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EDITORIAL

É  um Abril de um tempo de procuras e de um tempo de semear medos.

Abril de estupefação e de esperanças esquecidas.

Abril de não querer acreditar que as religiões se confrontam como exérci-
tos em busca de território.

É um Abril de águas mil feitas também de lágrimas em Moçambique, Paris, 
no Sri Lanka, por aí pelo Mundo onde as crianças que não morrem às mãos 
dos seus, morrem de fome e de doenças.

É um Abril de Páscoa cheia de crucificados.

O mundo está cheio de injustiças grandes e pequenas, em todas as lati-
tudes.
A Vida é tão  impulsiva e tão surpreendente, tão incontrolável, tão comple-
tamente bela e tão tremendamente decisiva, .....

Não se fiquem por Notre Dame, nem por Moçambique, não se fiquem pelo 
Sri Lanka...

Ali ao lado há uma mulher que não descansa entre a família e o trabalho, 
outra mulher a quem querem negar o direito a ser Juíza, uma mulher que 
assiste ao acidente da sua Vida, outra mulher que esteve presa, um homem 
que ouve jazz, uma mulher que pinta e outra que lhe pergunta porquê, um 
homem que sabe que vivemos  quase submersos em Mares encrespados, 
homens e mulheres que ainda não são livres.

E temos todos um Norte, um fito, uma afirmação:

quer aqui  nesta Pátria Amada, quer no Mundo a que pertencemos,  num 
Abril qualquer nosso ou alheio, a alma sente que

“agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu!”

É assim este mês  de Abril, na JustiçA com A. 
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https://www.youtube.com/watch?v=yIdKbSeAueY


6

E O MAR 
LOGO ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

(…) eles discorreram sobre aquilo que 

consideravam ser o estranho hábito de 

os portugueses terem sempre as janelas 

fechadas. Ainda são resquícios da ditadura, 

foram quase cinquenta anos, fizeram muita 

mossa, as pessoas ainda têm medo, a 

nossa ditadura foi diferente das outras,       

mascarou-se de brandura e foi isso que nos 

minou, tornando-nos desconfiados, qualquer 

um podia ser informador da PIDE, o vizinho, 

o padeiro, o senhor do café, o fiscal da 

eletricidade, o colega de trabalho, o médico, 

o padre, o amigo, o perigo estava em todo 

o lado, era natural que todos tivessem

medo de todos (…)

Dulce Maria Cardoso, Eliete 
– a vida normal, 2018, edições Tinta da China
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ainda está o medo que alguém veja e do 

que possam dizer. 

Dália está em casa há 45 dias. O direito 

de acesso à magistratura garantido no 

século passado e ser a primeira juíza da 

aldeia, o direito ao descanso conquistado 

muito antes e a igualdade entre homens 

e mulheres não a livraram de um extremo 

cansaço, isto, depois de trabalhar, no 

mínimo, 10 horas por dia, incluindo fins-

de-semana e feriados; de lavar, estender, 

engomar e arrumar a roupa da família que 

inclui os gémeos tardios; de organizar 

as ementas e preparar refeições; de 

limpar tudo e tudo; de acompanhar os 

mesmos gémeos na escola com os 

exercícios de português e matemática e 

de fazer um fatinho para a festa; de ir às 

compras; e de mais de mil tarefas muito 

importantes e inadiáveis, além de não 

dormir. De repente, emagreceu-lhe a 

vontade de fazer qualquer coisa. A bateria 

descarregou.

No próximo dia 25, feriado nacional, 

vamos levar a nossa Dália a passear?

F
            echa as janelas mal o sol se põe. 

            Não gosta de pensar que os 

vizinhos ali em frente se apercebam do 

que vai ser o jantar ou de quem chegou 

para a  visitar e ser assim a protagonista 

da peça que depois passam a semana a 

comentar. Não lhe passa pela cabeça que 

isso possa dever-se à ditadura. 

No tempo da escola, festejavam o 25 de 

abril a desenhar cravos de um vermelho 

muito vivo e pombas brancas enormes 

a fugir de gaiolas muito pequenas cuja 

porta aparecia sempre aberta. Pintavam 

faixas a dizer LIBERDADE e havia muitos 

sorrisos de crianças. Viviam assim como 

se fosse o início dos tempos e dali para 

a frente todas as pessoas só pudessem 

ser felizes e ter todos os direitos. Nas 

aulas, estudavam ao de leve a censura 

e a falta de liberdade de expressão. Dos 

tios, chegou a ouvir algumas lembranças 

da guerra, mas pareceram-lhe sempre 

distantes. Era a vontade deles, pobres 

homens, de deixar para lá da fronteira as 

cruéis recordações.

Passados 40 anos, no ato aparentemente 

sereno de correr as cortinas e os estores 

NO 
   PRÓXIMO 
             DIA 25

NO 
   PRÓXIMO 
             DIA 25
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CUSTAS GRADUADAS

MAS A QUE CUSTO?
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L         ê-se na imprensa por estes dias,  
         que é intenção do Governo, apresentar 
uma solução definitiva para acudir aos 
mais carenciados, e criar, finalmente, um 
sistema mais justo de acesso à Justiça e 
aos Tribunais, mantendo inalterados os 
montantes das custas judiciais...

Esta proposta, surge, imagino eu, na 
sequência do relatório da Comissão 
Europeia para a Eficiência da Justiça, 
que recentemente destacou o “esforço 
significativo” de Portugal para permitir o 
acesso à Justiça dos litigantes com fracos 
recursos financeiros e agrupamento dos 
tribunais para facilitar o acesso e racionalizar 
custos.

Ora, mesmo admitindo a bondade destas 
intenções, convém não esquecer, quando se 
propõem este tipo de medidas, a realidade 
do que existe no país e que revela uma 
factualidade bem diversa da que é propalada 
pelo referido relatório.

A primeira dessas questões prende-se, 
desde logo, com o facto da justiça não ser 

acessível a todos os  cidadãos, precisamente, 
devido, não só ao valor elevadíssimo de 
custas processuais que são cobradas por 
cada ação, mas também pelo valor das 
despesas e encargos que cada processo 
judicial comporta, o que faz com que muitos 
cidadãos e empresas se vejam arredados da 
justiça e dos tribunais, também por razões 
económicas.

Este afastamento sucede até quando 
estamos a tratar de ações judiciais que 
versam sobre os denominados direitos 
indisponíveis (como é o caso de um 
divórcio ou de uma Regulamentação das 
Responsabilidades Parentais), que, por 
serem calculadas as suas custas pelo valor 
mínimo correspondente ao valor da alçada 
do Tribunal da Relação, (que neste momento 
é de 30.000,01€), a que corresponde uma 
taxa de justiça no montante de 612,00€, 
uma verba que é bem superior ao da 
Remuneração Mensal Mínima Garantia 
(RMMG) do país, que neste momento é de 
580,00€. 

E se é verdade estes valores são  

FERNANDA
DE ALMEIDA
PINHEIRO

CUSTAS GRADUADAS

MAS A QUE CUSTO?
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incomportáveis para quem aufere a RMMG, 
o mesmo se dirá em relação a quem possa 
até auferir  o dobro dessa verba, já que 
dificilmente terá disponibilidade financeira, 
considerando todas as demais despesas 
correntes que comporta mensalmente, de 
liquidar de uma só vez (ou mesmo em duas 
tranches como o regulamento permite) uma 
tal quantia em custas. 
Mais grave que isso e verdadeiramente 
espantoso é que os cidadãos que aufiram 
uma remuneração líquida inferior a 
9.000,00€ anuais (cujo valor corresponde a 
um salário líquido de cerca de 642,00€ x 14, 
ou seja, cerca de mais 62€ líquidos por mês 
que a RMMG) tem direito a apoio judiciário, 
quando os outros, (os tais que auferem 
9.000,00€ líquidos) são sempre chamados 
a liquidar a totalidade das custas dos seus 
processos, mesmo que o estado permita, 
também através de uma das modalidades 
de apoio judiciário, que esse pagamento seja 
realizado de forma faseada. 

Ora, basta pensar num exemplo 
de uma situação de violência 
doméstica, com a existência 
de crianças menores, para que 
possamos estar a falar de custas 
judiciais para 3 ações judiciais 
distintas (divórcio, regulação das 
responsabilidades parentais e 
processo crime), 

cujo pagamento, mesmo faseado, pode 
ter ser feito em simultâneo, se todas elas 
estiverem a ser tramitadas ao mesmo tempo, 
o que poderá revelar-se um verdadeiro 
quebra cabeças para cidadãos que auferem 
tão parcos rendimentos.

E o que resolve propor este Governo para 

ultrapassar esta realidade? Pois, propõe 
agora a possibilidade de virem a ser 
graduadas as custas judiciais, de acordo com 
a remuneração de cada cidadão. 
E a primeira pergunta que me ocorre é esta: 
e quem ficará encarregue de realizar essa 
verificação e fixação do montante de taxas 
de justiça a pagar? Serão os Serviços da 
Segurança Social, uma vez já são estes que 
asseguram a concessão do benefício de 
Apoio Judiciário?

Se é esta a intenção do governo, e até faz 
sentido que seja, já que são esses serviços 
que garantem  atualmente a tramitação da 
concessão do benefício do apoio judiciário, 
nos ternos definidos pela Lei 34/2004 de 29 
de julho, na redação que lhe foi conferida 
pela lei 47/2007, de 28 de agosto, vamos 
agravar uma questão que é já muito um 
problema muito sério na justiça. 

Só para que tenhamos uma ideia, do que 
se está a passar neste momento com a 
concessão de beneficio de apoio judiciário 
em comarcas judiciais como é, por exemplo, 
o caso de Lisboa, do Porto, de Cascais, 
de Sintra, de Loures, de Esposende ou da 
Lourinhã, facilmente encontramos casos 
concretos de beneficiários que estão a 
aguardar há mais de 10 (dez) meses por uma 
resposta ao seu requerimento de benefício 
de AJ, por parte dos serviços da segurança 
social, o que, quando o pedido de apoio 
incluir a nomeação de patrono, quer dizer 
que pode estar um cidadão a aguardar 
mais de 10 meses para poder aceder a um 
advogado, o que revela bem a fragilidade 
deste direito fundamental que é o acesso à 
justiça…. 

E se os Serviços da Segurança Social, 
nas grandes comarcas, não dispõem 

CUSTAS GRADUADAS, A QUE CUSTO
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sequer de um registo fidedigno e 
atualizado dos requerimentos que 
diariamente ali dão entrada, 

(através do correio ou de fax), porque não 
são suficientes os meios humanos para o 
garantir e para responder com correção às 
solicitações que lhes são colocadas pelos 
diversos tribunais do país, em que medida é 
que se espera que esses mesmos serviços 
possam agora passar também assumir a 
responsabilidade dessa tramitação, em 
TODOS os processos judiciais, se o critério de 
fixação da taxa de justiça passar a ser o valor 
remuneratório de cada cidadão ou o lucro de 
cada sociedade?

Será que vão ter agora os profissionais do 
foro de passar a analisar as declarações 
de IRS e de IRC, para poderem dar nota 
aos seus constituintes (particulares ou 
empresariais) sobre quanto afinal lhes pode 
custar uma demanda, em termos de custas 
processuais? E as empresas, também elas 
vão ter de apresentar na segurança social 
as suas declarações de IRC ou vai ser a AT 
a ter essa incumbência? Ou esta regra será 
aplicável apenas ao cidadão particular e não 
no meio societário?

