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É uma história para crianças mas podia ser uma tela
Maria de S. Pedro é uma Pintora que escreve ou uma escritora que pinta?
Deixo-vos com uma história pintada para crianças

DONA MARIA
LAGARTA

T

enho um marido romântico.
Assumida e definitivamente romântico.
Mas, desta vez, quando ele me entrou
pela casa dentro com um vaso de flores, mais
repolhudas que um chapéu de baiana, achei
que estava já a ser um pouco exagerado.

MARIA
DE SÃO PEDRO
ESCRITORA

O nosso apartamento é pequeno e as janelas
só se abriam quando a temperatura lá fora
era minimamente segura para não virarmos
icebergues nos primeiros cinco segundos.
Aquela planta, para sobreviver, teria de ter

DONA
MARIA
LAGARTA

Que coisa poderia ter acontecido às minhas
margaridas?

cuidados maternais, ser levada ao jardim por
momentos, etc.

Coloquei-a junto à janela da cozinha, e, sem
duvida, era uma delicia para a vista.
Margaridas pequenas e muitas faziam um vistão.
Na manhã seguinte, quando ia a passar para a
casa de banho, meia aos tombos pelo sono que
ainda me entorpecia, deitei um olhinho às minhas
flores e achei que tinham encolhido em número.
Suspirei.
Levantava-me sempre atarantada e era um
problema até beber café.
Nisso saía à minha mãe, que chegava a descer
as escadas não de pé, como qualquer pessoa
normal, mas sentada, porque não atinava com os
degraus (dizia com muita graça que os degraus
se aplanavam e a inclinação ficava muito difícil) e
até chegar à cozinha era um esbarrar em tudo.
Volta e meia era cada “galo” na testa porque não
atinava com a abertura da porta e a sensação era
de que o mundo estava de pernas para o ar.
Enquanto fazia o meu chichi, tentava perceber o
que havia de errado com as flores.
Nada.
E, chinelando, arrastei-me até à cozinha,
resmungando com os meus botões.
As minhas sobrancelhas subiram um palmo.
Afinal, eu tinha razão.

Metade das flores tinha desaparecido!
Fiquei agarrada ao meu canecão de café, olhando
desconsolada para o meu presente, reduzido a
metade.

Um pequeno movimento nas folhas arregalou-me
os olhos e, numa tentativa de procurar a origem
do fenómeno, cheguei-me ao vaso.
Nada se via e começei a virar folha por folha.
Eis senão quando uma lagarta verde, gorda e
despachada, aparece no enrola-desenrola do seu
andar, procurando o pequeno almoço.
Não tive coragem de lhe fazer mal, nem sequer
de a tirar dali.
Fiquei a observá-la, fascinada.
E aqui começou a odisseia de um casal de tontos.
Durante três dias, a boa da lagarta teve flores para
se banquetear e correu tudo sob controle.
Ao quarto dia, sobrou uma margarida e ela
desapareceu.
Acordei o meu marido e, esbaforidos, procurámos
pela cozinha, mas nem rasto de Dona Maria
Lagarta.
Alargámos a busca ao resto do apartamento e
nada...
O nosso gato começou a ser olhado de soslaio
porque pusemos a hipótese de ele ter começado
a gostar de lagartas de sobremesa e ainda ouviu
uma lição de moral que o deixou boquiaberto.
– Estes fulanos endoidaram de vez. Agora também
têm uma lagarta de estimação?! E pensam que a
comi?!
Quando à tarde cheguei a casa, fui ver se ela teria
comido a ultima margarida, mas não.
Quando demos por nós, parecíamos dois tontos,
andando em bicos dos pés com medo de
esborrachar a lagarta.
E de noite, quando nos levantávamos para
alguma necessidade nocturna, começámos a
acender as luzes para não haver algum desgosto.
Telefonei para Portugal a contar a história da Dona

DONA MARIA LAGARTA

lagarta estava lá em baixo no ramo de flores dela.
E estava mesmo.
A safadinha tinha descido três andares e mudarase de armas e dentes para o rés-do-chão.
Estávamos pasmados com o seu instinto ou
inteligência, sei lá o que chamar a isto....
E, enquanto houve flores, houve lagarta.
Ao fim da penúltima flor, a nossa amiga sumiu
novamente.
E aí começaram, em vez de dois, a andar quatro
adultos em bicos dos pés porque já ninguém
sabia se a lagarta tinha resolvido subir as escadas
novamente.
Então, sensatamente, fui colher as ultimas flores
de Outono do meu jardim e, ao entrar em casa,
vejo junto ao contentor do lixo, a transbordarem
do plástico, os restos das flores da minha sogra
e umas coisinhas escuras muito suspeitas,
contrastando com as lajes claras do chão.

