fundada na valorização da dignidade 

humana. Uma das consequências sobre a falta de conhecimento dos próprios direitos é a 
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impossibilidade de exercer o direito essencial que assinalou Hannah Arendt, “o direito a ter 

direitos”… esse direito é inalienável e deve afirmar-se cada vez mais neste “mundo de feras”. 
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E sendo Juiz? 

A responsabilidade de JULGAR 

 Como me sinto a julgar as outras pessoas? Penso muitas vezes 

nesta questão.  

E é o mesmo, julgar as pessoas quando está em causa o seu 

património, a sua vida familiar ou a sua liberdade? Quando nos sentimos 

mais “pesados” nesta missão de dizer a justiça? Quando custa mais? 

Quando é mais fácil? 

Quando ainda era auditora, ainda na primeira fase, disse uma vez, 

convicta e senhora das minhas certezas de então, que não quereria 

exercer funções na área de família e menores. A ideia de decidir o destino 

das crianças pareceu-me, naquela altura, tão pesado e difícil, livre de 

amarras estritamente legais e por aí, menos segura e menos fácil de 

exercer. 

Fui para os Tribunais, na segunda fase de formação de então, 

passei seis meses junto de magistrados do Ministério Público e seis meses 

junto de magistrados judiciais. A fase mais dura dessa formação foi, sem 

dúvida, o período passado junto da Magistrada do Ministério Público no 

Tribunal de Família e Menores de Loures. Os problemas aí analisados ao 

nível da promoção e protecção eram terríveis, pareciam-me quase 

insolúveis.  

No primeiro Tribunal onde exerci funções tinha um pouco de tudo, 

cível, crime e família e menores. E tudo mudou. 

Não mudou a dificuldade em trabalhar a área de família e 

menores, os problemas não eram menos terríveis, não aumentou a 

dificuldade nas outras jurisdições. Aprendi o encanto de cada uma delas e 

as suas dificuldades.  

Aprendi, sobretudo, que não vou deixar de sentir, não vou deixar 

de emocionar-me com o que me contam. Que faz parte de ser juiz, ser 

antes de mais, pessoa. Sou a pessoa que decidirá, depois de ouvir e 

ponderar todas as pessoas interessadas na solução do litígio. 

Poderá dizer-se que enquanto pessoa, posso ser condicionada pelo 

meu género e vivência, julgando as situações mais benevolentemente, 

consoante me são mais familiares ou empáticas? É um risco de se ser 

humano, mas um risco que se tem de reconhecer e combater.  

Daí a importância de que as decisões sejam fundamentadas. A 

fundamentação, ao justificar a decisão perante os seus destinatários, 
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serve também para a explicarmos a nós próprios, para nos controlarmos do risco da emoção 

prevalecer sobre a razão e os argumentos do Direito. 

Mas tal nunca significará que deixaremos de sentir. 

Sorrir quando se descrevem situações caricatas e chorar, ainda que engulamos as 

lágrimas, quando a pessoa que nos conta a sua história sofre com ela. Porque sentir a dor é 

também compreender, saber o peso da mesma na violação da norma, ou no preenchimento 

da sua previsão, para que a solução encontrada, seja justa e obtenha a paz social. 

E este sentir do outro é sempre importante, quer estejamos a falar do valor que se 

discute como estando em dívida, quer se fale de onde viverão as crianças, quer se discuta o 

cometimento do crime e a privação da liberdade do arguido.  

Dizemos e temos de nos lembrar, os processos são papéis com pessoas lá dentro, são 

questões que fazem a diferença na vida daquelas pessoas, que merecem e devem ser tratados 

com respeito, com empatia, com ponderação. 

Os processos não podem ser mais um número na estatística, ou mais uma decisão para 

atingir objectivos. São pessoas, são sempre pessoas, com sentimentos que temos de “sentir”, 

para perceber e apreender todas as vertentes que temos de ponderar na decisão. 

Não deixarei de sentir, cada vez que uma pessoa chorar na “minha” sala de audiências.  

Lembrar-me-ei, a cada momento, que a decisão que pondero significa algo importante 

na vida de outra pessoa, que é esse o poder e mais importante, a responsabilidade que tenho: 

decidir o melhor que posso e sei, para que a diferença na vida daquela pessoa seja positiva, 

para que valha a pena ter recorrido aos Tribunais. 

Por isso quando me pergunto: como me sinto a julgar as outras pessoas?  

Não me sinto poderosa, não me sinto superior ou diferente, sinto-me sobretudo 

responsável! 
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A (Des)propósito 

… Do verbo empurrar:  

"Juízas denunciadas por empurrão dado a famílias para 

insolvência". 

A notícia consta da seguinte página:  

http://www.noticiasaominuto.com/pais/209704/juizas-denunciadas-por-

empurrao-dado-a-familias-para-insolvencia. 

Impõe-se clarificar o conceito. 

Empurrar significa dar um ou mais empurrões a. Empurrões são 

movimentos com que se pretende afastar, repelir ou fazer cair. São actos 

determinados a uma finalidade. 

O julgador não tem finalidade: tem função. A função dos juízes, 

enquanto titulares do órgão de soberania Tribunais, consagrada na 

Constituição da República Portuguesa, é administrar a Justiça em nome 

do Povo, isto é, dirimir os litígios através da aplicação das leis com 

carácter geral e abstracto em vigor.  

O legislador é o comando: ele pensou nas soluções, consagrou-as 

através de normas susceptíveis de aplicação em todas as situações da 

vida e cabe ao julgador, presumindo que estão legalmente consagradas 

as soluções mais justas, aplicar essas normas ao caso concreto através da 

sua interpretação. 