Dúvidas não existem de que a questão 
das custas e o seu valor elevadíssimo 
tem mesmo de ser revista, mas terá, na 
nossa modesta opinião, de passar pela sua 
redução. Tentar fazer essa compensação, por 
via da remuneração de cada um, (quando 
quem aufere mais até já é chamado a pagar 
mais impostos), salvaguardando o devido 
respeito por opinião contrária, que é muito, 
não me parece a via mais adequada para 
trazer mais justiça a esta problemática.
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Este é um livro de silêncios: de um povo 
que se cala vergado ao trabalho à jorna, 
sem direitos, sem voz, feito para trabalhar e 
obedecer; do silêncio cobarde que cala as 
injustiças; e do silêncio coragem que não 
denuncia os camaradas. 

O silêncio força que este livro agora 
rompe, perturbando-o de forma definitiva. 
Entre algozes e vítimas, duas mulheres 
dominam este romance. Sem elas, um 
pedaço fundamental da história de Portugal 
permaneceria por explorar.

 É preciso conhecer estas mulheres, o meio 
pobre onde nasceram, o ambiente familiar 
que lhes moldou os sonhos e a noção de 
futuro. Um tempo em que a boa educação se 
fazia de castigos corporais, na escola e em 
casa, em que o marido impunha a sua razão 
pela força e aos mais fracos cabia obedecer 
e portar-se bem. 

Se um estalo ou uma reguada moldavam 
o bom carácter por que não havia a polícia 

de aplicar essa pedagogia aos adultos 
tresmalhados, aos que insistiam em “explorar 
os assuntos proibidos”, aos que colocavam 
em causa o bem estar da pátria? Leninha 
foi agente da PIDE. Em Caxias, optava pelos 
turnos da noite que lhe permitiam estar mais 
à vontade para torturar as prisioneiras. Levá-
las a falar, mais pelo medo do que pela dor. 
Marcá-las com a humilhação que nunca 
cicatriza. 
Laura Branco foi a jovem universitária que lhe 
caiu nas mãos e aguentou a tortura do sono, 
as tentativas de afogamento nas inevitáveis 
idas à casa de banho, o espancamento. A 
que não falou, mais do que o silêncio, foi a 
supressão das palavras que a podiam libertar, 
condenando outros. O corpo do torturado 
contém “a sua própria queda e a sua própria 
escuridão”.

Ana Cristina Silva dá-nos a conhecer estas 
duas mulheres, cada uma a seu tempo; só 
mergulhamos na infância de Leninha depois 
de a conhecermos como torturadora e de 
nos convencermos que nada desculpará esta 

DE ANA CRISTINA SILVA

ANTÓNIO GANHÃO
Critico Literário

SOBRE...

AS LONGAS NOITES DE CAXIAS
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mulher, de que nada justificará o nascimento 
de um monstro. E depois, percebemos que 
esse monstro sempre existiu, espreita por 
detrás da pobreza, da fome, da dignidade 
surripiada e da falta de esperança. Cresce 
porque se agarra ao pouco que nos é dado a 
acreditar. Leninha, perante um pai violento e 
uma mãe submissa, toma partido do primeiro, 
afinal se a mãe cumprisse com o que lhe era 
exigido não apanhava do marido. Leninha 
cresceu e viveu uma vida amargurada, os 
momentos de maior felicidade encontrou-
os nas longas noites de Caxias. Depois da 
revolução, Leninha regressa a Caxias como 
reclusa e aí, entre as colegas igualmente 
detidas, volta a ser a chefe de Brigada.

Ana Cristina Silva, com a mestria com que 
nos habituou, confere uma profundidade 
sofrida às personagens e não cede à tentação 
maniqueísta de nos oferecer um romance 
a duas cores, abrindo ao leitor uma palete 
de emoções, culpas e convicções que são 
um tributo vivo aos homens e mulheres que, 
pelas suas ideias e apego à liberdade, foram 

ANTÓNIO GANHÃO

SOBRE...

torturados às mãos dos algozes da PIDE e, 
mesmo sobrevivendo, nunca o superaram 
definitivamente. Constatar como tudo foi 
possível, alerta-nos para a evidência de que 
o monstro voltará a erguer-se, se baixarmos a 
guarda, se depois da História, soçobramos ao 
silêncio que se acomoda. 

“Laura virou a cabeça e, sem dizer nada, olhou 
o inspector de relance. Aquele silêncio era 
uma atitude definitiva e teve a sensação de 
que Óscar Cardoso o compreendeu. No dia 
seguinte, devolveram-na ao Reduto Norte.”
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ANDREIA  

S.PEDRO

“ B E M - J U L G A R ”

Juíza de Direito
 Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa 

Juíza de Direito na Comarca dos Açores
Juíza de Direito na Comarca de Lisboa com última colocação no Juízo 

Local Cível de Lisboa

Aceitando o desafio que me foi lançado 

de partilhar com os leitores da revista um 

dos livros que me tenha marcado, não tive 

dúvidas em escolher o ensaio sobre o ritual 

judiciário, escrito por Antoine Garapon, que 

se intitula Bem Julgar.

 

Com efeito, terminada a minha formação 

no Centro de Estudos Judiciários, tendo-me 

sido atribuído o papel de julgar, devidamente 

vestida a rigor com a beca e munida do 

meu guião de julgamento, contendo quer 

as regras codificadas quer as que havia 

apreendido, tudo para que a audiência 

decorresse de acordo com uma ordem pré-

definida, cedo me comecei a questionar da 

razão de ser de cada um dos passos do ritual 

judiciário que eu própria protagonizava.

  

Na verdade, não querendo ser um mero 

autómato que reproduz de forma acrítica a 

encenação do julgamento, e não podendo 

contar com justificações divinas para os 

meus atos face à laicização da justiça, 

as reflexões e questões foram-se 

adensando, ainda para mais, neste tempo 

em que os media vão tomando o palco 

judiciário.

 

Foi assim que tropecei neste livro de 

Antoine Garapon, um juiz francês, que 

realça de tal forma a importância da 

compreensão do ritual judiciário que lhe 

dá o título de “Bem Julgar”, refletindo 

ao longo de cerca de trezentas páginas 

sobre esta temática, densificando de 

forma aprofundada algumas daquelas 

que iam sendo as minhas reflexões.

A leitura do livro não desilude. A primeira 

parte é dedicada ao estudo dos ritos 

do processo, sempre precedida de 

explicações históricas, e passa pela 

análise do espaço judiciário, do tempo 

judiciário, do traje profissional, do 
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gesto judiciário, do discurso judiciário, 

terminando com uma análise comparativa 

do ritual francês com o ritual americano; 

já na segunda parte problematiza-se se 

a justiça pode prescindir da encenação 

face às exigências dos tempos modernos.

A primeira parte permitiu-me racionalizar 

cada um dos rituais dos julgamentos 

por mim presididos, nas suas várias 

vertentes, além de me possibilitar a 

compreensão e gestão de rituais que, 

às vezes, são introduzidos por parte 

de outros intervenientes, importados 

de outros sistemas. Por exemplo, já 

tive testemunhas que, ao prestar o 

juramento, levantam a mão direita, o 

que corresponde à forma de prestar 

juramento no sistema francês, e simboliza 

a vida, a força, o bem, a pureza, e assim, 

munida desta informação, vejo o ato 

como um sinal de respeito ao Tribunal e 

não o censuro.

De realçar a reflexão sobre o tempo 

judiciário. O ritual de julgamento 

permite realizar um corte no tempo, 

isolando uma determinada situação 

da vida caótica que, por vezes, dura 

poucos instantes, atribuindo-lhe 

uma ordem, que termina com a 

prolação de uma sentença, coberta 

pela autoridade do caso julgado, ou 

seja, tem um fim que visa regenerar 

a ordem social e jurídica.

 

Este, sem dúvida, é o mote para 

a reflexão da segunda parte do 

livro. Com efeito, vivemos nos tempos 

modernos uma pressão para a decisão 

rápida, potenciada pelo uso dos meios 

informáticos, uma tendência para uma 

justiça mais informal, prescindindo 

da encenação. Mas, de forma algo 

paradoxal, assistimos diariamente à 

discussão de casos de justiça nos meios 

de comunicação social, até à exaustão, 

subvertendo-se a distinção entre 

atores profissionais e simples cidadãos, 

apostando-se na pessoalização do 

julgador, e, mais sério, recusando-se a 

finitude do processo no que pode mesmo 

significar um desrespeito pelas regras de 

representação, ao querer-se investir todo 

o cidadão como juiz, quando a ideia de 

delegação está na base da democracia 

representativa, e tudo em nome de uma 

pretensa transparência…    
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 “(…)

Ouvia abrir e fechar as portas. Ouvia também 
gritos, vindos de um bairro próximo, das mães a 
chamarem as crianças, tal como na minha terra. 
Havia uma mãe que chamava muito por um 
“Manel” e ouvia porque aquilo era mesmo perto.

Também ouvia às vezes música ao longe, vinda 
de outras celas no andar de baixo, porque nem 
todos os presos estavam em isolamento e alguns 
teriam a possibilidade de ter música.
Aliás, destes que foram presos comigo, penso 
que só eu e o Zé Lamego e não sei se mais um 
ou outro, é que ficámos isolados e que os outros 
ficaram juntos . 

Lembro-me de ouvir o “hino à alegria” e também 
cânticos italianos, do género do “Bella Ciao”. Acho 
que não foi na minha cabeça, mas não tenho a 
certeza.
Uma vez ouvi um grande alvoroço de portas a 
abrir, um grande movimento. Não sei se foram os 
guardas que disseram, mas acho que foi alguém 
que gritou de algum lado e fiquei a saber que 
eram muitos trabalhadores da TAP, que tinham 
sido presos e entrado na cadeia. 

Da cela do reduto sul onde fui torturada, via 

aquele farol ao pé da curva do Mónaco e 
também, do outro lado do rio, na margem sul, 
uns depósitos metalizados, que penso que 
são depósitos, uns três depósitos que têm 
uma cor de alumínio, um tom metalizado, e 
que se viam dali. Ainda hoje lá estão.

 Quando Almada passou a cidade, confirmei 
outro dia que foi no dia 21 de Junho de 1973, 
estava a ser torturada e vi através das grades o 
fogo de artifício que lançaram na margem sul, 
um espectáculo lindo. 
(…)
Vieram primeiro um dia e levaram-me ao 
reduto sul, acho que terá sido no dia 16 de 
Maio, só para me avisarem de que me iam 
buscar na semana a seguir. Fizeram isso 
sempre. Avisaram primeiro o que iam fazer. 

É aí que está o medo, que era o grande 
instrumento da pide, conforme percebi e 
eles próprios mais tarde me explicaram nas 
conversas intelectuais da noite de que já vou 
falar.

Acho que foi no dia 16 de Maio porque 
no sábado disse à família, na visita, que ia 

GENTE 

COMUM

AURORA RODRIGUES

GENTE 
COMUM
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ser torturada e foi no dia 16 que comecei o 
calendário que está na capa do bloco “Castelo” 
que trouxe quando saí.
Disseram-me que me iam buscar na semana 
seguinte, foi a primeira vez que entrei na cela 
de tortura e levaram-me outra vez para o reduto 
norte.

Quando tinha sido interrogada pelo escrivão do 
meu processo, foi numa sala diferente perto de 
uma espécie de secretaria, com o tal banco no 
corredor onde a mulher pide me chamou cabra. 

Deixaram-me outra vez no reduto norte, sem 
ninguém me dizer nada, à espera. Esta ida terá 
demorado meia-hora no máximo. 

Na semana a seguir vieram-me buscar, outra 
vez numa carrinha fechada – aquelas carrinhas 
celulares – e levaram-me para o Reduto Sul. 

Foi no dia 23 de Maio, numa quarta-feira de 
tarde, 20 dias depois de ter sido presa. Quando 
ia a subir uma escadaria, estavam lá uns 
latagões, tipo gorilas. Um deles diz para os que 
me levavam “Aqui não entram crianças”. Mas lá 
fui entrando. 
Meteram-me numa cela, onde fui encontrar o 
inspector , um homem alto e forte, que já tinha 
conhecido antes, porque tinha ido protestar 
uma vez contra a prisão do José Manuel Iglesias 
.