Maria Lagarta e acabámos por chorar a rir, dois
deste lado da linha e a minha mãe do lado de lá.
– Filha, isso quer dizer que em vez de fazerem Toc
Toc Toc a andar, têm de andar em Tic Tic Tic , isto
é, na ponta dos dedões para não esborracharem a
desgraçada!!!
Quem se lembra de acrescentar uma banda
sonora a este drama só de facto alguém muito
mais louco que nós, isto é, a minha mãe.
No quinto dia, a minha sogra, que mora na
mesma casa dois andares abaixo, foi ao mercado
e trouxe um ramo de flores silvestres que foi logo
colocado na sua sala.
De manhã, um terço das flores estava comido.
A minha sogra, que tinha acompanhado este
drama, entra-nos pelo quarto às seis da manhã,
de olhos esbugalhados, a comunicar que a nossa

Dona Maria Lagarta deixara os seus “presentes”
bem visíveis como que a pedir socorro.
Aflita, despejei o contentor e depois de muito
catar eis que a vejo, lá muito no fundo, toda
mexida e ladina.
Apanhei-a com todo o jeito e coloquei-a nas
flores acabadinhas de apanhar.
A minha sogra, que não era uma pessoa que
apreciasse animais, quando eu casei com o filho,
adaptou-se com boa vontade e mesmo gentileza
a todas as minhas madurezas com os bichos.
Esta historia lagartal já tinha precedentes no
mínimo interessantes.
No ano passado, aparecera uma lagarta numa
alface e eu resolvera adoptá-la e mostrar à
minha sogra a evolução da lagarta em crisálida e
depois o momento fantástico do nascimento da
borboleta.
Não fazia ideia do que iria aparecer, mas fôramos
bafejadas pela sorte, pois saiu um espécimen
lindíssimo, de asas bordejadas a negro, que nos
deixara extasiadas.

Portanto, esta barafunda era a continuação
do episódio anterior, mas com uma pequena
diferença, porque enquanto a lagarta do
ano passado se tinha instalado no cantinho
da cozinha, no seu casulo de tranquilidade,
esta era um desatino completo, uma lagarta
completamente acelerada, que, mal nos
precatávamos, já tinha subido ou descido dois
andares dentro de um casarão.
E três dias se passaram, tranquilos, com Dona
Maria Lagarta passeando, comendo e descomendo, passeando dentro dos limites florais
da minha jarra mais bonita.
Nessa manhã, como sempre, levantei-me
ensonada e tonta e depois de sair da casa de
banho e de aquecer o meu café no microndas, lá
fui eu ver a minha amiga.
As flores brilhavam pela sua ausência e ela
também.
Pronto.
Ia começar tudo de novo.
O meu gato, que também acordara e estava
junto ao seu comedouro esperando paciente as
bolachinhas do pequeno almoço, foi arredado
sem cerimónias, não fosse estar sentado em
cima dela.
Acho que o ouvir rosnar algo como:
– A minha dona está mesmo chalada, eu sentado
em cima daquela coisa mole, verde e cheia de
pernas???!!!
E o ritual voltou a desenrolar-se, andar em tic-tictic, levantar as almofadas e investigar muito bem
o sofá antes de nos sentarmos, etc.
Desta vez, em reunião dois andares a baixo, foi
opinião unânime que não iríamos ver Dona Maria
Lagarta nunca mais.
Já tinham passado duas semanas e ainda
falávamos no assunto, mas ao de leve, porque
todos tínhamos a noção do quão caricata era a
situação.

Habituara-me a acender a luz quando de noite
me levantava para ir à casa de banho e naquela
noite lá tacteei o comutador do candeeiro de
mesa-de-cabeceira.
Uns olhões espantosos fixavam-me da borda da
madeira.
O tempo parou.
Ficámos a olhar uma para a outra.
Ela tinha voltado e fora ter comigo.
Num último esforço, soltou as asas e,
desdobrando-as delicadamente, mostrou-mas
na sua maravilha castanha e dourada.
Dona Maria Lagarta estava ali, olhando-me,
agradecendo-me e mostrando-me que tinha
valido a pena tantos cuidados com ela.
Mudara até de nome.
Agora era Dona Mariposa Asa Dourada.
Acordei o meu marido, devagarinho, não fosse
assustá-la, e ficámos os dois em silêncio,
assistindo ao seu ensaio de voo.
Então, com desvelos de mãe, fi-la passar para
uma folha de papel e, abrindo a janela do nosso
quarto, mostrei-lhe o caminho que uma mariposa
que se preze deve tomar.
Deu dois passinhos de lado para nos poder fitar.
Depois, num voo rápido, perdeu-se na noite.
Quando nos voltámos, ainda silenciosos e
agradecidos por esta prova de amor, o nosso
gato saltou para cima da cama e deitou-nos um
olhar tão altivo que me obrigou a dizer-lhe:
- Sabes que mais? Querias ter umas asas
daquelas, mas vais ter de te contentar em andar
de pata no chão! Como nós! E, faz favor, nada de
sonhar em caçar borboletas nem na tua próxima
vida.