Interpretar não é empurrar. Aplicar a lei de acordo com a solução 

que, considerando os factos em causa, é a que o legislador quis não é 

empurrar. 

Empurrar é querer e, na aplicação da lei, o Juiz não tem vontade 

independente. Não é parte. Não tem interesse em qualquer dos 

desfechos da acção. Não tem mais paz e serenidade consoante quem 

vence ou fica vencido; não ganha mais consoante o número de processos 

que termine. Não chega mais cedo a casa, não tem mais tempo para 

estudar as questões subjacentes a cada caso em concreto, não tem mais 

disponibilidade para a família, para si. 

É completamente indiferente quem está de um lado e de outro no 

sentido de essa qualidade ser susceptível de determinar qualquer… 

tendência. 

A dificuldade de compreensão deste papel de aplicador da lei 

poderá residir na circunstância de o Juiz ser humano e, em face dessa 
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condição inalienável, ter que pensar de forma conjugada em todas as soluções possíveis em 

direito e, no caso concreto, decidir (i) pela mais justa e (ii) prevista pelo legislador. 

E salvaguardando as questões de inconstitucionalidade ambos os critérios são de 

verificação cumulativa. 

Então não seria mais seguro, equitativo e certo aplicar a lei de acordo com uma máquina 

previamente programada com as normas, equações e fórmulas matemáticas que nos dão a 

solução para dirimir os litígios?  

À semelhança dos contactos via telefone efectuados para as operadoras de 

comunicações em que cada número corresponde a uma das várias opções e apenas temos que 

ir seleccionando as pretendidas. 

No entanto este meio deixa de ser adequado quando o que pretendemos não se adequa 

às opções previamente dadas e há sempre a tecla 9 para falarmos com um assistente e 

personalizar a questão. 

A título de exemplo, pensemos no crime de condução de veículo em estado de 

embriaguez.  

Considerando a dupla finalidade das penas – mostrar à sociedade que aqueles actos não 

devem ser praticados e fazer o infractor interiorizar as consequências da sua conduta – é 

adequado às finalidades da punição aplicar a mesma pena quem conduz com 1,4 g/l, já foi 

condenado por crimes semelhantes e não tem carta de condução e àquele que, conduzindo 

com 1,4 g/l, tem o certificado de registo criminal impoluto apesar de também não ter título 

que o habilitasse a conduzir? E se conduzisse com taxa superior? E se tivesse título de 

condução? 

A variedade de situações com que as pessoas se deparam, as suas percepções, 

experiências e características, torna impossível a sua previsão por parte do legislador. 

Basta a alteração de uma informação para que a solução standartizada não seja a 

adequada ao caso concreto: ou porque a sociedade não compreende ou porque o agente não 

aprende. 

E haverá algo mais injusto que tratar da mesma forma situações diferentes? 

  

  



 

21 
 

O Cantinho do João 

Sorrisos de Díli.  

Habituei-me a eles. E mais do que um hábito, tais sorrisos 

tornaram-se parte da nossa vida, parte da nossa identidade pois sempre 

precisámos deles, dos sorrisos inocentes acompanhados de um olhar 

humilde e sincero que faz com que cada um de nós não saiba como gerir 

os seus sentimentos retribuindo como pode, dando o que tem.  

Sorrisos de Díli são assim, cativantes, generosos e muito apelativos. 

Sabem bem, fazem-nos bem pois contrariam o sentimento 

negativo de colonização que sempre nos acompanhou. Não é frequente 

ter oportunidade para gerir, viver, partilhar as nossas vivências e 

experiências com um país que foi uma antiga colonia portuguesa, com 

tudo o que tal implica, com um povo que não era nosso, nem nosso 

irmão, mas com o qual teríamos uma dívida histórica. 

Seria bem mais expectável que tais sorrisos não o fossem e que 

afinal se traduzissem somente em olhares de desconfiança, negros e 

sempre prontos a colocar-nos ao longe, num sitio onde não os podemos 

magoar mas Díli mostrou-nos que não era sempre assim, que podíamos 

estar do lado certo conjuntamente com aqueles que  colonizámos sem 

pudor e de forma convicta. As histórias negras poderiam acabar bem e 

afinal de contas, quem é que não gosta de finais felizes? 

Fecha-se um capítulo da história com o fim do império e inicia-se 

outro, mais nobre e em que desta vez, estamos no lado certo da história. 

Os direitos humanos servem de bandeira, os nossos artistas colocam a 

sua criatividade ao serviço de quem sorri, da forma mais inocente, e 

contra que os oprime do modo mais cruel. Os nossos sorrisos não eram 

visíveis em Díli mas talvez a música se ouvisse, talvez as nossas palavras 

os alcançassem. 

 Foi bom enquanto durou mas infelizmente nem o amor dura para 

sempre muito embora, em certos casos, pudesse e devesse ser eterno. 

Afinal, não escutávamos a mesma música pois com pouco para dar, 

dedicámos a nossa causa ao ensino, à propagação da língua de Camões e 

à estruturação de um sistema de justiça, áreas úteis com uma boa troca 

pelos sorrisos de Díli, ainda por mais formalizada com um protocolo 

oficial ao invés de oferecer algo mais palpável. Algo mais terreno em 

menos etéreo. 

Nem só de sorrisos vivem os povos e na prática, a nossa língua, as 

nossas instituições e conceitos democráticos não são aquilo que se 
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pretende em troca de uma estadia em nossa casa. Ou melhor, são bem vindos, desde que não 

atrapalhem. 