 Eu tinha ido com a Ana Gomes  e com o 
Ananias  a Caxias para protestar e exigir a 
libertação dele, no próprio espaço dos pides. 
Mais tarde outras pessoas fizeram o mesmo, 
quando estava presa. O pide que então nos 
recebeu e ameaçou era o inspector do meu 
processo. Américo da Silva Carvalho.

Apontando as grades imponentes duma janela, 
disse-me: “Estás a ver aquelas grades? Por ali 
não passas, a não ser em puré. Por esta porta 
não passas, que nós não deixamos. Portanto, é 
contigo. Tens duas vias, a via da colaboração e a 

via do sacrifício. Se escolheres a via do sacrifício, 
levas mais tempo mas o resultado é o mesmo”.

 Foi o que ele me disse por estas palavras. 
Se não é ipsis verbis, é quase. Posso ter aqui 
esquecido uma palavra ou outra, mas esta da 
via da colaboração e do sacrifício não esqueci 
de certeza absoluta. Antes de se ir embora ainda 
perguntou: “Então, que via é que escolhes?”. 
Respondi: “Não presto declarações”. Saiu porta 
fora. Eu fiquei e decidi que não dizia mais nada. 

(…)  A outra decisão foi não chorar e nunca chorei. 
Eu, que até choro com a maior das facilidades, 
[risos] como está aqui a ser visto. Pronto, depois 
do homem me dizer aquelas coisas, resolvi que 
não abria mais a boca. Disse que não prestava 
declarações, que não dizia nada, não tinha nada 
a dizer, e calei-me. Quando digo calar, é não 
dizer nada, não abrir a boca.
 Mas aquilo não era como aparece no processo: 
eles entravam, era muita gente, tudo ao mesmo 
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tempo. Eles devem ter achado que era um 
fenómeno, ou fariam o mesmo aos outros 
presos todos, não faço ideia. 
Não consigo perceber porque é que houve 
tanta sanha. No início não dizia nada, não lhes 
respondia. Entravam por ali, sentavam-se 
e diziam: “Então, e como é que te chamas? 
Então, e não sei quantos? E tens irmãos? Que 
idade tens?”, “Mas isso não é política”, “Então, 
porque é que não dizes? Então, e porque 
é que não falas?”, tudo perguntas assim, 
não me faziam perguntas sobre actividades 
subversivas, mas eu não dizia nada. Achei 
que não tinha nada a dizer, não dizia. Não 
respondia a nada. 

E isto durou aí uns cinco dias, em que não abri 
a boca, não disse nada, era como se eles não 
estivessem lá.
Só disse não quando um que tinha um 
porta-chaves com uma bola em ouro 
me disse, ao tirar um cigarro do maço, 
oferecendo-me: “Fuma?”. Eu fumava e disse: 
“Não”. Eles depois voltavam, faziam aquelas 
perguntas sobre o tempo, a idade e coisas 
assim e terminavam: “Fuma?” ao que eu nunca 
mais respondi.
Quando entendi que já não me apetecia estar 
em silêncio, deixei de estar. E foi assim.

Eles vinham, entravam, saíam e fizeram, logo 
no início, uma coisa horrível. Aliás, acho que 
naquela polícia eles tinham formação para a 
tortura, tinham que ter, e para a humilhação. 
O que eles me fizeram foi encostar-me a 
uma parede – mas eram muitos, não eram 
só aqueles agentes que aparecem ali no 
processo – e começaram a fazer escarro ao 

alvo. Punham-se a escarrar a ver quem é que 
acertava. Sim, a pessoa que estava ali, o alvo, 
era eu. Isto foi uma das coisas que fizeram, que 
não dói, mas que é extremamente humilhante. 

A outra coisa que fizeram, ao mesmo nível, foi o 
seguinte. Punham-se dois pides, um na frente 
do outro, a uma certa distância, agarravam-me 
pela cintura e atiravam-me, como se fosse uma 
bola, de um para o outro, no ar, o que faz com 
que a pessoa perca o equilíbrio, perca tudo. 
Há uma coisa que nunca contei, porque é das 
que mais me afligiu. Nunca ouvi que tivessem 
feito isto a outra pessoa. Fizeram-no já numa 
fase adiantada da tortura. Ou foi para me 
manterem acordada ou porque disse uma vez 
à pide que não sabia nadar, o certo é que a 
partir de certa altura, eles enchiam de água 
aquele lavatório, que estava na casa de banho 
e metiam-me a cabeça lá dentro. O lavatório 
não dava para meter a cabeça completamente, 
metiam-me a cara e empurravam para baixo e 
eu ficava a sufocar. Isto foi das coisas que mais 
me afligiu, porque nunca tive uma boa relação 
com a água, nunca aprendi a nadar.

Eram as pides que faziam isso à noite porque só 
elas é que entravam na casa de banho comigo. 
No entanto, a pide Lurdes, a quem disse que 
não sabia nadar, nunca fez.  

Ao fim de uma noite ou duas sem dormir 
começamos, de certo modo, a perder o 
equilíbrio. A tortura ia continuando, eram dias 
e noites e eu estava ali. Havia uma mesa no 
meio. Era uma cela, não muito grande, as celas 
do Reduto Sul não são muito grandes, têm um 
chão, parecido com o desenho da corticite, mas 
que é cimento. Havia uma espécie de vaso de 
um lado e do outro lado, na parede. Ao meio, 
estava uma cadeira com costas para o PIDE e 
um banco sem costas para o preso. À entrada, a 
seguir à porta da cela, do lado direito, havia uma 
casa de banho. Do lado esquerdo, havia um 
compartimento muito pequenino com um divã, 
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ou então puseram-no lá, mas isso só descobri 
mais tarde. Serviria talvez para os pides que 
faziam turnos e estavam sempre a revezar-se.
 Faziam turnos de umas três ou quatro horas, 
mas durante a noite eram mais longos. No início 
fizeram isso, entravam – mas entravam muitos 
– e falavam “E depois não sei o quê, e agora 
vamos ver esta, e agora…”.
 Depois, faziam insinuações, ou diziam que eu 
era daquilo que não era. Por exemplo, mesmo 
que não soubessem muito de política, sabiam 
que não era do PCP, e diziam que “Sim, é do 
PC” e disseram-me que distribuí O Militante, 
que é coisa que não fiz. Penso que era para 
ver se reagia e dizia “Não sou, não senhor”. 
Precisavam de uma ponta, alguma coisa onde 
eu cedesse. 

Aquilo durou uns dias, tiravam o banco, 
punham o banco. Quando tiravam o banco, 
andava um bocado à volta e depois sentava-
me no chão e eles lá me traziam o banco, não 
dava resultado. Foi na altura, nos primeiros 
dias de tortura, em que achei que não lhes 
respondia às perguntas, nem lhes dizia nada. 

Depois comecei, efectivamente, a dizer que 
não prestava declarações, “aconteça o que 
acontecer” que é uma expressão muito minha 
em resposta às ameaças e que os pides 
transcreveram nos autos. 

Eles faziam perguntas, mas andava sempre 
tudo à volta do mesmo. Era tudo sem grande 
consistência, pelo menos naquilo que me diz 
respeito, porque acho que eles não sabiam 
muito. Estavam à espera que lhes dissesse.
 Sabiam que tinha distribuído comunicados, 
que tinha aqueles papéis que estão no 
processo e que era do MRPP. Faziam-me essas 
perguntas, mas nada muito mais do que isso.  

Quando fui presa, tinha uma música, uma 
canção na cabeça, que ainda tenho de vez em 
quando, do José Mário Branco, que diz assim: 

Um e dois e três, era uma vez um soldadinho. 
Acho que se chama “Ronda do Soldadinho” . 
No meio da tortura, do interrogatório, com os 
PIDES presentes, cantava para mim: Um e dois 
e três, era uma vez um soldadinho. Um menino 
lindo que nasceu no roseiral. Os meninos lindos 
não nascem para fazer mal. 
Depois havia uma parte que tenho presente: os 
senhores da guerra não matam, mandam matar. 
Os senhores da guerra não morrem, mandam 
morrer, que acho que é da mesma canção. 
Se não é, misturei, mas acho que é, porque 
tenho isso tudo junto na minha cabeça. 
Cantava e eles espumavam, mas não estava a 
cantar para eles, nem estava a falar com eles. 
Estava a cantar e a cantar continuava até me 
apetecer, depois quando a canção acabava e 
se eu achasse, parava de cantar. Se não voltava 
ao princípio ou cantava outra. 
Com isto assumi uma posição. Embora fosse 
impossível fazer de conta que eles não 
estavam lá, porque estavam ali a impedir-me 
de dormir e de fazer aquilo a que tinha direito, 
procurava proceder e procedia como se lá 
não estivessem. Embora me incomodasse 
muito, no meu comportamento exterior fazia 
de contas que eles não existiam, que eles não 
estavam lá. Estava assim durante o tempo que 
me apetecia. Depois, se me apetecia dizer-lhes 
qualquer coisa ou que eles eram assassinos e 
torcionários, dizia.  

CONTINUA...

( Aurora Rodrigues, Gente Comum – uma 

história na Pide, 2011, editora 100 Luz, Castro 

Verde) 

excerto seleccionado pela autora para publicação 
em Justiça com A, do qual foram suprimidos os 

subtítulos. 
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MIMI TAVARES
Mimi Tavares é pintora desde sempre. A sua imaginação assim lho impôs.

Vive e trabalha em Lisboa, onde também ministra aulas e cursos de pintura, partilhando a sua arte.

Frequentou o curso de Ilustração da Fundação Calouste Gulbenkian, com a pintora Maria Keil, em 
1982. Licenciou-se em Pintura pela FBAUL em 1988, expondo colectiva e individualmente desde 
1983.

ENTREVISTA REALIZADA POR 
FILIPA GONÇALVES 

 
Juíza. Nasceu em 1976 na Madeira, no dia de aniversário de Maria Callas. 
Refire-o por partilhar com ela  o gosto por heroínas trágicas, no seu caso 

temperado pelos ares subtropicais próprios da latitude onde veio ao mundo.
Escolheu estudar em Lisboa, onde se licenciou e obteve

 o grau de mestre e vive e exerce a sua profissão.
Gosta de adjectivos é curiosa por aventuras, viagens, literatura, 

pintura e, em geral, tudo o que dê gosto à vida.
Fascinada pelo ser humano em todas as suas manifestações 

de transcendência como o amor, o engenho e a arte.
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CONSEGUES SITUAR O TEU PRIMEIRO 
IMPULSO CRIATIVO?

Não me consigo lembrar de nada que tenha 
feito antes da escola, mas penso que já viria 
de trás. Lembro-me de, na primária, já ser tudo 
intencional. A professora dizia para fazermos 
uma redacção e um desenho e lembro-me 
que o desenho para mim era importante. 
Depois, como comecei a ter um feedback 
das professoras, começou a ganhar outra 

importância.

ENTÃO FOI ALGO MUITO PRECOCE...

Sim. Deixou de ser só uma coisa de mim 
para mim, um modo de pensar, e comecei a 
perceber que outras pessoas reagiam àquilo. 
Comecei a ter consciência disso.
Lembro-me de, por volta dos dez anos, pensar 
que quando fosse grande queria escrever 
histórias e fazer desenhos para elas. Eu não 
sabia que se chamava ilustrar. Não sei se 
pensava nisso em formato de livro mas sempre 
adorei ler. Lia livros constantemente, coisa que 
nunca parei de fazer, e vivia mais num mundo 

de fantasia do que no mundo real. Então, 
pensei, e se eu pudesse fazer isto?