Encontramo-nos com os livros ou eles encontram-se connosco
Não sabemos bem onde acontece a magia
Sabemos que fiam em nós e que gostamos de dizer o que nos
marcou neles

“SEMPRE
VIVEMOS
NO
CASTELO”
SHIRLEY JACKSON
Já ficou perdido nos meandros da
memória em que circunstâncias este
livro chegou às minhas mãos, o que me
chamou a atenção para ele. Afinal, tratase de um pequeno volume, de capa
insuspeita, cuja autora era até então
uma desconhecida para mim, apesar
deste livro ser, citando a Time Magazine,
“um dos 10 melhores romances da
literatura americana”. A impressão com
que fiquei após o ler pela primeira
vez, por outro lado, permaneceu viva
até hoje. E a razão é muito simples: é
um livro desconcertante, decidida e
extraordinariamente desconcertante.
MAS VEJAMOS ENTÃO OS FACTOS.
Shirley Jackson (1916-1965), nascida em
S. Francisco, EUA, é considerada uma
das herdeiras da tradição literária do

gótico americano, na senda de Edgar Allen
Poe. O seu estilo combina elementos de
terror e mistério com uma cerca análise
psicológica, capaz de conferir aos seus
personagens maior densidade. A sua
obra mais conhecida será certamente “A
Maldição de Hill House”, considerada por
Stephen King uma das histórias de terror
mais importantes do século XX, tendo já
sido adaptada ao cinema em mais do que
uma ocasião. Mas em “Sempre Vivemos
no Castelo”, a sua última obra publicada
em vida, os únicos fantasmas estão no
passado dos protagonistas.
A narrativa é uma prova cabal da pena
hábil de Jackson. A trama vai sendo tecida
de uma forma límpida, desprovida de
floreados inúteis, num crescendo de tensão
psicológica. Tudo começa com a descrição
do quotidiano da família Blackwood, que
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se encontra numa estranha situação, a de
uma família rica ostracizada pela população
duma aldeia decadente. Não nos é dado de
imediato a perceber porque é que a família
é olhada com temor e desprezo, porque
terá caído em desgraça, mas cedo intuímos
que a mansão Blackwood já perdeu parte
dos seus habitantes, para sempre. Com o
desenrolar da história, o leitor vai sendo
implacavelmente arrastado para o terrível
clímax. Mas se a marcha para o abismo atrai
como que numa vertigem, o desenlace,
esse, é verdadeiramente surpreendente.
Uma redenção, uma bizarra redenção.
Mas não é o estilo literário ou a originalidade
da história que tornam esta obra memorável,
são as suas personagens. Merricat, uma
das protagonistas, é digna do panteão
das grandes personagens literárias. O

seu psiquismo não é fácil de definir ou
enquadrar, tendo tanto de pueril quanto
de cruel, tanto de imaginação quanto de
maldade, sendo impossível nutrir por ela
algo que não um misto de sentimentos
contraditórios.
Acredito que esta obra possa interessar às
mulheres e homens das Leis, mas tenho
a certeza de que apelará aos eternos
curiosos da natureza humana.

Junho tem histórias e magia dentro. Traz no ventre o Verão e antecipa as férias que são de partilhas inesquecíveis.
Talvez tenha o dom de nos fazer melhores e mais fortes

RÉ EM CAUSA
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira
Juiza Desembargadora

EM JUNHO

A TENTAR FAZER VALER A PENA
Junho tem solstício e lua cheia com
casamentos e santos pelos bairros.
Também dizem que celebram, no primeiro dia
do mês, o dia da criança mas, na verdade,
só celebram para esquecer os sentimentos
de culpa que escondem todo o ano debaixo
de secretárias com diplomas em gavetas, ou
para esquecer horários queimados pela fobia
laboral, ou pela necessidade de sobrevivência
que vai roubando aos pais, aos avós, às
famílias, o tempo para os mais novos.
Vamos todos sobrevivendo por aí, ...
festejando santos, contraindo matrimónio,
iludidos em querer constituir família como se
as nossas vidas fossem alguma vez viradas à
família.
Os horários de trabalho que nos atiram
em confronto com a esperança de vida
que nos oferecem, acompanhadas de
baixos rendimentos e impostos e custo de
vida altíssimo, deveriam ser um obstáculo
aos casamentos de Sto. António... Não
concordam?!
Mas se nós nem temos tempo para dormir
como ter tempo para ter e ser família?
E depois celebramos muito devotos o dia
da criança e o dia do Stº casamenteiro que