Foi um casamento que acabou com um dos elementos do casal farto de dar justificações 

ao outro, o qual não aprendeu a não meter o nariz onde não era chamado. Não se deixando 

convencer a respeitar os seus vícios, vendo-o a caminhar para um processo de autodestruição 

sem protestar. 

Pior são os seus filhos, os de cá e os de lá.   

Sorrisos de Díli são assim.  

Viciam mas mudam. 

 Sempre. 
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Flores na Abissínia 

Terminei a leitura de Paris nunca se acaba de Enrique Villa Matas. 

É o relato da juventude de um escritor que vai viver para a capital 

francesa arrendando o sótão de Marguerite Duras. Um local com 

pergaminhos por onde passaram nomes grandes da França, incluindo 

durante a II GM François Miterrand que ali se escondeu do ocupante 

nazi. O narrador rumou a Paris para ganhar experiência de vida e corpo 

como escritor, emulando um outro nome das letras, seu ídolo absoluto, 

Ernest Hemingway. As memórias do escritor americano 

emblematicamente chamadas A Mouveable Fest (em português Paris é 

uma Festa) encantam e encantaram gerações de candidatos à vida 

artística com a descrição do seu quotidiano na capital francesa, 

recordando nomes como o de Scott Fitzgerald, James Joyce ou Gertrude 

Stein, com quem Hemingway privou. 

Frank Sinatra bem pode cantar as virtudes de Nova Iorque como a 

cidade onde tudo o que vale a pena acontece. Mas, sobretudo do ponto 

de vista literário, Paris leva séculos de avanço. O testemunho dessa 

posição privilegiada surge evidente nas obras de Balzac (Ilusões Perdidas) 

Stendhall (O vermelho e o negro) ou Zola (A obra). E, em Portugal, é 

retratado com ironia nos livros de Eça de Queirós, seja através de 

Dâmaso Salcede na definição do verdadeiro chique, seja na figura de 

Jacinto, o protagonista de A Cidade e as Serras que se exilou em Paris, na 

civilização. Ironias à parte Eça de Queirós também passou uma 

temporada em Paris (e outra em Londres) por força da sua carreira 

diplomática.  

Nos dias de hoje apesar da pulverização da vida intelectual com o 

aparecimento de várias cidades que reclamam para si o lugar de capital 

cultural do mundo ocidental Paris continua a resistir. E tem todo um 

exército de escritores determinados a ajudá-la nesse sentido.  

Hemingway escreveu que em Paris foi muito pobre e muito feliz. 

Mas mais serão os que apenas conseguiram cumprir a primeira parte do 

desígnio. Villa Matas dá conta da pobreza e solidão sentidas, agudizadas 

por dúvidas quanto ao seu talento artístico, numa obra que é marcada 

por uma certa introspecção. Já Somerset Maugham definia-se não como 

um escritor mas como um contador de histórias. Parte delas tinham 

cunho auto-biográfico, outras eram-lhe relatadas por conhecidos e 

amigos. Com o realismo próprio da escrita inglesa Somerset retrata em O 

Fio da Navalha e a Servidão Humana os convívios, amizades, inspirações, 

traições, fome e desilusão de quem acreditava ter talento artístico 

(mesmo quando todos os demais diziam o contrário). 
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 Numa linha diferente e mais recentemente Abha Dawesan escreveu Aquele Verão em 

Paris. É uma história de amor entre um escritor consagrado e uma jovem aspirante ao mesmo 

ofício. No entanto, se a relação entre os dois é o tópico principal do livro, à medida que 

avançamos nele o embevecimento da escritora com as ruas de Paris e a sua história cultural é 

evidente. E da literatura podemos passar para outras artes, como a ópera (La bohéme de 

Puccini), o cinema (como esquecer We’ll always have Paris, de Casablanca ou o mais recente 

Meia-Noite em Paris, de Woody Allen) ou mesmo a televisão (em que cidade é que Mr. Big e 

Carrie Bradshaw se reencontraram no final de uma das séries de Sexo e a Cidade? Sim, Paris, 

que a protagonista estava a sorver deliciada como lenitivo para um romance já algo 

desencantado).  

A vida está cheia de lugares comuns, é verdade. Mas Paris não é um deles. Entre o lugar 

real e o imaginário Paris tem todos os motivos para que lá vamos uma e outra vez. 
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E o mar logo ali 

Direitos  

Estávamos em maio. Andreia fora notificada para ali comparecer 

através de uma carta dois meses antes. Não percebera do que se tratava 

até que em conversa com as vizinhas concluiu que também elas haviam 

recebido a mesma convocatória, e para a mesma hora. Foram juntas 

para se acompanharem na insegurança de entrarem pela primeira vez 

num tribunal. Nascida e criada numa aldeia em Portalegre, Andreia 

nunca havia entrado no Tribunal da cidade ou em qualquer outro. Ao 

contrário de outros edifícios que vinham fechando portas, os tribunais 

tinham-nas abertas. No entanto, nunca sentira qualquer vontade de as 

transpor e desejava que nunca fosse necessário. Fora. Depois de, na 

deslocação regular ao Centro de Emprego, a dois passos de casa, ter 

assistido a episódio que lhe perturbou o dia. 

Como testemunha, relatou o que tinha visto e ouvido sem 

hesitações. Saiu com o gosto de ter cumprido o seu dever. Com gosto 

também aceitou preencher um questionário no qual a provocavam a dar 

um exemplo de direito humano. Era para escrever o que primeiro lhe 

ocorresse. Pensou em liberdade, justiça e igualdade. Escreveu o 

primeiro: liberdade. 