MAS NESSA ALTURA INTERESSAVAS-
TE MAIS PELA IMAGEM DO QUE 
PROPRIAMENTE PELA PALAVRA OU ERA 
ALGO SIMBIÓTICO?

Era simbiótico, completamente. Via tudo como 
um conjunto porque os livros que até então 

tinha lido tinham imagens associadas.

DEPOIS EM TERMOS UM POUCO MAIS 
CONSCIENTES, QUANDO FOSTE PARA O 
LICEU, O QUE ACONTECEU?

Quando chegou a altura de escolhermos a 
área de estudos queria ir para artes, mas tinha 
imenso medo de não ser suficientemente boa 
e tinha já uma certa noção de que era uma 
coisa arriscada. Teria uma vida difícil, não seria 
linear. Não seria uma relação causa-efeito: tiro 
este curso e depois faço isto. Hoje já nada é 
assim, mas à época era. Sobretudo duvidava 
da minha capacidade para ser artista. 
Mas quanto falava em estudar outra coisa, 
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não com a minha família que me desencorajou, 
mas as minhas amigas e os pais delas, que eram 
pessoas diferenciadas, contrariamente à minha 
família que era modesta e com pouca cultura 
precisamente devido ao estrato social em que 
existiam, diziam ser óbvio eu ter de ir para artes.
Então decidi, num compromisso, ir para 
arquitectura que teria a vertente criativa mas 
garantir-me-ia uma carreira.

ALGO MAIS CONVENCIONAL

Exacto. Lembro-me de estar em casa e pensar 
fazer um desenho à vista, mais ou menos difícil. 
Escolhi uma molheira antiga, muito bonita, para 
ver se conseguia desenhar aquele objecto. 
Cheguei a casa, sentei-me e desenhei. Ficou 
muito realista, ainda há pouco tempo vi-o. Conclui 

que se conseguia fazer aquilo, podia avançar.

E AVANÇASTE...
.
Fui. Quando cheguei ao curso, à época 
era arte e design, no [Liceu] Pedro Nunes, 

encontrei uma professora bastante 
extraordinária, embora quando a 
reencontre, e lho diga, ela não se reveja 
assim.

UMA DAS COISAS QUE TE IA PERGUNTAR 
ERA, PRECISAMENTE, SE NESSE PROCESSO 
DE ESCOLHA, QUE PENSO SER SOLITÁRIO, 
HOUVE ALGUÉM QUE TE INFLUENCIOU.

Sim, embora não conscientemente. Antes de ir 
para ali o que eu conhecia de arte, fora uma ou 
outra revista de arte contemporânea, era quase 
exclusivamente através do MNAA. 
Vivia perto e adorava lá ir, com a família e mais 
tarde sozinha. 
Ficava fascinada a ver a pintura antiga, dos 
Primitivos e o que lhes sucedeu. Aqueles 
Infernos, aquelas imagens, ficava horas a ver 
aquilo.

(...)  
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Quando somos crianças desenhamos como 
pensamos, vemos com a alma e não com os 
olhos. Depois, há uma altura muito importante 
quando se está a desenhar em que, no nosso 
desejo e no nosso pensamento, cria-se uma 
grande expectativa e fica-se frustradíssimo de 

não conseguir chegar lá.

FICA A ANGÚSTIA DA EXECUÇÃO.

Sim. Antes disso todos desenhos de qualquer 
criança pequena são maravilhosos. Há uma 
coerência total entre o que pretendem e a 
execução. É completamente adequado o modo 

de fazer que escolhem e o que fazem.

É FASCINANTE, NÃO SÓ AO NÍVEL DAS 
ESCOLHAS PICTÓRICAS MAS TAMBÉM 
CROMÁTICAS.
Muitas vezes, depois do aperfeiçoamento 
e apuro técnico, temos de voltar atrás para 
recuperar essa genuinidade da infância, a 

impressão digital. Voltar à pureza inicial.

POR FALAR DESSA IMPRESSÃO 
DIGITAL, SENTES QUE HÁ ALGUM TEMA 
PERSISTENTE NO TEU TRABALHO?

No meu caso é radicalmente assim mas não era 
consciente até muito recentemente. Ao longo 
da vida passei por várias fases. Gosto muito 
de trabalhar em temas como coisas fechadas 
mas podemos aglomerar os trabalhos de 
determinadas épocas por uma coerência, quer 
estilística quer técnica, ou assuntos nos quais 
estava a trabalhar à volta e que me despertaram 
curiosidade. 
Agora, quando olho para trás, percebo que 
estava sempre a falar da mesma coisa, a 
perseguir a mesma coisa e continuo a fazê-lo. 
Tem a ver, no meu caso, com o espaço habitado, 
com a casa, os objectos do quotidiano, do lar. 
Isso, para mim, tem uma importância gigantesca.

ESTOU A LEMBRAR-ME DA TUA SÉRIE 
“VACANT” E MESMO DA MAIS RECENTE 
“HOME AND AWAY” EM QUE ESTÁS À VOLTA 
DO OBJECTO E ESPAÇO HABITADO…

Isso agora é mais visível, mas quando comecei 
a fazer o percurso ao contrário percebi que, no 
fundo, estava sempre a dizer aquilo. É engraçado 
que comecei a dizê-lo com figuras humanas, aos 
poucos as figuras ficaram a pontuar os espaços 
até que desapareceram completamente e estão 
lá na mesma mas já não são visíveis.

PODERÍAMOS QUALIFICAR UM ARTISTA 
COMO UMA PESSOA QUE TEM UMA VISÃO 
DIFERENCIADA DO MUNDO?

É uma das maneiras. Toda a gente tem uma visão 
diferente mas o artista é quem vai trabalhar esse 
material, o da consciência, da sua visão do mundo. 
Não quer dizer que seja melhor, mas quero 
acreditar, em mim e nos artistas que admiro, que é 
uma visão muito atenta. 
Às vezes tenho necessidade de me abstrair e me 
isolar do que se passa nas notícias porque isso me 
desestabiliza. Tira-me desse casulo e dessa bolha 
em que tenho que me colocar e é extremamente 
difícil sintonizar-me para ela. Quando tenho o 
privilégio de me sentir sintonizada sinto que é 
um dever aproveitar isso, apesar de muitas vezes 
não poder porque há um telefonema ou algo 
do género, mas quando de repente começa a 
haver um fluxo tu percebes: é isto que eu queria 
fazer! É isto que vou fazer com o que me estava a 
inquietar!

É UMA INQUIETAÇÃO?

Sim, porque se fosse algo apaziguador não havia 
necessidade de pô-lo em obra, ficaria dentro de 
ti. Mas como é uma coisa que ao mesmo tempo 
perturba, uma comichão, tens que pô-lo cá fora. 
Depois não é só isso, há todo o lado da arte como 
comunicação. Não que penses, quando estás a 
criar, num determinado público ou isso, mas é 
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bastante óbvio que tens algo para dizer. A arte é 
comunicação.

A ESSE RESPEITO, TU ÉS UMA PESSOA 
EXTREMAMENTE CRIATIVA. CANTAS, 
DANÇAS, A TUA VIDA ESTÁ CHEIA DE 
ACTIVIDADES CRIATIVAS. PORQUE É QUE 
ESCOLHESTE, EM PARTICULAR, A PINTURA 
COMO MEIO DE EXPRESSÃO?

Não sei se tinha a ver com essas visitas, desde 
muito pequena, ao MNAA mas sempre tive uma 
preferência nítida, e continuo a ter, por pintura 
em relação a outra arte qualquer. Em geral o 
que me puxa é pintura. Entro numa exposição 
e às vezes driblo isso, concentrando-me na 
escultura, na instalação, mas pelo canto do olho 
estou sempre a espreitar a pintura. É aí que me 
perco. 
Tem a ver com um certo lado estático da 
pintura. Para fruir uma escultura, que diríamos 
estática, temos de nos movimentar à volta 
dela, e isso tem um movimento, um tempo. A 
pintura engendra o seu tempo e podemos estar 
completamente imóveis a olhar para uma coisa 
imóvel e aquilo ser um mundo. É absolutamente 
sedutor. 
Quando vejo qualquer boa manifestação artística 
vibro e comove-me. Mas sinto que me comove 
mais, fico tão feliz e tenho mais fé em tudo, para 
mim o mundo torna-se um lugar melhor quando 
descubro pintura que adoro e que esteja a ver 
pela primeira vez.
De repente, aquilo para mim, faz-me sentir que 
vale a pena viver.

O MOMENTO EM QUE A OBRA SE 
DESPRENDE DO SEU AUTOR DEVE SER 
DIFÍCIL. UM POUCO COMO DORES DE 
PARTO, DIRIA EU, NÃO SEI.

Há esse lado, de facto, de nos separarmos das 
coisas, mas expô-las não quer dizer que isso 
aconteça. Até podem estar lá só um bocadinho e 
depois regressarem a casa, o que não é bom. 
Ao pensares que elas vão seguir o seu caminho, 
vão ser outra coisa ou muitas outras coisas para 
além do que fizeste; serão uma coisa diferente 

não só para cada pessoa mas para a mesma 
pessoa em momentos diferentes e nunca mais 
se cruzarão contigo, por um lado há esse lado 
difícil da despedida mas é também um orgulho 
imenso, sentir que a tua obra te ultrapassou e 
continua para além de ti.

GOSTAS DE REVÊ-LAS?

Muito raramente me aconteceu mas quando 
aconteceu, principalmente quando já passou 
bastante tempo da sua criação, fico perplexa. 
É como rever um familiar quase desconhecido, 
como se vê naqueles programas de televisão. É 
tão poderoso, simultaneamente um processo de 
familiaridade e estranheza.
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ESTA CONVERSA SERÁ PUBLICADA NA 
REVISTA “JUSTIÇA COM A”. PORTANTO, EU 
NÃO POSSO DEIXAR DE PERGUNTAR O 
QUE É PARA TI A IDEIA DO JUSTO OU DE 
JUSTIÇA?

Terá a ver com partir das experiências, do 
passado, e identificar modelos que funcionam 
melhor para todos viverem em harmonia, daí 
estabelecer regras de conduta e convivência 
e aplicá-las desapaixonadamente e com 
igualdade a todas as pessoas. 
Estou a pensar no ser humano mas não é 
necessariamente assim. Pode ter a ver com tudo, 
com o planeta.

RECONDUZIRIAS, ENTÃO, O JUSTO À 
IGUALDADE?

Sim, mas uma igualdade correcta e boa, que 
passa pelo belo e pela ideia do bem. Sei que 
passa muito pela ideia de punição mas acho 
ser um mal necessário e não o que está por 
trás da filosofia do justo. 
O justo tem que ser impessoal e imparcial 
mas tem de ter uma ética. Eu, para julgar o 
que é bom na arte, parto da minha óptica 
pessoal. É muito difícil distanciarmo-nos do 
que não gostamos e considerá-lo bom ou 
belo, mas temos de fazê-lo. 
A justiça tem de ser em detrimento do que é 
conveniente ou agradável para nós. 
Os princípios éticos têm de estar muito 
presentes mas também não podem 
dissociar-se da humanidade de quem julga.
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        mundo está cheio de injustiças 
        grandes e pequenas, em todas as 
latitudes. São tantos aqueles a quem 
falta tudo que nós, os que temos 
alguma coisa, não conseguimos chegar-
lhes. Por isso, de vez em quando, vem a 
tentação de desligar do mundo. Fechar 
a porta, deitar a toalha ao chão e dizer 
para os nossos botões: “vou tratar de 
mim e dos meus e já é muito bom”. 