afinal também faz milagres que há quem até
já os tenha testemunhado, e acreditamos
que vamos ser eternos e trabalhar até aos
80... e deixamos que nos convençam de que
somos capazes.
Vida a nossa, cheia de corridas em
carreirinha qual formiguinhas que trabalham
para o futuro e para no futuro não morrer,
como se o futuro estivesse garantido
por esta luta constante de acumular, ter
e ganhar para mais à frente perder. Se
repararmos deixámos tudo por fazer.
O escrever, o pintar, o aprender, o viajar, o
ler, o parar apenas frente ao mar, respirar
uma noite de lua cheia, mergulhar na maré
ao nascer do sol, fazer voluntariado, fazer
um interrail, declamar poesia em cima de
uma cadeira, fazer teatro com um grupo
divertido, sentar à mesa de um jantar com
amigos só para dizer o que simplesmente
nos der na gana e rir a bandeiras
despregadas até ficar sem ar...............ser
cigarra!
Se olharmos para o lado há por aí umas
cigarras que se cansam menos, ganham
mais e pagam menos impostos, aliás nem
devem nada a ninguém porque vivem em
comunidade e uma mão lava a outra ( ou

será uma mão tapa a outra até formar uma
pirâmide?!), e nós pequenas formigas que até
gostávamos de ser cigarras,... decentes, lá
vamos cantando e rindo, levados levados sim.
Valha-nos o Sto. António, o S João e o S. Pedro,
o 10 de Junho e a Restauração, e já agora o
solstício que é sempre mágico e nos oferece
na noite mais longa do ano o Verão para nos
aquecer as almas, e trazer as férias e o fim de
tormentos escolares e laborais,... só para depois
começar tudo de novo em Setembro... ... .
Mas também é certo que nos traz os meses de
férias em família, com os amigos e as partilhas
na praia, na soleira da porta em noites de
Verão tórrido e arrasador, com o cão aos pulos
porque não usa trela no Verão, com as cigarras
estéricas a cheirarem a pasto quente que é
Alentejo, ou a estêva a estalar pelos caminhos
que é Norte rude e caloroso até nos invernos
mais afiados.
Nesses dias, todas as cigarras manhosas são
esquecidas. A praia é grátis e os banhos de mar
também. Até a imperial que se bebe à beira mar
sabe a liberdade. E descobrimos coisas antigas
que nem sabíamos que existiam ou podiam ter
acontecido porque os avós nos contam, os pais
escutam e nós maravilhamo-nos.
Podem decretar o que quiserem que, nessa
altura, não vou ler notícias nem ouvir
telejornais, também não os vou comprar. Junho
é a antecipação de tudo isso, de uma amnésia
reconfortante que está para chegar e arrancarme desta rotina cansativa e alucinante.
Até lá, vou continuando por aqui neste ler
de notícias que não percebo o quanto são
verdade e o que nelas faz parte de uma guerra
de informação que se instalou. Até lá vou
cumprindo o meu dever de formiguinha rotineira
e tentando temperar tudo com um toque de
cigarra alegre mas solitária sem pirâmides de

encobrimentos.
E acreditem que vale a pena constituir família
e que apesar de tudo ela é sempre o último
reduto quando tudo parece cair-nos em cima
e os santos têm pés de barro. E acreditem que
vale apena ser voluntario e salvar vidas porque
se não salvarmos os outros nunca salvaremos
os nossos.
Aproveitem o solstício e renovem-se,
projectem o futuro mas vivam o presente e
resgatem muitas vidas porque, como disse um
jovem matemático que não percebe nada de
leis, solidariedade não pode ser crime.
Fica apenas decretado que hoje tem sempre
de valer a pena e que assim, mesmo que
não haja amanhã, acontecemos. E se falhar
alguma coisa hoje, façam acontecer amanhã
ainda que possam dizer que é crime.

E O MAR
LOGO ALÍ
Ana Gomes
Juíza de Direito

E era um verdadeiro avultar de lágrimas,
que lhe pressionava os cantos dos olhos, e
talvez aquele aceno instintivo da cabeça se
destinasse precisamente a enxugar no mar
aquelas lágrimas: eis como estava abalada (…)
Italo Calvino, A aventura de uma banhista,
“Os amores difíceis”, trad. de José Colaço
Barreiros, 2011, Teorema

A passagem de uma amiga arranca-nos do torpor da rotina, pinta-nos a fogo as memórias na alma
e sentimos que abriram um alçapão qualquer onde caímos e nos inundámos de lágrimas.
Devíamos partir todos ao mesmo tempo, da mesma praia, de mãos dadas, apanhando a mesma onda....