Por estar no tribunal, ainda que pela primeira vez, não teve 

dificuldade em dar a sua opinião sobre qual o período de tempo razoável 

para a duração de um processo. A situação que ali a levou ocorrera havia 

18 meses e preferiria ter comparecido antes: não tinha a garantia de que 

a memória não a trairia. Assinalou a opção “de 6 meses a um ano”. 

Na última pergunta sobre o direito que promoveria, hesitou entre 

vida e liberdade. Lembrou-se de ouvir nas notícias vidas sofridas, tão 

sofridas, sem direito a vida sequer. Ampliou a visão e centrou-se na sua. 

Gostava de ter estudado mais mas não se esforçara o suficiente para 

contrariar o que era o caminho natural das raparigas na aldeia de onde 

vinha. Teria podido fazer alguma diferença?  

Escreveu igualdade.  

Já sobre a forma de promover esse direito, achou que o que quer 

que dissesse não teria qualquer importância. Como é que alguém que 

completou o 9.º ano a tanto custo poderia ter algo de relevante a dizer ? 

Entregou o formulário e, esquecendo-se das vizinhas, saiu, ainda a 

refazer-se da onda de calor sentida até há um dia atrás. Desejava ir para 

paragens mais frescas, ter tido acesso a mais instrução e poder ter a 

 

Ana Gomes 

Juíza de Direito 
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liberdade de pensar de outra maneira, de se saber expressar quando não concordava com 

alguma coisa.  

Desejava que chovesse… 

 

Chuva, chuva, chuva, sentia-se grato por aquela chuva. Conseguia 

pôr-se no lugar da terra a recebê-la. 

José Luís Peixoto, “Galveias”, 2014, Quetzal editores 

* 

A 10 de dezembro comemora-se o dia internacional dos direitos humanos.  

No último 10 e 11 de dezembro realizou-se o Simpósio “Os Tribunais e os Direitos 

Humanos” onde também foram apresentadas as opiniões das mulheres e homens que se 

deslocaram a alguns tribunais e quiseram fazer ouvir a sua voz, além dos que preencheram o 

inquérito “Tribunais e Direitos Humanos” on line, uma iniciativa de Juízes Portugueses. 
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Pausa para Café 

“História de Janeiro”  

Já em casa pôs a mala em cima do sofá e foi directa à cozinha. 

Abriu o frigorífico e tirou um iogurte. Começou a bebê-lo enquanto 

decidia se havia de comer mais alguma coisa. Mais um iogurte. Como 

jantar não estava mal, tinha a vaga memória de que no dia anterior não 

comera coisa alguma, por não lhe apetecer comer nada. Bom, tinha de 

parar de o fazer. A roupa já lhe estava toda larga, a mãe já começara a 

implicar que parecia um fantasma e os comentários da irmã já a 

irritavam.  

 Foi até ao quarto e olhando para o relógio decidiu que tinha 

tempo para um duche rápido, o que certamente a faria sentir revigorada 

para acompanhar a Andreia ao cinema. 

 No Corte Inglés, a Carolina encontrou a Andreia já com os 

bilhetes na mão e o ar de impaciência contida que sempre ostentava 

quando se atrasava.  

 - Desculpa. Mas acabei por tomar um duche rápido para ver se 

arrebitava. Estou muito atrasada? 

 - Só 10 minutos. E tendo em conta a razão do atraso, aceito a 

desculpa. Vamos? Queres pipocas? 

 - Se não te importas, não me apetece. Jantei antes de vir. 

 - Não me digas. Desde quando os iogurtes são considerados um 

jantar? 

 A Carolina voltou-se com um ar espantado para a amiga: 

 - Como sabes… 

 - Como sei que só comestes iogurtes? Ontem quando estivemos 

na tua casa, espreitei o teu frigorífico e não havia lá mais nada. Carolina, 

tens de comer melhor, estás muito magra. 

 - Andaste a falar com a minha mãe e a minha irmã? 

 - Nem com uma, nem com outra. Estou a olhar para ti. Se 

continuas assim, ficas doente e isso não seria nada bom. 

 - Ok, vou tentar comer mais um pouco. Mas ando sem apetite. 

 - Compra umas vitaminas, faz um esforço, qualquer coisa, não 

podes continuar assim. Agora vamos ver o George. 

 Entraram no cinema, sentaram-se nos seus lugares e a Andreia 

perguntou-lhe: 

 

Francisca Macedo 
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 - Já pagaste o teu jantar dos 10 anos de curso? 

 - Já sim, mamã. E já recebi a confirmação de que estou inscrita. E já comprei a roupa 

para ir. Só me falta aparecer no dia. 

 - Muito bem. Far-te-á bem veres as pessoas do teu tempo de faculdade.  

 - Sim mamã. Agora cala-te que quero apreciar o George. 

 - O que tu queres é parar de ouvir, por não fazeres o que deves. 

 - As duas coisas, Andreia. Em resumo, só lucro. Apreciemos o filme, por favor e eu 

passo a portar-me bem, prometo. 

 A ida ao cinema revelou-se relaxante e agradável. A Andreia tinha sido excelente, 

desde o divórcio. Tinha-a incluído no seu grupo de amigos de saídas, tinha-a apresentado a 

várias pessoas e tinha-a obrigado a sair de casa, quando apenas queria enroscar-se e esquecer 

que existia. Tinha-a ajudado a decorar o novo apartamento e sempre que passava mais de 

uma semana sem sair, arrastava-a de casa ou obrigava-a a combinar alguma coisa. Melhorara 

por causa dela e sentia que lhe devia muito. Teria afundado completamente se não tivesse o 

apoio da amiga. 

 Depois do filme, tomaram um chá e fizeram brincadeiras sobre o filme e a beleza do 

George Clooney enquanto pai de família, concordando que a interpretação estava bem, mas 

que apreciariam mais glamour. 