Claro que o cuidado, a delicadeza e 
todas as outras coisas que constroem 
o mundo começam em casa. Mas, sob 
pena de sermos uma caricatura triste 
do Cândido de Voltaire, não podemos 
fechar-nos apenas no nosso jardim, 
sempre e em todos os momentos da 
nossa vida. 

É por isso que escolho falar hoje de 
Nasrin Sotoudeh. Podia falar-vos 
também das crianças vítimas de 
abusos sexuais no Iémen (e, já agora, 
das que estão noutros pontos do 

mundo, por exemplo, a viver nas ruas 
sem quem cuide delas ou em campos 
de refugiados, sujeitas ao mesmo 
tratamento). Também podia incidir a minha 
atenção sobre os haitianos a quem de 
nada serviu a declaração do estado de 
emergência ou sobre os jornalistas mortos 
ou encarcerados em vários pontos do 
mundo, apenas por terem decidido fazer 
o seu trabalho. Ou sobre pessoas que são 
chicoteadas em praça pública devido à 
sua orientação sexual. Haveria infelizmente 
muitas mais pessoas a merecer atenção. 
Falo de Nasrin Sotoudeh porque é a sua 
história me tocou. É advogada. Respondeu 
em Tribunal por, no exercício da sua 
profissão ter defendido mulheres que se 
recusaram a usar um véu, foi condenada 
numa pena de prisão que é, sob qualquer 
perspectiva, pesadíssima (trinta e oito 
anos), a que se junta uma sanção cruel, 
desumana e medieva (no pior sentido 
desta expressão): cento e quarenta e oito 
chicotadas. E falo dela também porque há 
anos atrás foi a pressão internacional que a 
libertou. Como disse, a sua história tocou-

NASRIN SOTOUDEH 
(E TANTOS OUTROS) 

O
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me e por isso, dentro das minhas magras e 
confortáveis possibilidades, agi, assinando 
uma petição online em sua defesa. É pouco? 
É. Mas seguramente é melhor do que nada. 

Na história dos direitos humanos 
houve um momento fundamental: o do 
desenvolvimento da empatia, elemento 
essencial para reconhecermos o outro como 
ser humano, diferente de nós, mas ao qual 
estamos ligados. Uma obra que explica 
essa evolução é Inventing Human Rights – 
A History, da historiadora norte-americana 
Lynn Hunt. Nas suas páginas (re)descobrimos 
a comoção pública gerada por obras como 
Julie de Jean Jacques Rousseau ou Pamela 
de Richardson. Hoje, a profusão de imagens 
e histórias, de dramas mais ou menos 
intensos, de fake news e falsos alarmes, 
conspira para conduzir a uma perda de 
sensibilidade. Mas, o facto de não podermos 
fazer tudo por todos não é desculpa 
para não fazermos nada por ninguém. O 
cidadão/ã médio tem à sua disposição 
meios de actuação, incluindo os digitais. 

Pode e deve fazer uso delas, combatendo 
a indiferença. 

Entre o momento em que escrevo estas 
linhas e a data da sua publicação existe um 
hiato de tempo. O meu optimismo levava-
me a equacionar a possibilidade de, até lá, 
Nasrin Sotoudeh ter sido libertada. Seria 
uma excelente notícia. E averbada essa 
vitória tantos outros esperam pela nossa 
ajuda. 

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito
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JOSÉ LUÍS
OUTONO

E

Escritor, por vezes fotógrafo ou pintor

MARES ENCRESPADOS 

velocidades das opiniões, ou ilusões da 
internet por mãos desconhecidas.

Caiu o muro em Berlim, constrói-se um 
muro na América. Unem-se fronteiras e 
de repente os slogans ditam saídas. 
A  religião louva Deus em locais 
sagrados, enquanto em outros mares 
ditos Deuses mandam matar, para 
tentarem solidificar o incrédulo, e até se 
morre em honra da loucura, uma Deusa 
negociadora de armamento e afins, 
lubrificados com petróleos insubmissos. 
Questiona-se a cultura, e a história vai-se 
desmoronando em requisitos de alergias 
sem curas ou códigos.

 A fome ganha desfiladeiros, num teatro 
entre a solidariedade e a verdade de 
ter balcões atestados com vastidões 
de desertos insípidos, onde os ventos 
trazem migalhas e os mares enchem-se 
de barcaças sem destino, na procura de 
uma bandeira solidária. 
Ganham-se eleições com vitórias 
derrotadas, ou “puzzles” de 
convencimento matrimonial, onde é 
sempre bom dormir com uma arma à 
cabeceira. 

As cores da raça humana enchem os 

      screvi em tempos, que o mar é a mais  
      bela força da natureza, mesmo quando 
está zangado. 

 Mantenho esse pensamento, mas cada 
vez mais as gordas das notícias trazem 
mares encrespados de ondulações várias, 
que movimentam algumas dúvidas sobre 
o ontem, o hoje e um futuro imprevisível. 
Curioso lembrei-me de ter visto na 
televisão em Genebra, que um jornal 
tinha desistido da luta inicial. A razão era 
simples. Só publicava boas notícias. 
Compradores ansiavam pelo nascer nas 
bancas das notas douradas de presentes 
e futuros sorridentes. Mas para além do 
editorial, as boas novas escasseavam, e 
tudo acabou com uma simples folha onde 
se lia à largura de toda a página – Fomos 
assaltados. 

Levaram as boas notícias para lugar 
incerto, e somos obrigados a abrir 
falência. Na realidade o teatro humano 
anda desvinculado de regras ou conceitos 
de maresias bem vindouras. 
Dizem os idosos – sinais dos tempos, 
enquanto os jovens jogam a lotaria do 
inimaginável nas aplicações, onde apenas 
é obrigatório saber contar até três. 
O resto, lê-se no ecrã  de acordo com as 



29

MARES ENCRESPADOS 

dicionários de xenofobias, enquanto a 
dignidade é varrida nos galopes das 
esquerdas, das direitas, dos centros … 
numa encruzilhada de favorecimentos, 
não vá a justiça descobrir. 

Custa-me mergulhar nestes mares, 
onde alguns favores de branqueamento 
não poluidor eram bem-vindos, e até 
desafiariam caravelas de sonhos, por entre 
algas e sais benignos. 
São estes os capítulos da falta de notícias 
boas, que me provocam respirações 
ofegantes e até me seduzem para atrasar 
o ponteiro das horas ou o calendário das 
marés. 

Mas as três pancadas de Molière dão 
início ao espectáculo. Não há momentos 
a perder. Os artistas entram numa dança 
aritmética e a orquestra desafina de 
propósito, para salvaguardar que hoje 
o mundo rege-se às três pancadas do 
eterno slogan – Logo se vê ! 
Sento-me na cadeira da reflexão, convido 
a minha amante Liberdade e segredo-lhe:

- Vem depressa, quero gozar o acto de 
ser livre contigo. Acena-me com a razão 
do meu sentir, mas fica retida no outro 
lado da rua, enquanto outras liberdades 
incendeiam, destroem e cantam ritmos 
de agenda continuada. Escrevo-lhe com 
a força do meu querer, pergunto-lhe o 
porquê da demora e ouço um desatinado 
fado:

 - Há quem goste da liberdade, e há quem 
não goste. Temos de ser livres e ouvir todos 
os índices de pensamentos.

 - Mesmo os maus conceitos ? 

- Olha, o mar que tu amas é um digno juiz. 
Sabes porquê? 

- Sopra-me esse vento …  

- Resgata tudo o que lhe tiram, e devolve 
tudo o que não lhe pertence.
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       garrei nas chaves de casa, na mala e no 
       telemóvel e saí rapidamente para a rua.
Não estava espectacularmente vestida, nem 
penteada ou maquilhada….mas o que interessa isso 
depois de uma epifania?

Tinham sido dias, meses terríveis, constantemente  
assaltada por dúvidas, medos, hesitações, 
indecisões.

Finalmente, após uma coisa tão simples quanto 
o choro de uma criança e de repente não pude 
esperar mais e decidi-me a sair, pegar na mota e 
voar como uma louca na direcção sonhada.
A vida (ou Deus) às vezes é engraçada. Dá-nos tudo 
para de um momento para o outro nos tirar tudo. 
Sem uma satisfação, sem um pedido de licença, 
sem um por favor ou desculpe. «Faça favor de 
desculpar, cara senhora. Afinal ainda é muito jovem, 
não lhe posso dar tamanha pena…”. Nada disso. Zero 
contemplações.

Foram tantas e tão variadas as coisas que vivemos. 
Óptimas, boas, menos boas, assim assim. Mas 
muitas, sem dúvida. E muitos momentos que nos 
esculpem enquanto pessoas, nos determinam, nos 
definem, nos fazem fazer parte integrante do outro.
Tu lembras-te quando recebemos a notícia de que 
eu estava grávida do «L»? E quando nos disseram 
que o nosso menino tinha uma doença incurável? 
Como tu ficaste após a morte do teu avô? 

PAUSA PARA 
CAFÉ

A
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Lembras-te ainda dos projectos 
que tínhamos para nós, para a 
nossa vida quando comprámos 
o nosso palácio no meio da 
confusão? 
Uma Torre de Babel no final das 
contas… 

É…Curioso. Porque também 
tínhamos tudo para nos 
detestarmos. E não.
«Não é homem para ti» ouvi eu 
da minha mãe, na expectativa, 
imagino, de não me deixar penas 
ou saudades de quem nunca me 
faria feliz…Mas sabia mesmo ela 
isso? Ou quereria convencer-se 
ou convencer-me apenas? Quem 
tem telhados de vidro…
Voo na mota. Mais do que o 
código da estrada, a previdência 
ou o horóscopo para esta 
semana me permitiam. Mas 
a vertigem da velocidade, a 
antecipação da alegria e do 
entusiasmo pela boa nova que 
levava comigo, a adrenalina  
sentida pela descoberta recente, 
o simples prazer de fazer um 
slalom alucinante entre os carros 
que seguiam na mesma estrada 
feliz, eram mais fortes que eu e 
não me permitiam abrandar. 
Ultrapasso carros, motas, 
autocarros, camiões. Sinto o 
cheiro a diesel, a escape e a 
óleo. Percebo que estou a levar 
a minha 125 a um limite. Mas 
tudo bem. Não estou com medo. 
Estou no controlo. Faço 2 ou 3 
manobras perigosas. Os carros 
que seguiam atrás, pelo modo 
como travaram não acharam 
tanta graça quanto eu.
Passo diversos sinais. Luminosos, 
de perigo, de proibição, de 
informação, de obrigação. 
Passo ruas, avenidas, estradas 
largas, pontes, viadutos.

O tempo está seco. Muito seco 
e quente. A humidade é próxima 
de zero.

Olho à minha volta. Na estrada 
por onde sigo são incontáveis os 
pinheiros e os eucaliptos. Que 
mancha verde soberba. Agora 
cheira a verde, a campo e a 
natureza. 

E eu sinto-me cada vez com 
mais força, mais invencível e 
temerária. Imortal.

Sigo caminho. Sempre a acelerar. 
Mal olho pelo espelho retrovisor. 
Tudo o que eu quero está adiante 
à minha frente. E eu quero 
chegar rápido. Porque eu quero 
abrir o meu peito e pôr tudo cá 
para fora de uma vez. Quero 
besuntar-me de alegria. Já.
O trânsito começa a intensificar-
se novamente. 

Por obra do destino ou do 
homem a estrada estava agora 
cheia de pedras soltas e o asfalto 
estava coberto de um tapete de 
barro e terra sabe-se lá vindo de 
onde.

O camião que seguia à minha 
frente trava bruscamente. O 
desenfreamento em que eu 
seguia não me permitiu perceber 
isso. Pelo menos não me 
permitiu perceber isso no exacto 
segundo em que o deveria ter 
percebido. Logo atrás de mim 
seguiam outros carros. Se calhar 
também com pressa para chegar 
a algum lado.