A AMIZADE REAL
Na história de Calvino, a personagem
estava aflita porque tinha ficado só com
a parte de cima do biquíni e não sabia
como nadar até à areia, sol de meio dia,
entre tantos outros banhistas. Ainda bem
para nós, que acedemos às reflexões da
senhora Isotta através da voz do narrador,
não só sobre aquele drama pessoal mas
também sobre a solidariedade entre
homens e entre mulheres.
Aqui, Ermelinda está aflita porque ao
entrar no mar, vem-lhe à memória
o último dia de praia de 2018: sol a
esconder-se por trás da falésia, bolas
rasteiras na areia firme guiadas por pés
treinados durante horas, água salgada
quase tépida e a companhia da amiga
que sempre vinha, já em setembro,
experimentar as águas a sul. Ao
contrário do que prometera, não tinha
ali voltado uma única vez durante as
outras estações. Há outras prioridades.
Que importância tem contemplar o mar,
imergir o corpo, nadar e sentir-se livre ?
Tinha em si as imagens muito nítidas
dos acontecimentos altos que eram
as brincadeiras dentro de água como

se fossem crianças. Durante os meses
seguintes, prolongavam o estado de
satisfação, a contar e a recontar as
histórias de um peixe aranha oportunista,
de uma onda atrevida, de um passeio de
barco em que alguém caiu com tudo,
desde o boné ao chinelo. Quem estivesse
por perto perceberia a cumplicidade e
amizade que as unia. Não procuravam
as cores ou os brilhos de uma imagem.
Desejavam uma refeição partilhada para
sentir os aromas do vinho e os vapores
da comida quente. Não trocavam frases
bonitas no facebook ou umas flores no
instagram. Ofereciam um beijo e um
abraço a dizer estou presente.
Ermelinda não enxuga as lágrimas, bebe
a água salgada e fica agoniada ao verificar
que está só e que a visita de setembro
próximo não acontecerá. As memórias
não lhe chegam.

ANTÓNIO GANHÃO
Critico Literário

SOBRE...

O ÚLTIMO MINUTO NA VIDA DE S.
DE MIGUEL REAL

Snu enche toda a capa, de blusa branca,
olhar em frente, semblante neutro, mais
atrás, em segundo plano, está Sá Carneiro
de fato e gravata, a imagem pública que nos
deixou. O cinzentismo português de quem tem
responsabilidade de Estado. O leitor fica a
saber a quem pertence o “S”.
Nas palavras de Snu, mulher vinda dos
países do norte da Europa, desfila Portugal
no seu multicolorido legado étnico, de
traços fisionómicos marcadamente berbere,
culturalmente atrasado, acriticamente
obediente quando deve ser responsável e
crente onde deve confiar no conhecimento.
Uma ligeira ironia liga emocionalmente esta
mulher a esse povo, não é com desprezo que
o encara, mas com o forte desejo de agitar
as águas e “tornar real a parte possível da
ilusão”. O distanciamento da narradora segue
o tom pícaro da ironia culta que fez escola na
literatura portuguesa. Apesar do recurso ao
escárnio, como quando descreve o capelão

como “uma barrica de gordura” ou o oficial
superior de “tronquinho rechonchudo” e
“barriga de grão e feijão ostentada”, não é um
retrato de menoridade que encontramos, isso
não faria justiça à memória de Snu. O retrato
estereotipado dos nossos conterrâneos,
muito para além da rudeza com que descreve
o aspeto físico, acentua o retrato social,
psicológico e político de um povo obediente,
temente da autoridade e caninamente fiel
às suas elites. Só um olhar educado fora de
Portugal o consegue caraterizar com total
distanciamento.
Snu sonhava com uma democracia plena,
sem a tutela militar do Conselho da
Revolução, uma excrescência do Estado
Novo, agora vestida de cariz revolucionário,
porque tudo em Portugal passara a ser
revolucionário. Nessa visão, estava em plena
sintonia com Sá Carneiro.
Num minuto ficamos a conhecer Snu, o
casamento que se dissipa “entre as sombras

Um crítico literário lê os livros de outra forma. Ele procura neles o melhor e o pior.
Se já lemos fica a análise até da nossa leitura
Se não lêmos porque não fazê-lo?

da vida comum”, o projeto editorial
e os conflitos com a censura –
valeu-lhe o prestígio da família
do marido e a sua rede de
conhecimentos – e a aproximação
a Sá Carneiro, nascida de um
encontro na editora. Foi um amor
só possível na idade madura, e
quem o encontra percebe não
voltar a viver outro igual.
Tudo se consumiu em fogo, o
destino medieval que a europa
do sul reserva aos audazes, aos
que em vida sendo fogo, ao fogo
deviam ser poupados. Impossível
não nos enamorarmos deste livro.