 - Mas não te esqueças que ganhou o globo de ouro à conta disto, Andreia, apesar da 

falta de glamour. 

 - Sim, mas não há nada como um smoking para realçar a beleza natural de um homem. 

 - Bem visto, muito bem visto. 

 O tom sério e professoral da observação fê-las rir às duas. 

 - Temos mesmo de ir descansar, se já estamos no ponto em que discutir a roupa dos 

actores de cinema se torna um assunto sério. 

 - Concordo plenamente, Carolina. Vamos embora, porque amanhã lá teremos de 

enfrentar um novo dia com milhentas conclusões à espera. 

 O resto da semana decorreu de forma rotineira para a Carolina, que saía sempre 

depois das 20Horas, para conseguir despachar todos os processos conclusos, depois das 

diligências agendadas. 

 Estava tão exausta que, no sábado, se deixou dormir até às 10h, sem se preocupar com 

mais nada. Acordou com o som do telefone e atendeu-o mecanicamente sem abrir os olhos: 

 - Sim? 

 - Carolina, ainda estás a dormir? Combinaste comigo no cabeleireiro daqui a meia 

hora!!! – A voz da irmã denotava já alguma irritação. 

 - Sim Teresa, já estou a levantar-me. Tendo em conta que vivo a 5 minutos do bendito 

lugar, ainda não estou atrasada, pois não? 

 - Pois, mas pensei que viesses um pouco mais cedo para conversar! 
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 Nem morta, pensou a Carolina, mas modulou a voz ao responder à irmã: 

 - Desculpa, Teresa, mas deixei-me dormir. Ando a sair tarde do Tribunal e hoje nem 

pus o despertador. Desculpa lá. Já vou levantar-me, tomar um duche rápido, um café e em 20 

minutos estou aí, prometo. 

 - Está bem, então até já. Estou no café ao lado do cabeleireiro, à tua espera. 

 A Carolina levantou-se contrariada, ultimamente evitava grandes conversas com a 

irmã, pois elas enveredavam sempre para o tema: “tens de seguir em frente”, “arranja um 

namorado”, “deixa de te esconder no trabalho” e que tais, e estava sem vontade de se 

justificar, explicar que preferia estar sozinha, que o trabalho não era o seu esconderijo, mas 

um refúgio saudável, preferível ao álcool, às drogas ou a outros comportamentos de risco. 

 Pensou na cara da irmã se lhe dissesse que, tinha razão, ia deixar de se esconder no 

trabalho, porque tinha chegado à conclusão que a droga também era boa para ajudar a 

esquecer o fracasso do seu casamento. Ela desmaiaria, muito provavelmente. Se calhar valia a 

pena, só para ver se parava de chatear. Não, depois ela ia contar à mãe, que havia de fazer um 

filme e então é que passariam o tempo todo a controlá-la e provavelmente ainda passavam a 

revistar-lhe o apartamento em busca do dito estupefaciente. Decididamente, o risco não 

compensava a cara que a irmã faria. Mas que era uma tentação, isso era. 

 Acabou de tomar o café, nem secou o cabelo, pois ia cortar o mesmo e foi ter com a 

irmã. Chegou mesmo em cima da hora marcada para o cabeleireiro, a irmã já a esperava à 

porta do café: 

 - Fazes de propósito para não falar comigo. 

 - Que disparate Teresa. Sabes bem que adoro falar contigo. Mas acordar, tomar duche, 

comer e vir cá ter, leva o seu tempo e confesso que ainda estou lenta. Ando a compensar as 

horas que não dormi durante a semana. Ando a sair depois das oito e ainda levo trabalho para 

casa. Sabes que depois das férias judiciais é um inferno e para os meus funcionários o mundo 

acaba se não me levarem 50 processos por dia, além das diligências que tenho.  

 - Claro, o trabalho justifica tudo, não é Carolina? 

 - Nem tudo, mas uma grande parte, se conseguires explicar com jeito. – E riu-se da 

própria piada, embora o riso lhe morresse nos lábios ao ver a cara séria da irmã. – Então 

Teresa, não estou atrasada, pois não? Combinei contigo para o cabeleireiro e apareci, não 

apareci? 

 -Apareceste, porque te telefonei. Andas desligada dos compromissos, só pensas no 

trabalho, escondeste atrás do trabalho e não segues em frente… 

 A Carolina fez um esforço enorme para não revirar os olhos e dizer à irmã para se 

meter na sua vida. Era sempre o mesmo. Sempre que se encontravam a Teresa começava com 

aquele discurso e já estava farta, fartinha de aturar aquela história. Mas também não tinha 

coragem de a mandar calar, pois sabia que aquilo tudo era a preocupação da irmã a falar. No 

entanto, naquele dia e para variar podia travar o sermão: 

 - Teresa, não é que queira interromper-te, mas temos mesmo de ir, senão perdemos a 

hora com a nossa cabeleireira preferida. Vamos. 
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 A Teresa comprimiu os lábios irritada, sempre a esquivar-se, sempre a tentar escapar. 

Aquela rapariga… 

 - Além do mais, Teresa, ainda esta semana fui ao cinema com a Andreia e hoje à noite 

tenho o jantar dos 10 anos de curso, razão pela qual tenho de ficar linda e fabulosa. 

 - Vais ao teu jantar de curso? A sério? 

 - Claro que é a sério, porque havia de brincar com uma coisa destas? Já confirmei que 

o Carlos e o João que eram da minha sub-turma também vão. Vai ser bom revê-los, acho que 

agora são ambos advogados em grandes escritórios, vai ser giro pôr a conversa em dia. 