Não consigo travar. Não consigo 
travar a tempo. Tento, mas não 
consegui.

O que é isto na minha cara? na 
minha boca? nas minhas mãos? 
nas minhas pernas? Barro? 
Terra? Gravilha?

Vejo mas não sinto.

As minhas pernas estão no sítio, 
mas não as sinto.

E os carros que vinham atrás 
de mim? Já chegaram? É 
tinta azul agora o que vejo e 
borracha aquilo que cheiro…E 
perco a noção de tempo e 
espaço….apenas sinto frio. 
Muito frio. Desconforto. Não 
dor, desconforto. Mas continuo 
sem medo. Aliás, nunca senti 
tanta coragem. Tenho é pena de 
não poder dizer aquilo que eu 
ía dizer… Ouço sirenes ao longe 
que se aproximam. 

Porquê esta algazarra toda? 

Eu estou bem. Só tenho frio.

E já não sinto nada no meu 
corpo. Mas já não estou sequer 
desconfortável. Tenho sono. 

Quero dormir. Deixem-me aqui. 
Não, não me levantem. Quero 
dormir. Eu estou bem. Só preciso 
de descansar. 

Digam aos meus filhos que os 
amo mais do que à vida. 

Boa noite.
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         onheci Raposão há uns anos após  
         colocar os pés no aeroporto do Funchal 
pois, com este iria partilhar, de quando em 
quando, o meu local de trabalho assim 
como parte da atenção que o cidadão tão 
gentilmente me presta.

Tem bom ar.

Respeitável e com uma barba de três dias 
na qual podemos, caso fosse possível e ele 
assim o deixasse, acender um fósforo. Não 
é daquelas barbas “à beto” que hoje em dia 
todos cultivam. É barba a sério, respeitável, 
e é de reter que sempre acreditei que 
umas boas barbas dentro de uma sala de 
audiências fazem a diferença pois, apesar 
de tudo, todas as figuras respeitáveis 
(masculinas, entenda-se, sem prejuízo de 
algumas professoras com as quais me cruzei 
na vida …) tinham barba (desde as figuras 
religiosas de Deus ou Jesus passando por 
Karl Marx). 

Raposão é melómano. Aprecia música e 
conhece detalhes sobre esta que nem eu 
conheço sobre mim próprio sendo que, 
atendendo ao facto de eu ter frequentado o 
Conservatório em criança e adolescente, lhe 

C dá uma vantagem avassaladora.

Falou com paixão de Chet Baker, dos seus 
vícios (os do Chet Baker e não do Raposão 
entenda-se), das suas forças e fragilidades 
(os do Chet Baker e não do Raposão 
entenda-se) e escusado será dizer que o seu 
nome, apesar de familiar, nada me dizia.
Francamente, sabia tanto sobre Chet Baker 
como Chet Baker sabe (ou sabia) sobre 
João Correia mas não baixei a guarda pois 
o seu nome, apesar de tudo, soava a quem 
tocava trompete e pelo ar que Raposão fazia 
quando falava do mesmo, este já deveria 
estar morto e há bastante (um tipo que bufa 
daquela maneira num trompete só pode ter 
uma morte chata).

“Chet Baker? Claro! Trompete é um belo 
instrumento. Pena que os artistas como 
Chet Baker morram …” disse eu, reforçando 
a última parte da frase com a cara que faço 
cada vez que olho para o meu extracto 
bancário (devia ser uma figura de estilo, para 
além da ironia e do eufemismo. A cara que 
cada um faz cada vez que olha para o seu 
extracto bancário).

Raposão topou o meu amadorismo mas 

O CANTINHO 
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

R A P O S Ã O
O  M E L Ó M A N O
R A P O S Ã O
O  M E L Ó M A N O
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condescendeu por detrás das suas barbas, 
ensinando-me mais umas curiosidades sobre 
Chet Baker. 

Fico com o consolo de saber que o mesmo 
de facto, tocava trompete e que faleceu há 
bastante (vá lá, não vale a pena começarem 
a imaginar o Senhor Chet Baker a morrer de 
uma forma escabrosa enquanto bufava no 
trompete …, é desnecessário e como diriam 
algumas das professoras que mencionei 
supra, gratuito).

Segundo consta caiu de uma janela ou, 
dito de outra forma, morreu defenestrado 
ou defenestrou-se conforme as diferentes 
teses que se adoptem pois segundo 
aprendi também, e ao contrário do que 
alguma vez pensei, os músicos de jazz eram 
bastante marginais, bêbados, gostavam 
de estupefacientes (para não dizer 
toxicodependentes) e, de modo ocasional, 
eram bastante violentos (basta reparar em 
Miles Davis o qual digamos … não gostava de 
ser contrariado …). 

Posto isto, relembro os bons tempos com 
Raposão (o qual não se chama Raposão, 
mas sim Paulo, senhor esse que se mudou 
para o norte do país, de onde era natural), 
com a certeza que as histórias que o mesmo 
me contou sobre o pessoal do jazz me 
faz comportar com mais cuidado no EDP 
Cool Jazz do que num concerto de thrash 
metal, e isto com o franco receio de acabar 
defenestrado.

Memórias à parte, disfrutem:  https://youtu.
be/z4PKzz81m5c

R A P O S Ã O
O  M E L Ó M A N O
R A P O S Ã O
O  M E L Ó M A N O
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

“Nós queremos - juízes com almas, 
engagés, e que saibam levar com 

humano e vigilante desempenho 
o grande peso que implica a enorme 

responsabilidade de fazer justiça.”

Calamandrei

Eu até podia escrever um texto todo direitinho, 
cheio de nove horas e sem ironia para tentar 
aliviar a pressão que certos assuntos causam. 
Um texto sem os assuntos do dia que são todos 
tão estranhos que dá vontade de falar neles, 
causam tanta surpresa que é impossível não 
pensar neles. 

Este mês são uma boa meia dúzia deles.
Vejamos, desde os guardas florestais que não 
podem ter alopécia, nem falta de dentes, nem 
ser carecas, até à prisão de alguém que tem 
informação consigo sobre este mundo e o outro, 
e vai ser condenado porque, a informação detida 
deve ser guardada no segredo tumular ficando   
“as coisas” que podem causar turbulência aos 
seus  autores abafadas, não importando a 
turbulência que causam ao mundo. Mate-se o 
mensageiro!

A LIBERDADE  DE DECIDIR EM 
CONSCIÊNCIA E SEM ESCOLHAS...
OU ESCOLHOS.
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 Este assuntou e outro podiam ser tema desta 
crónica mas há um assunto que me toca 
diretamente, e é deste que não posso deixar 
de falar em geral, claro, que o em particular, o 
dever de reserva não me deixa. Refiro-me aos 
Tribunais Especiais.

E não resisto a dizer que acho graça ao facto 
de alguém pensar que pode alterar o sistema 
jurídico, a Constituição da República, os 
Direitos, Liberdades e as Garantias e, já agora 
para que tudo isso fique realmente completo, a 
Constituição dos Tribunais conforme as causas 
ou os casos.

Tudo a bem da Nação.

Nem todos sabemos o que foram os Tribunais 
Plenários. Muitos de nós incluindo eu, ouvimos 
falar deles aos nossos pais mas acabámos 
por viver numa época em que se esbateram, 
desapareceram, tiveram um fim ficando apenas 
deles a má memória e a memória dos que 
nos falaram sobre o que se passou nesses 
“tribunais”.

Somos, na nossa grande maioria, de uma 
época em que homens e mulheres licenciados 
em Direito, passaram a prestar provas de 
Direito para aceder à carreira de Juiz e não, a 
ser apontados e escolhidos por uma polícia 
política, com o parecer favorável também 
dessa polícia política, nomeados pelo Ministro 
da Justiça e indicados para os casos conforme 
os réus e os crimes.

Para quem não sabe o que foram os Tribunais 
Plenários, aqui vai uma curta explicação para 
não cansar as mentes rápidas de hoje em dia 
que reagem as estímulos computorizados de 
resposta rápida  e curta.

Provavelmente muitos de vós nunca ouviram 
falar da operação Dulcineia, nem do paquete 
Santa Maria, nem do Assassinato de Humberto 
Delgado, nem das greves estudantis, nem da 
Polícia política que vestia o perfil do merceeiro, 
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do amigo lá de casa ou até do homem que nos 
vendia o jornal do dia ou nos impingia o jornal 
Avante pela calada enfiando-o na caixa do correio 
sem ninguém ver.

Os Tribunais Plenários eram compostos por um 
Desembargador (na altura como sabem não havia 
Desembargadoras), Desembargador esse que era 
o presidente e, por dois juízes mais antigos dos 
juízos criminais respectivos. Tinham competência 
para julgar todos os crimes contra a segurança 
exterior e interior do Estado e de responsabilidade 
ministerial, os de imprensa, bem como os de 
açambarcamento, especulação e contra a 
economia nacional.
 Ocupavam-se ainda das querelas quando, “em 
virtude da sua importância” a secção criminal do 
Supremo Tribunal de Justiça, sob proposta da PGR, 
mandava avocar o julgamento ao Tribunal Plenário.

Os Tribunais (o Poder Judicial se é que 
existia), foram então,  envolvidos numa 
corresponsabilização com a Justiça Política. 
Ou seja, os juízes eram os garantes da linha 
seguida pelo Poder Político, os Polícias do Estado 
fiscalizados pelas Polícias do Estado da altura 
e não, os garantes da Constituição e da Lei e 
portanto, dos Direitos Liberdades e Garantias.
Criados para as matérias supra referidas, 
aceitavam a matéria de facto tal qual como lhes 
era apresentada instruída pela PIDE que tinha 
sempre nas salas de audiência um agente de 
plantão para os poder relatar a quem, de Direito na 
altura .

Eram tribunais especiais que funcionavam “ao 
lado” dos tribunais comuns e, a Independência do 
Poder Judicial, era não mais que  um verdadeiro  
bluff, uma aparente independência para mostrar 
Poder mas Político.

Salgado Zenha, Cavaleiro de Ferreira, Antunes 
Varela, foram homens que lutaram contra este 
tipo de Tribunais e portanto contra este Estado da 
Nação. E fizeram-no com a criação de diplomas, 
não com cartazes   ou em manifestações de rua ou 
entrevistas na televisão. 
Os advogados e os Homens e Mulheres do Direito, 
bateram-se sempre por Tribunais que o fossem, 

sem Tribunais especiais, sem juízes escolhidos e 
nomeados pelo Poder Político.
Devo estar a esquecer outros Homens e 
Mulheres que lutaram pela mesma causa mas, 
far-me-ão os que não nomeie, a Justiça de terem 
em conta que   vivi esses anos conturbados de 
luta numa fase de adolescência e rebeldia feita 
de ouvir dizer e ler nos jornais da época e nos 
que de repente por causa de uma revolução 
com cravos e canos de espingardas floridos, 
desataram a gritar tudo cá para fora. 

Libertos de tribunais plenários assistimos à 
entrada das mulheres na Magistratura e na 
carreira de Juiz. Verificamos que desde então,  
não há uma única norma que possa criar a 
mínima dúvida quanto à sua competência para 
julgar o que  quer que seja, ou decidir o que quer 
que lhes seja colocado a julgar e decidir.
E, assim como os advogados não escolhem os 
Juízes, estes não escolhem os processos.
 O Poder Político não nomeia Juízes para as 
causas, nem determina o sexo e a religião de 
quem deve julgar o quê. 

É simplesmente isso:  os Juízes são colocados  
por concurso para os tribunais,  e a distribuição 
aleatória atribui os processos entrados por 
sorteio aos juízes competentes segundo  a 
matéria e não segundo o sexo, a raça, a religião, 
ou o género.