“... encontrei o homem definitivo ... arrisca
a sua vontade sem a garantia de vitória..”

“O Último Minuto na Vida de S.”,
Miguel Real, 2007, reedição Dom Quixote 2019.

O arguido tem direito a estar calado e a um defensor.
E a vítima a que tem direito?
É sempre representada por advogado? O que diz a Lei?!

FERNANDA
ALMEIDA PINHEIRO

E O DIREITO DA VÍTIMA
TAMBÉM PODER SER ASSISTIDA
POR ADVOGADO/A?
I

niciámos este ano de 2019 com números
absolutamente indignos de um estado de
direito democrático, como é o nosso, no que
tange o flagelo do crime de Violência Doméstica.
O país assistiu, completamente atónito, ao
anúncio de 10 homicídios já registados desde o
início de 2019. A décima morte foi a da mãe da
vítima alvo (ex-sogra do agressor) e a décimaprimeira foi a da sua própria filha, uma menina de
apenas dois anos e meio…
Assim, e de uma só penada, o carrasco em
questão (que se suicidou de seguida) sentenciou
a sua vítima alvo (a sua ex-mulher) a uma pena
perpétua de culpa, dor e angústia. Não existe
vingança mais torpe, nem atitude mais vil que
esta e que representa, afinal, o principal terror
das vítimas de violência doméstica com filhos.
Pelo caminho, e sem qualquer surpresa
para quem acompanha estas temáticas, as
reportagens jornalísticas vão-nos dando conta,
neste, como em tantos outros já dissecados pela
Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio
em Violência Doméstica – EARHDV, da via sacra
desta vitima, através da denúncia por si realizada

junto dos Órgãos de Policia Criminal, os
vários aditamentos à mesma, que foram
por si apresentados às autoridades, a sua
preocupação sobre o perigo de vida que,
no seu entender, corria a sua filha e que,
infelizmente, representam a “normalidade”
nestas situações que demasiadas vezes,
culminam (como aqui sucedeu), na morte
de alguém (as vitimas ou os parentes bem
próximos).
Nunca é demais lembrar que muitas
destas vítimas (com filhos), retardam as
suas denúncias e desculpabilizam muitos
comportamentos do seu agressor, também
porque temem pelas vidas dos seus filhos
e familiares (mais até do que pelas suas
próprias).
É importante, por isso, que a sociedade
reflita sobre o que definitivamente está a
correr mal e tome, de vez, a iniciativa de olhar
para esta problemática com assertividade,
para que se encontrem soluções que não
se fiquem só pelo papel, mas que protejam,
definitivamente, as vitimas e as suas famílias.

Ora, é precisamente aqui que me parece
que podem os operadores judiciários, em
especial os advogados/as - que são uma
peça fundamental em toda esta engrenagem
– fazer esta reflexão e propor medidas
concretas, para tentar ajudar a alterar este
ciclo de terror a que vamos anualmente
assistindo.
Como bem sabemos, não é porque a Lei
130/2015, de 4 de setembro (também
conhecida pela Lei do Estatuto da Vitima),
nem pelo facto de no seu Artº 13º se garantir
que o “Estado assegura, gratuitamente, nos
casos estabelecidos na Lei 34/2004 de 29
de julho, alterada pela lei 47/2007, de 28 de
julho, que a vitima tenha acesso a consulta
jurídica e, se necessário, o subsequente
apoio judiciário”, que a vitima tem este seu
direito assegurado, ou sequer consiga aceder
ao mesmo com celeridade, mesmo que
expressamente o requeira.
Para que a vítima possa aceder a este seu
direito, se não estiver a ser acompanhada por
nenhuma Organização Não Governamental
(ONG), tem de ser ela própria responsável
por formular, junto da Segurança Social,
um pedido de apoio jurídico, afim de
poder beneficiar de uma consulta jurídica
assegurada por advogado, ou até para
requerer a nomeação de um, caso queira
acompanhar, enquanto Assistente, o seu
processo. Sabendo bem o estado de
fragilidade emocional extrema em que se
encontram estas pessoas, esta exigência,
contribui para que muitas delas não pensem
sequer procurar por este tipo de apoio.
Desconhece a vitima - porque não é
(nem tem de ser) jurista, o que significa
poder constituir-se como Assistente no
seu processo, como também ignora (por
essa mesma razão), que se não juntar ao
seu requerimento de Apoio Judiciário o
documento de Estatuto de Vítima que lhe
foi conferido, poderá ter de estar um ano a
aguardar pela sua consulta jurídica com um
advogado/a. Mais grave que isso, poderá,
mesmo que faça essa referência ao seu
estatuto de Vítima (segundo informação