 - Não era o Carlos que se sentava ao pé de ti nas aulas e de quem gostavas muito? 

 - Teresa, não comeces a viajar. Eu e o Carlos dávamo-nos bem na faculdade e tudo, 

mas nada de romances, é apenas um bom amigo. 

 - Claro, nem eu disse outra coisa. 

 - Pois, mas pensaste, eu consegui ver o pensamento a passar na tua cabeça, dançando 

e fazendo piruetas. 

 A Teresa ainda se ria quando se sentou na cadeira da cabeleireira: 

 - Lina, tens de caprichar no penteado da Carolina, porque ela vai sair hoje à noite e 

precisa de impressionar. 

 - Lina, não oiças a minha irmã. Gostava de um penteado bonito, simples e prático, 

porque embora vá sair hoje à noite, não tenho de impressionar ninguém e preciso de algo 

simples para arranjar facilmente antes de ir para o trabalho, na 2ª feira. 

 - Vamos fazer algo diferente, Carolina, algo moderno, jovem e ousado, que tal? 

 - Desde que não envolva madeixas multicoloridas e um penteado à “dread”, aceito, 

confio no teu bom gosto, Lina. Força. 

 A Carolina fechou os olhos e relaxou. A grande vantagem de frequentar aquele 

cabeleireiro há cerca de 5 ou 6 anos, é que já nem tinha de se preocupar em escolher o corte 

ou a cor do cabelo, a Lina fazia tudo, sabia os seus gostos e limites e não tinha de pensar no 

assunto. Começou a lembrar-se da lista dos inscritos para o jantar: ia o João, o Carlos, dois 

rapazes doidivanas que faziam sempre a festa quando saiam, a Rita e o marido, como estariam 

eles passados tantos anos? O Miguel e a mulher, já não falava com eles há algum tempo, sabia 

que tinham uma filha, como estaria? A Helena e um acompanhante, blérc, odiava aquela 

rapariga, sempre altiva, a pensar que sabia mais que os outros. Agora devia estar pior, tendo 

em conta que era professora universitária. Blérc, mais uma vez. Oxalá se sentasse na outra 

extremidade do restaurante. 

 Foi interrompida nos seus pensamentos pela conversa da irmã: 

 - Sabes, queria conversar contigo por uma outra razão. 

 - Que se passa Teresa, está tudo bem contigo e com o Manuel? 

 - Sim, está tudo óptimo. Estou grávida de novo. 

 A Carolina abraçou a irmã num impulso, atrapalhando o trabalho da cabeleireira. 
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 - Oh querida, isso é óptimo. Sei o quanto querias mais um bebé. É perfeito, parabéns. 

 - Não sabia como te dizer, tinha receio que te magoasse, sei que também querias um 

bebé e não queria… 

 A Carolina não a deixou acabar: 

 - Deixa de ser parva, Teresa. Eu divorciei-me, o que tecnicamente dificulta a gravidez, 

mas tu tens um marido maravilhoso em casa, presume-se, embora não queira saber os 

pormenores, que fazes sexo, logo é natural que, querendo, tenham mais um filho. Não fico 

mais nada, senão feliz, muito feliz, por ti e por mim. Assim terei mais um sobrinho ou sobrinha 

para mimar e até posso raptar o Fábio algumas vezes só para mim, porque vais estar muito 

ocupada com o novo e até nem te vais importar. A mim, parece-me perfeito. 

 A Teresa tinha as lágrimas nos olhos: 

 - Obrigada por aceitares tão bem. Estava preocupada com a tua reacção. 

 - Não tinhas de ficar. Garanto-te que para mim, é simplesmente perfeito. Lina, afinal 

mudei de ideias, faz algo impressionante, não pelo jantar, mas porque agora sou tia a dobrar e 

quero festejar isto. 

 Horas depois quando chegou a casa, depois de almoçar com a irmã e fazer conjecturas 

sobre se seria menino ou menina e que se fosse menina, voltariam a ter uma boneca para 

enfeitar, sentou-se no sofá e fitou, com o olhar vazio a televisão apagada. A irmã ia ter um 

segundo filho. Como encarava isso? Bem, claro que estava feliz pela irmã, mas ao mesmo 

tempo, o monstro da inveja punha as suas garras de fora. Como queria tanto ser ela a grávida, 

a dar a feliz notícia à irmã. Pôs as mãos na cara, que sentimento mesquinho. Ia acabar o 

saneador que tinha começado na noite anterior e depois ia arranjar-se para ir ao jantar dos 10 

anos de curso. Tinha prometido à Andreia e à irmã que ia e depois haviam de querer 

pormenores e comer uma taça de gelado ou uma tablete de chocolate enquanto via uma série 

tonta na televisão não lhe daria pormenores suficientes. 

Capítulo II – Rotinas 

Acabou o saneador e foi tomar um duche rápido, com o cuidado de não estragar o 

penteado que a Lina lhe fizera e que, decidida a apenas pensar em coisas boas, lhe ficava 

muito bem. 

 Vestiu o vestido novo, o preto era uma cor segura e sempre elegante e uma vez que 

estava mais magra do que era usual, aquele vestido realçava os seus atributos de forma que 

considerou muito agradável para a sua auto estima. Naquela noite ia fingir que estava sozinha 

por opção, iria divertir-se e tentar fazer inveja a uma ou duas pessoas da sua antiga turma de 

faculdade, só para acariciar o seu ego. 