 É o princípio do juiz natural ou o princípio que 
garante a independência dos tribunais perante o 
poder político.

É esta a diferença entre os Tribunais de hoje e 
oPoder Judicial  como Poder de Estado, e os 
Tribunais Plenários  de então que eram o Estado.

 Ou seja, para os mais distraídos não há Tribunais 
Plenários, não há tribunais ah hoc, não há Juízes 
especiais nomeados por quem quer que seja 
para fins em vista, nem vai voltar a haver. A não 
ser que a sede de ditaduras que se vem sentido 
ultimamente também chegue ao País de Abril.

Não tenhamos a veleidade sequer de imaginar 
que podemos escolher juízes homens para 
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causas que nos parecem mais convenientes 
aos homens ou mulheres para causas mais 
convenientes às mulheres.
A Lei é criada à Luz da Lei Fundamental  e é essa  
que o Juiz ou a Juíza aplicam  e não, a vontade 
de um governo,  ou de um juiz encomendado à 
medida da defesa ou à medida da acusação.

Os nossos Juízes são isentos, independentes e, 
o que me parece ainda mais importante, LIVRES 
para o serem.
Não há ninguém que lhes possa dizer como julgar 
e/ou decidir.

 E os nossos advogados são Livres de recorrer, de 
reclamar, de argumentar, de sindicar o decidido, 
fiscalizando assim as decisões e colocando-as, se 
necessário, à apreciação do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem. 

Mas, não lhes é possível escolher de novo, como 
no antigamente, quem julga o quê, assim como 
não é possível ao Juiz achar- se sensível a esta ou 
aquela questão e recusar um processo julgando-
se impedido.

Os tribunais são os órgãos de soberania com 
competência para administrar a justiça em nome 
do povo. 

Incumbe-lhes    assegurar a defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos dos cidadãos, 
reprimir a violação da legalidade democrática 
e dirimir os conflitos de interesses públicos e 
privados. 

Os tribunais são independentes e apenas estão 
sujeitos à lei.
E diz mais a Constituição da República Portuguesa
é proibida a existência de tribunais com 
competência exclusiva para o julgamento de 
certas categorias de crimes.

Sosseguemos pois as nossas imaginações e 
tenhamos o bom senso de acreditar que aquilo por 
que tantos lutaram, impedindo decisões e tribunais 
tendenciosos, escolhidos e indicados, controlados 
e fiscalizados pelo Estado e não pelo cidadão,  não 
pode regressar.

Tenho para mim que o acto de Julgar 
Livremente, é um acto tão turbulento e ao 
mesmo tempo tão sereno que ninguém, a não 
ser quem julga, o compreende.

E nunca esquecerei o que alguém com quem dei 
os primeiros passos em Processo Penal, e que 
muito admiro, me disse um dia:
 
A superioridade moral de um juiz tem de ser a 
de poder em tese ser tão vil como aquele que 
julgou e condenará, mas, ao condenar, não 
julgar, julgando-se.

Num mês de Abril do ano de 2019 em que se procura 
inovar mas se esquece o Passado que nos trouxe ao 

Presente.
 

Numa semana em que na Páscoa ardeu Notre Dame 
de Paris  sob os olhares  incrédulos do Mundo que 

assistiu  sem nada poder fazer.
 

Façamos o que podemos e sobretudo não queimemos 
o que tantos  levaram tanto tempo a construir.
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VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

             olhar é o primeiro e o mais importante  
             acto - no acto de cumprimentar. Olhar 
nos olhos permite-nos captar a educação, a 
simpatia (e a empatia), o saber estar da pessoa 
que cumprimentamos. Tudo o que vem depois 
tem a ver com esse primeiro momento.

Seja qual for o cumprimento a que se proceda, 
primeiro olha-se - ou devia olhar-se, sempre 
- e depois, conforme as circunstâncias, a 
intimidade, o local, cumprimenta-se. 

Os óculos escuros, extravagantemente 
utilizados em recintos fechados ou à noite, 
devem tirar-se sempre para cumprimentar, 
mesmo à torreira do sol. Quando alguém lhe 
estender a mão, estenda a sua, também, a não 
ser, claro, que tenha razões para ... 
 
Quando chegar a uma festa, uma sala, um 
encontro, cumprimente toda a gente. Se já lá 
está, deixe-se cumprimentar. 
Se estiver num acontecimento privado 
e se cruzar com alguém com que se 
incompatibilizou, se zangou, ou a quem pregou 

uma murraça ou um encontrão, e, por essas ou 
outras quaisquer razões não quer cumprimentar, 
esqueça! Vai ter que cumprimentar. Claro que 
serve um cumprimento distante, formal, mas não 
cumprimentar é mesmo desconsideração por 
quem o convidou.

Uma senhora só se levanta para falar a outra 
senhora - se quiser -, ou para falar a alguém mais 
velho e por quem quer demonstrar respeito. 
Um homem tem mais trabalho - levanta-se 
sempre para cumprimentar . 
Na dúvida, peque por excesso - para nunca ficar 
mal visto. 

O aperto de mão tem que ser firme, sem magoar. 
Não pode ser demasiado forte, nem muito breve 
e desinteressado. Nunca deve ser um apertar 
de uma mão mole ou suada ou de pontinhas de 
dedos. Deve apertar a mão com firmeza, olhar nos 
olhos (sem abusar...), e sorrir, se possível. 
Com um aperto de mão se fecharam muitos 
negócios. Nos bons velhos tempos a palavra 
valia um contrato, o aperto de mão selava-o. Nos 
tempos de hoje, a palavra já não vale nada disso 

O

Margarida de Mello Moser

Comunicação e Protocolo

CUMPRIMENTANDOCUMPRIMENTANDO
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e para selar contratos, é mais seguro 
recorrer ao notário. 

No século XXI, o aperto de mão é só isso - 
um cumprimento. 

O beijo está perfeitamente banalizado nos dias 
que correm. E cada um dá os quer. Gosto de dar 
apenas um, por isso se a iniciativa for minha, dou 
um beijo só; mas se me estendem a cara para 
dar outro, dou – seria pouco cortês, diria mesmo 
pura má educação, proceder de outro modo.

O beija-mão é um cumprimento que já não 
se usa tanto como antigamente, mas para a 
maior parte das senhoras - é quase como 
dar uma flor - não há nenhuma mulher que 

não goste (claro que há as que detestam, porque 
mais isto e mais aquilo, porque a vida é assim 
…e provavelmente por outras tantas razões tão 
importantes como estas). 
Mas, voltando «à vaca fria», o homem beija a mão 
a uma senhora casada ou de uma certa idade – 
sempre que lhe der na gana e desde que o saiba 
fazer como deve ser – essa é a regra. Em caso de 
dúvida, não hesite: beije – ou não. E como é então 
que se deve proceder a este cumprimento? Como 
manda a etiqueta? Deve inclinar-se levemente, 
erguer a mão direita da senhora, com a sua mão 
direita, e simular o beijo, nas costas da mão. O 
beija-mão é um gesto a dois: o homem tem que o 
saber dar, a senhora tem que o saber receber. 

A palmada nas costas, mais ou menos sonora, 
mais ou menos vigorosa, é um cumprimento 
essencialmente masculino. Podemos vê-lo e 
ouvi-lo em reuniões de antigos combatentes, 
em encontros musicais, tipo «amigos de Alex», 
em jantares de curso a que só vamos de 5 em 5 
anos, quando chocamos com pessoas de quem 
gostamos muito e não vemos há muito tempo, 
enfim, em tantas e tão diversas ocasiões …  É, por 
excelência, o cumprimento menos cerimonioso 
e o mais expansivo. Caracteriza o reencontro de 
velhos amigos ou até de velhos conhecidos que 
não se vêem há muito.

O abraço é uma versão mais soft da palmada 
nas costas. Aproxima pessoas amigas em alturas 
tristes e alegres, em momentos de família e 
transmite calor e carinho, em contraste com a 
camaradagem mais informal da palmada nas 
costas. 

O tirar o chapéu: o uso do chapéu masculino 
depende do tempo e da moda. É sempre preciso 
tirá-lo para cumprimentar alguém que se cruza 
connosco na rua. Andar com um chapéu dentro 
de casa - coisa muito vista nos nossos programas 
de televisão - não devia passar pela cabeça de 
ninguém: é falta de educação, falta de respeito 
e ignorância das mais elementares regras de 
etiqueta. Mas, usa-se, eu sei, e, no entanto, 
continuo a achar horroroso.

CUMPRIMENTANDOCUMPRIMENTANDO
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

Nunca conheci um conto com cães em que estes não 
representassem algo que não valesse a pena.

Ou a salvação, a aliança, a amizade ou mesmo quando se 
tornavam agressivos e temidos, o eram para castigar quem o 
merecia e nunca por desprimor para com os valores humanos. 

Há livros, filmes, desenhos e quadros que nos representam 
sempre como um bom cão de caça, de guarda de um certo 
território, de um rebanho, ou simplesmente, de companhia.

Um bom livro como a “História de um cão chamado Leal” de 
Sepúlveda.

Não é que não esteja habituado aos animais de Sepúlveda 
pois o mesmo deu-nos um caracol de seu nome “rebelde”, um 
gato e um rato que se tornaram amigos, uma gaivota e um 
gato que a ensinou a voar, a onça do velho que lia romances 
de amor.

AO SERVIÇO DA 
REPÚBLICA
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Depois há o gato malhado e andorinha 
sinhá de Jorge Amado, lembram-se?  
Aquele do boato de que  a Andorinha 
namorava com o Gato, e todos os 
criticavam , uma história de amor 
contrariada por um rouxinol.

Nós cães temos sempre histórias de 
abnegação nem que seja pelo raio de 
um rouxinol que nos rouba a andorinha. 
Sujeitamo-nos sempre, mas! Escolhemos 
o nosso ídolo. Até podemos amar muito 
todos mas há um pelo qual daríamos 
a vida nem que ele se casasse com o 
rouxinol.

Ele é  assim  como se fosse a nossa 
andorinha Sinhá.
 E ate há rúbricas radiofónicas em que há 
um homem que mordeu o cão, .... 
Ocorreu-me agora que também há 

histórias tristes em que somos  os 
arguidos, os maus da fita e  somos 
condenados e abatidos  mas, ninguém se 
lembra que é como na história do Afmau 
do Luís Spúlveda em que treinaram o 
cão para perseguir quem não seguisse as 
regras dos homens que se apoderaram 
dele.

Condenado a uma vida de servidão e 
crueldade, obedecendo a uma missão 
odiosa - perseguir e capturar todos os que 
se oponham ao bando dos estrangeiros 
que o fizeram escravo, Afmau  conseguiu 
encontrar a sua memória de liberdade e 
amizade, de solidariedade  e respeito  pela 
Mãe Terra e todos os que como ele nela 
habitam e são criaturas com direitos.

Assim os homens seguissem as pegadas 
dos cães.

PEGADAS DE 
MEMÓRIAS
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ANTÓNIO

LOPES
PROFESSOR
ENGENHEIRO QUIMICO

ÚLTIMA HORA

No Reino (dizem que) Unido de Sua 
Majestade continuam freneticamente a 
debater “Brexit Be or Brexit Not Be, That’s 
the Question”; e umas vezes ganham 
os “NOs to the left” e outras ganham os 
“AYESs to the right” e, por entre os gritos 
a plenos pulmões de “ORDERRRRRR” de 
John Bercow, a coisa não progride muito...  
e a “Europa Comunitária” (dita União) lá 
vai aparando os golpes todos, fazendo 
meetings com Theresa May em Berlim, ou 
em Paris, ou em Bruxelas (vem aí o Verão, 
se calhar ainda fazem no Alllgarve...); no 
momento em que encerramos esta edição 
a decisão sobre as eleições Europeias no 
Reino Unido ainda não está tomada, mas 
isto pode tudo mudar num instante... mas 
o que me espanta mesmo é que a dita 
Europa não esteja voltada para a China, 
que continua a crescer ...