que me foi facultada), continuar a ter de
aguardar seis ou sete meses pela consulta,
ou pela nomeação de um advogado/a, para
se constituir Assistente, se for essa a sua
vontade.
Ora, se a Lei do Acesso ao Direito e aos
Tribunais tem já, a nível nacional, um sistema
de assistência devidamente articulado,
que foi pensado para garantir a assistência
jurídica nas diligências urgentes junto dos
Tribunais e dos Órgãos de Polícia Criminal
(OPC), não seria o caso de poderem também
ser utilizados esses recursos para garantir
de imediato o apoio jurídico às vítimas,
especialmente àquelas que a lei até
considera como especialmente vulneráveis,
nos termos do Artº 21º do referido Estatuto da
Vítima?
Tendo em conta as particularidades deste
tipo de crime, a constante hesitação
processual das vitimas e sua especial
vulnerabilidade, podemos, talvez, pensar
em alterar Lei 130/2015, de 04 de setembro,
integrando nas medidas especiais de
proteção da vitima o seu direito de assistência
jurídica, aquando da apresentação das suas
denúncias, ou para ser assistida nas suas
inquirições, tentando imprimir, também por
esta via, uma sensação de maior proteção
e amparo especializado, tão basilar nestas
circunstâncias e que poderá fazer toda a
diferença.

Para que não se esqueça - a segunda parte de um texto que nos vem de Abril porque, Abril é todos os meses.

AURORA RODRIGUES
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“(…)
O ritmo que tinha era imposto por eles,
porque estava dentro de uma cela com eles,
incomunicável, só tinha contacto com eles, mas
o que dizia e o que pensava, eles não me podiam
impor, eles não controlavam. Tinha o meu próprio
ritmo, fazia dessa maneira o que achava que
me apetecia - que me apetecia, salvo seja. Agia
de acordo com as minhas determinações. Se
me apetecia cantar, cantava. Se me apetecia
falar, falava, se me apetecia andar, andava. Na
medida das limitações que existiam, que eram
sobretudo espaciais e de não poder dormir,
procedia de acordo com a minha própria vontade
e com a minha própria determinação. Para além
do apoio exterior, que senti, isto para mim foi
determinante. Não sou sempre uma pessoa
decidida e há muitas coisas que, como a outras
pessoas, me deixam confusa, com dúvidas e em
que não sei como hei-de proceder. Isso sucede
sobretudo nos assuntos do dia a dia. Na minha
prisão era tudo muito claro. Os terrenos estavam
perfeitamente demarcados, era só uma questão
de proceder de acordo com essa clareza. Não
havia aqui nenhumas dúvidas – de que lado é
que se está, o que é que se há-de fazer, o que é
que não se há-de fazer, o que é correcto, o que é
justo – que é o que leva, no fundo, as pessoas a
hesitar.
Ali, não havia hesitação possível e isto é que foi
importante. Esta questão da canção parece-
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me decisiva, porque eu não tinha nada. Lá
em cima, na cela no Reduto Norte, tinha um
bloquinho, tinha papel, tinha as cartas, tinha as
visitas aos sábados, tinha a fotografia da minha
sobrinha, embora nunca tivesse tido relógio, e,
a partir de fins de Junho, princípios de Julho,
tive livros de estudo, de Economia Política,
tudo muito seleccionado. Mas no Reduto
Sul não havia nada. Não tinha papel, não
tinha uma caneta, não tinha nada. As únicas
coisas que tinha era o pão com que fazia as
flores, se calhar porque nunca perceberam a
importância disso, e a voz. Podia cantar, podia
fazer o que quisesse. É verdade que cantava,
acho que nem aí me atrevia a cantar em voz
muito alta, porque não sei cantar mas… [risos]
Acho que até na PIDE tinha pudor de cantar
assim em voz muito alta [risos]. Mas cantava,
falava quando queria sobre coisas que não
tinham que ver com denúncias, nem com
actividades, mas falava, não estive sempre
em silêncio. O facto de nunca ter dito um
palavrão lá dentro pode parecer que não tem
importância nenhuma mas, para mim, tinha.
Era aquilo que eu podia controlar, era aquilo
que eu podia dominar, era aquilo que eu podia
fazer de acordo com a minha determinação,
porque não podia mais nada, mas isto podia.
E podia-me levantar, e podia andar, porque
não estava amarrada e… Mas mesmo que
estivesse, há uma coisa que aqui é decisiva: a