 Chamou o táxi e dirigiu-se ao restaurante Kais. Nunca lá tinha ido e nem tinha falado 

com as outras pessoas que também iriam. Sentiu-se, de repente, ansiosa. 
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Crónica Feminina 

Então não é que aquelas meninas, eu chamo meninas porque 

para mim ainda são todas mocinhas, mas até é falta de respeito, pois até 

que são todas doutoras e eu aqui a chamar de meninas, mas para mim 

são todas meninas, assim tão novas e todas tão bonitas, sempre tão bem 

vestidas, parecem aquelas estrelas das novelas, mas então as meninas 

resolveram pedir-me para escrever umas coisas para a revista e eu, mas é 

assim daquelas revistas modernas que há agora? É que eu tenho para 

mim que as revistas para as senhoras agora é tudo uma porcaria, pois eu 

ainda no outro dia fui à tabacaria do Rogério, mas quem lá estava até era 

a mãe, a Deolinda, aquela que lhe morreu o marido no ano passado com 

a doença má naquele sítio dos homens, a posta, eu também não 

percebo, então se o Rogério ficou com o trespasse do estabelecimento 

quando o Silva ficou acamado com a gota, não percebo porque é que põe 

a mãe ali a trabalhar o dia inteiro que a senhora nem se pode ter nas 

pernas, que as tem bem negras das ursas, passa a pobre de Cristo o dia 

inteiro ali dentro sentada num banquinho de cozinha e eu lá vou de vez 

em quando, levo-lhe as compras e sempre faço uma raspadinha 

enquanto falamos na nossa vida, pois ainda no outro dia até fiz 500 

escudos em moeda antiga, pois ainda no outro dia estávamos nós a ver 

as revistas e então não é que algumas delas até ensinam as moças a fazer 

poucas-vergonhas com os homens!? Onde já se viu, então agora as 

revistas ensinam as miúdas sobre estas coisas, depois fica tudo muito 

admirado com esta juventude, então se até as revistas só trazem 

porcarias!  

Não é que eu ache que a mocidade não se deve divertir, pois eu 

no meu tempo também ia aos meus bailaricos, ai não se ia! E também 

tinha os meus namoros, mas assim namoro à moda antiga, à janela, e 

mandavam cartas e apanhavam as flores nos canteiros, mas agora é só 

vê-los todos agarrados, esta juventude anda sempre nas pressas, dá-lhes 

a pressa e depois é o que se vê quando casam, separam-se logo, eu 

tenho para mim que é por fazerem as coisas todas antes, então não é 

muito melhor fazer as coisas já casada com o marido em casa, olhem que 

eu e o meu Carlos Jorge, que Deus o tenha no Seu descanso, aquilo era 

muito animado, não julguem que era alguma freira, mas também homem 

para me por a mão em cima só mesmo o meu marido e dentro de casa, 

que isto de andar na rua com uns e outros é coisa de mulher da vida. Não 

é que eu tenha alguma coisa contra as mulheres da vida, coitadas, pois 

não têm sorte, aquilo não é vida para ninguém, elas coitaditas não 

escolheram, é coisas da vida. 

Eu assim escrever para uma revista o que queria mesmo era 

escrever para a Crónica Feminina. Aquilo é que era uma revista para as 
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senhoras! Tinha lavores, tinha cozinhados, depois tinha a fotonovela e até tinha os retratos das 

crianças, o que eu dava para que ainda existisse a Crónica Feminina quando os meus 

nasceram, então o meu Carlos Jorge, não o pai, que já lá está, o filho, que tem o mesmo nome, 

pois o meu Carlos Jorge, o filho, quando nasceu era cá um matulão, assim cheio de refegos e 

roliço, ao pai é que não saiu que o meu Carlos Jorge, o pai, paz à sua alma, era assim 

enfezadito da tísica que o apanhou em pequeno, já a minha Carina saiu mais ao pai e tinha 

assim muito pêlo na cabeça, a minha cunhada, a Fatinha, aquela que é bruxa, até disse que 

tinha sido mau olhado e até queria benzer a miúda lá com as coisas dela, mas como ela é 

muito invejosa cá para mim até foi ela que me fez aquilo à criança e não fui na cantiga dela e 

depois até caiu tudo. Mas o que eu dava para ter um retrato do meu Carlos Jorge com o 

feijãozinho e aquelas pernas gordas ao léu em cima da colcha de renda na capa da Crónica 

Feminina! 

Então pensei eu cá para mim: ó Quininha, mas se já não existe a Crónica Feminina e 

agora é só badalhoquices, pois tu até és mulher para escrever assim umas coisas para as 

senhoras, o melhor é dizeres que sim! E disse. 
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Especial: Carta de despedida 
de Reyhaneh Jabbari  

  

“Querida Sholeh, recebi hoje a informação de que chegou a minha 

vez de enfrentar a qisas [a lei de retribuição do sistema legal iraniano]. 

Estou magoada por não me teres deixado saber através de ti que cheguei 

à última página do livro da minha vida. Não achas que tenho o direito a 

saber? Sabes o quanto me envergonha saber que estás triste. Porque não 

me deixaste beijar a tua mão e a do pai? 

O mundo permitiu-me viver durante 19 anos. Aquela noite 

assustadora foi a noite em que eu deveria ter sido morta. O meu corpo 

seria atirado para um qualquer canto da cidade, e dias depois, a polícia 

chamar-te-ia ao departamento de medicina legal para me identificar e 

também saberias que fui violada. O assassino nunca seria encontrado 

pois nós não temos a riqueza e o poder deles. Tu irias continuar a tua vida 

em sofrimento e envergonhada, e poucos anos depois morrerias desse 

sofrimento e nada mais haveria a dizer. 