-entretanto em Portugal, que somos bons 
nestas coisas de aproveitar as indecisões 
alheias, toca a começar a campanha  
#Brelcome - Portugal will never leave you, 
puxando da “cartola” os slogans que já vêm 
desde 1386, com o Tratado de Windsor, “Some 
times life plays little tricks and brings some 
changes. But there are a few things that will 
remain the same. You are part of our history and 
together, as allies, we changed the course of 
the world. No border will separate us” … nem D 
João I, quando se casou com Filipa do condado 
de Lencastre, se lembraria de melhor frase...

-entre trocas de elogios e promessas de 
cooperação, Donald Trump recebeu Jair 
Bolsonaro na Casa Branca! Trump contou 
aquela história do “I Dream of The Big Wall” 
e depois foram os dois “dividir” a Amazónia 
:(   parece é que o morador do Palácio do 
Planalto já não vai avante com a transferência 
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da embaixada brasileira de Telavive para 
Jerusalém ...  para não hostilizar os países 
árabes, importadores de carne brasileira...
(farto-me de rir com os faits divers da 
diplomacia internacional...);

-Juan Guaidó já foi 
reconhecido como 
Presidente interino da 
Venezuela por meia 
centena de países 
mas... a ajuda 
humanitária que 
estão a tentar 
enviar para as 
populações 
não consegue 
entrar nas fronteiras, 
porque Maduro ainda 
continua a mandar (com 
aquele ar de “eu é que 
sou o presidente da 
junta”)! no “bate boca” 
entre os dois houve uns 
quantos “apagões” na 
República (das bananas) 
Bolivariana, alguns de 
vários dias, e mais uns 
milhares de cidadãos 
que fugiram ... entretanto 
Maduro reuniu as “tropas” 
para incitar o povo a “criar 
uma potente capacidade de 
poupança”, para armazenarem “água onde 
puderem” e para pegar em sementes e 
voltarem aos campos para dinamizar a 
economia venezuelana; Mao deve estar 
orgulhoso por ter tantos seguidores fora da 
China!

-o asilo político de Julian Assange na 

Embaixada do Equador durou 7 anos 
(embora o rapaz tenha saído de lá com 
aspeto de 70) porque: i) é a primeira vítima 
do Brexit e Theresa May quer agradar a 
Donald Trump? ii) a polícia britânica ainda 

tem muito a aprender 
com os diligentes 
polícias portugueses 
que conduziram o 
processo Rui Pinto? iii) o 
rapaz do WikiLeaks não 

tomava banho, não 
baixava a tampa 
da sanita e fazia 
revelações no 
WikiLeaks sobre 
as marotices do 
presidente do 
Equador que lhe 
dava guarida? 
** a maior parte 
das pessoas 
ironiza mas ... eu 
acho revelador 
dos tempos 
perigosamente 
negros que 
atravessamos...

-As autoridades 
suecas, que 
tinham arquivado 
o caso dos abusos 

sexuais, parece que o podem reabrir ... mas 
se for para os EUA, Assange poderá ter 
“os dias contados”... (não sou de teorias de 
conspiração, mas... independentemente 
do sítio para onde vá, os serviços secretos 
russos já fizeram das deles contra o Serguei 
Skripal, os serviços secretos americanos 
já fizeram das deles contra o Usama bin 
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Laden... if you know what I mean...);

-depois dos buracos do ozono, dos buracos 
no pudim, dos buracos da fechadura, do 
buraco do Coelho da Alice e dos buracos 
orçamentais, os cientistas descobriram 
“agora” (desculpa Einstein) os buracos 
negros! Bem! bastava estar com a devida 
atenção e, só em Portugal, em matéria 
de buracos, já tínhamos o BPN, o BES, o 
Novo Banco, a EDP e agora até já se tinha 
descoberto a CGD...

-continua a saga de entrevistados em 
“comissões de inquérito” -Tancos, Vitor 
Constâncio, etc.- e todos têm uma coisa em 
comum:  “não vi, não sei, não me lembro, 
não sei tudo, não tenho obrigação de ter 
memória de todas as cartas que recebi, não 
consegui evitar as fraudes, o supervisor não 
é polícia moral...”; alguém me informa qual é 
a razão de se perder tempo com comissões 
de inquérito quando a resposta dos Srs é 
invariavelmente deste teor? 

-entretanto descobriu-se que há um 
fenómeno bem enraizado na política 
portuguesa - o Family Gate - com dezenas 
de intrincadas ligações entre familiares nos 
governos e  administrações públicas! “os 
malandros”, dizem uns! “vocês já fizeram 
o mesmo”, dizem outros... mas verdade 
que nunca tínhamos tido um secretário de 
estado nomeado e exonerado no mesmo dia 
... mas como a maioria dos “males nacionais”, 
é um fenómeno que vem de longe, 
investigações recentes (não é do Sexta às 
Nove, mas podia ser) mostram que todos 
os governantes portugueses já nomearam 
familiares para cargos públicos! mesmo D. 
Afonso Henriques, que tirou a mãe do poder, 
fez de sua mulher raínha, e de seu filho, rei!!! 

-claro que, havendo eleições daqui a 2 
meses, toda a oposição ao atual governo já 
começou a pedir ao “povo” para “castigarem 
nas urnas” tais ações! ahhh! não são 
eleições legislativas! não faz mal! o “povo” 
quer é cacetada!!! “a eles” ...
-no seguimento das ações começadas há 
uns meses pela sueca Greta Thunberg, 
de 16 anos, e entretanto nomeada para o 
prémio Nobel da Paz, centenas de milhares 
de jovens participaram em manifestações 
em pelo menos 112 países, incluindo 
Portugal, numa greve mundial de alunos 
para exigir dos políticos ações concretas 
contra as alterações climáticas -”fazer 
greve por um clima seguro”! às vezes olho 
com atenção para alguns elementos da 
espécie humana e ainda digo “pode haver 
salvação…”; 

-o recurso de um condenado (confesso) 
a oito anos e quatro meses de cadeia por 
violação na forma agravada e posse de 
arma proibida foi parar às mãos da Juíza 
Desembargadora Adelina Barradas de 
Oliveira! eis senão quando, um ex-árbitro 
puxa do apito e prrrrrriiiiiiiii: a Veneranda 
Juíza Desembargadora cale-se! que é 
mulher e mãe! deixe isto para os homens de 
barba rija! até porque certas nuances neste 
processo podem “provocar no seu espírito, 
incontestavelmente, uma especial e mais 
gravosa oscilação na neutralidade exigida 
neste processo”!!! a sério? milhares de anos 
de “treinos” intensos da Iustitia e ... por andar 
vendada, continuam a dar-lhe pontapés 
e caneladas, para ver se lhe provocam 
lesões e contusões... entretanto o canal de 
televisão onde o dito árbitro era comentador 
mostrou-lhe o cartão vermelho!;
-houve mais um acidente com um avião 
Boeing 737 Max 8 (o segundo em menos de 
5 meses) que causou 157 mortes e fez com 

ÚLTIMA HORA
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que este modelo, a “coqueluche” da Boeing, 
fosse “desativado” de circulação enquanto não 
se resolver o problema; se calhar, formação 
aos pilotos do dito modelo…
-ocorreram várias cheias e inundações 
um pouco por todo o mundo, sendo as 
principais as do Brasil, que levaram inclusive 
ao colapso de 2 edifícios no Rio de Janeiro, 
as o Irão, as piores das últimas décadas, 
que causaram quase uma centena de 
mortes e afetaram cerca de um milhão, e 
as mais “impressionantes”, as da Beira, em 
Moçambique, que sob a ação do ciclone Idai 
mataram mais de 600 pessoas e afetaram 
quase 2 milhões;

-entretanto foi dia das mentiras mas a 
mobilidade na área metropolitana de Lisboa 
passou a ser verdade para largas centenas 
de milhares de pessoas -com um único título, 
que substituiu mais de 700 passes diferentes, 
já podemos ir de Setúbal a Mafra, da praia do 
Guincho às enguias de Vila Franca de Xira, por 
40 euros;

-mais “não mentiras”: o comediante Volodymyr 
Zelensky ficou muito à frente na primeira 
volta das eleições presidenciais ucranianas, 
assumindo uma posição forte para a segunda 
volta, que está prevista para 21 de abril contra 
o atual presidente Petro Poroshenko (por 
vezes a realidade ultrapassa a imaginação);

-morreram a cantora Dina da “água fresca”, 
a Agnes Varda, o actor Octávio Costa Matos, 
o cartunista Augusto Cid, Arnaldo de Matos, 
Maria Alberta Meneres, o arquiteto Manuel 
Graça Dias e, aos 36 anos, o Capitão Otimista, 
o pediatra que fazia sorrir as crianças com 
cancro... e como a morte gosta de sarcasmo 
...morreu da mesma doença!

-e há gente que se pensava estar afastada de 

“cena” ...e regressou - p.ex. Aníbal Cavaco ou 
Maria Leal ...

Mesmo a acabar:

-a catedral de Notre Dame de Paris, o 
monumento histórico europeu mais visitado 
(13 milhões de visitantes por ano), património 
material da humanidade, ardeu e, para além 
das paredes laterais, do pórtico e dos torreões 
que o ladeiam, a estrutura colapsou e ardeu; 
não sou de teorias da conspiração mas, ...o 
presidente Macron ia falar à nação, estamos 
na semana santa, e em ambiente pré-eleitoral 
e com a sociedade francesa tão fraturada, 
o evento em causa serve o propósito de 
promoção de coesão social, de recondução 
do espírito da nação à sua matriz civilizacional 
judaico-cristã!   

Continuo sem ser de teorias da conspiração, 
mas… o fogo surgiu e propagou-se num ápice, 
no único local inacessível a um fogo deste 
género e destas dimensões…  são 850 anos 
de história e cultura, a humanidade chora 
“em direto” sem poder fazer nada... claro que 
será possível reconstruir e restaurar e os 
organismos oficiais, da igreja, do estado francês, 
da UNESCO já se prontificaram, mas fica a 
profunda tristeza!

- e está uma greve de camionistas de 
transportes de substâncias perigosas a 
começar… e ainda não se sabe quando vai 
terminar …
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TRADUTOR
DE CHUVAS

EXTRA

Um lenço branco 
apaga o céu.

A fala da asa
vai traduzindo chuvas:
não há adeus 
no idioma das aves.

O mundo voa
E apenas o poeta
Faz companhia ao chão.

                              Mia Couto
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Em Moçambique  podia acontecer 
muita coisa, bombardeamentos, 
queda de aviões e sobreviventes 
portugueses, ou mortos, ou mutilados, 
ou traumatizados.....

 Em Moçambique  a natureza tem 
as mesmas regras que tem no resto 
planeta, nenhumas.

As chuvas vieram como na Índia e 
alagaram todas as esperanças.

Pergunto-me se a costa do murmúrios  
não era aquilo tudo mas mais contido, 
algo que destruía quase tudo mas 
que não perturbava a regata do clube 
náutico que estava marcada.

 Só faltava a linha do horizonte cheia 
de flamingos que de tão inocentes não 
percebiam que ao lado alguns já tinham 
sido abatidos.

Faltava o som do Jazz para amenizar a 
desgraça. Os temporais não eram todos 
pelo fim da tarde quando a terra pedia 
paz ao calor implacável do dia.

Tudo andava alterado dizia a avó que 
ficara e viera de Portugal. É assim 
porque os homens não percebem das 
regras da natureza  e não sabem viver 
com pouco.
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