No entanto, esse golpe amaldiçoado alterou o rumo da história. O 

meu corpo não foi atirado para um lado qualquer, mas sim para a 

sepultura que é a Evin Prison e as suas alas solitárias, e agora para a 

prisão-sepultura de Shahr-e Ray. Mas entrega-te ao destino e não te 

queixes. Sabes melhor do que ninguém que a morte não é o fim da vida. 

Ensinaste-me que cada um de nós vem a este mundo para ganhar 

experiência e aprender uma lição e que cada pessoa que nasce tem uma 

responsabilidade depositada nos seus ombros. Aprendi que, por vezes, 

temos de lutar. 

Lembro-me muito bem quando me disseste que o homem da 

carruagem protestou contra o homem que me estava a chicotear mas 

este acertou-lhe com o chicote no rosto e ele morreu. Disseste-me que, 

de modo a criar valores, temos de perseverar, mesmo que isso signifique 

morrer. 

Ensinaste-nos que, na escola, devemos enfrentar as quezílias e os 

confrontos como senhoras. Recordas-te da insistência dos teus reparos 

sobre o nosso comportamento? A tua experiência estava incorreta. 

Quando este acidente ocorreu, os teus ensinamentos não me ajudaram. 

Quando me apresentei em tribunal aparentei ser uma assassina a sangue-

frio e uma criminosa implacável. Não verti lágrimas. Não implorei. Não 

me desmanchei a chorar pois confiava na lei. 

Reyhaneh Jabbari 

Em: 

http://observador.pt/2014/10

/28/comovente-carta-de-

despedida-da-iraniana-que-

foi-enforcada/ 
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No entanto, fui acusada de indiferença perante um crime. Eu nem mosquitos matei e as 

baratas que tirei do caminho, levei-as pelas suas antenas. E agora tornei-me em alguém que 

assassina premeditadamente. O modo como trato os animais foi interpretado como sendo 

masculino e o juiz nem se deu ao trabalho de ver que, na altura do acidente, as minhas unhas 

eram grandes e estavam pintadas. 

Quão otimista é o que espera justiça dos juízes! Ele nunca questionou o facto de as 

minhas mãos não serem grossas como as de uma desportista, em particular de uma boxeur. 

E este país, pelo qual cultivaste um amor em mim, nunca me quis e ninguém me apoiou 

quando, perante as investidas do interrogador, eu gritava e ouvia as palavras mais obscenos. 

Quando o meu último indício de beleza desapareceu, ao cortar o meu cabelo, fui 

recompensada: 11 dias na solitária. 

Querida Sholeh, não chores pelo que estás a ouvir. No primeiro dia na esquadra, um 

agente velho e não casado, magoou-me por causa das minhas unhas e eu percebi que a beleza 

não é desejável nesta era. A beleza das aparências, dos pensamentos e dos desejos, uma 

caligrafia bela, a beleza do olhar e da visão e até a beleza de uma voz agradável. 

Minha querida mãe, a minha ideologia mudou e tu não és responsável por isso. As 

minhas palavras não têm fim e dei tudo a alguém para que, quando for executada sem a tua 

presença e conhecimento, te seja dado a ti. Deixo-te muito material manuscrito como herança. 

No entanto, antes da minha morte quero algo de ti, algo que tens de me dar com todo o 

teu poder, custe o que custar. Na verdade, isto é a única coisa que eu quero deste mundo, 

deste país e de ti. Sei que precisas de tempo para isto. 

Posto isto, vou-te revelar parte do meu testamento mais cedo. Por favor, não chores e 

presta atenção. Quero que vás ao tribunal e lhes faças o meu pedido. Não posso escrever tal 

carta, a partir da prisão, que fosse aprovada pelo diretor; mais uma vez terás de sofrer por 

mim. É a única coisa que, se chegares a implorar por ela, eu não ficarei chateada, embora te 

tenha dito várias vezes para não implorares por nada, exceto para me salvares de ser 

executada. 

Minha mãe bondosa, querida Sholeh, mais querida para mim que a minha própria vida, 

eu não quero apodrecer debaixo do solo. Não quero que os meus olhos e o meu jovem 

coração se transformem em pó. Implora para que, assim que eu seja enforcada, o meu 

coração, rins, olhos, ossos e tudo o que possa ser transplantado, possa ser retirado do meu 

corpo e dado a alguém em necessidade, como uma doação. 

Não quero que o destinatário saiba quem sou, que me envie um ramo de flores ou até 

que reze por mim. 

Do fundo do meu coração te digo que não desejo ter uma sepultura onde tu venhas 

chorar e sofrer. Não quero que vistas roupas pretas por mim. Faz o teu melhor para esquecer 

os meus dias difíceis. Entrega-me ao vento para me levar. 

O mundo não nos amou. Não quis o meu destino. E agora entrego-me a ele e abraço a 

morte pois no tribunal de Deus eu vou acusar os inspetores, vou acusar o inspetor Shamlou, 
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vou acusar o juiz e os juízes do Supremo Tribunal que me espancaram quando eu estava 

acordada e que não se abstiveram de me intimidar. 

No tribunal do criador eu vou acusar o Dr. Favandi, vou acusar Qassem Shabani e todos 

aqueles que, por ignorância ou pelas suas mentiras, fizeram-me mal, passaram por cima dos 

meus direitos e que não tiveram em conta o facto de que, por vezes, o que aparenta ser 

realidade não é. 

Querida Sholeh de coração mole, no outro mundo tu e eu seremos quem acusa e os 

outros, os acusados. Veremos qual é a vontade de Deus. Quero abraçar-te até que a morte 

chegue. Amo-te.” 

 

Tradução da carta por Francisco Ferreira.
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