voz. Pronto, se estivesse amordaçada também
não poderia, mas não estava, efectivamente
não estava.
Há esta importância das coisas pequeninas,
sem importância, que percebi bem pela
primeira vez. Hoje, quando conto até sinto, às
vezes até sinto assim… uma espécie de pudor.
Tenho algum sentimento de pudor, isto tem
alguma importância. São as coisas mesmo
muito pequenas que nos aguentam. Isto era
tudo muito pequeno, mas era o que fazia de
mim uma pessoa livre. Falava, dizia e pensava.
Mesmo que me tivessem tapado a boca, eu
ainda pensava. Há aqui uma coisa que fiz, que
me aconteceu, que fui forçada a viver, mas
nunca mais ninguém me tira a noção de que
nós podemos.
Tenho consciência de que nós podemos, e
podemos efectivamente. Podemos mudar o
mundo e as consciências. Podemos resistir. E é,
no fundo, este sentimento que foi amplificado e
se materializou nas pequenas coisas.
(…) Houve uma aprendizagem colectiva que
foi feita no meio estudantil, que é muito
importante. Eu também lia, falava, debatia. O
“Ousar Lutar” divulgava muitos textos teóricos,
por exemplo, de Economia Política, mas mais
importante do que isso foi ter e transmitir aos
outros a convicção de que é possível mudar.
Era essa convicção que eu tinha e me deu força.
Mas não resisti em nome de nenhum partido.
Era mais do que isso. Era uma força de querer
mudar e também não querer que ninguém
fosse preso por minha causa. Eu sabia que se
dissesse o nome de alguém, essa pessoa era
presa e começando, não acabava e tinha de
aguentar. Lá dentro não me lembrei de nenhum
partido. Vi a cara do Ribeiro Santos, dos meus
amigos, dos meus camaradas e tinha muito
medo.
Um dia resolveram que ia prestar declarações
“Vais falar!” e “Estás a ver? “Ah, não. Esta noite
vais ouvir os cânticos vermelhos”, disseramme eles, um dia. Penso que terão dito isso a
outras pessoas e que os amedrontava, mas já
tinha ouvido falar que punham gritos nas celas.
Por isso, quando me disseram que ia ouvir
os cânticos vermelhos, respondi: “Está bem.
Podem pôr, que eu já sei o que é. Põem gritos
ali naqueles vasinhos, são altifalantes, vocês vão

lá pôr gritos, mas eu sei o que é, não me assusto”.
Não puseram.
Durante dois dias, resolveram que ia fazer
a tortura da estátua. Encostaram-me a uma
parede, estenderam-me os braços em cruz e
disseram-me “Agora vais fazer o Cristo”. Ficaram a
agarrar-me os braços, cada um do seu lado, e eu
disse: “Está bem. Enquanto vocês me agarrarem
os braços, vou estar assim. Quando largarem,
baixo os braços e a tortura é tanto minha como
vossa”. E eles largaram-me os braços.
Um dia, puseram-me em cima de uma cadeira e
disseram-me assim: “Agora, ficas aí”. Eu era muito
levezinha, e como estava muito magra na altura,
ainda mais levezinha, puseram-me de pé em
cima da cadeira e agarraram-me. Disse a mesma
coisa: “Está bem. Enquanto vocês me agarrarem,
eu fico aqui em cima. Quando me largarem, atirome daqui a baixo”. Eles largaram-me e desci da
cadeira. De outras vezes, tiravam-me o banco em
que me sentava, então punha-me a andar e dizia:
“Está bem, tiram o banco, sento-me no chão”. E
sentava-me.
Nunca disse nada que não fizesse. Não dizia
nada de extraordinário, para além de lhes chamar
assassinos e fascistas. Eles chamavam-me
muitas vezes Maria da Fonte e Catarina Eufémia
e eu dizia “sim senhor, podem chamar à vontade
que isso para mim é um elogio,” Dava-me alento
e eles aí já não chamavam tanto. Também diziam
que já tinha uma estátua no Marquês de Pombal,
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No meio daquilo há passagens engraçadas.
Havia uma pide, que era a pide Lurdes, uma
rapariga alta, ainda nova, que fazia de pide boa.
Ia para lá às noites, como as outras, mas não
me falava de política. Acho que aquilo dava um
filme interessante. Ela chegava e comportavase como uma pessoa normal, o que só pode
ser caricato naquelas circunstâncias, falou-me
da vida dela, que era mãe solteira, tinha ficado
grávida e depois o pai do filho não tinha querido
saber deles, tinha-a deixado e ela só conseguira
arranjar aquele emprego. Quando entrou para
a PIDE, julgava que era para dactilógrafa e
aceitou, depois é que percebeu o que tinha
que fazer. A mulher não mostrava grande
orgulho. Depois, contava-me filmes. “Olha, fui ao
cinema”, já não me lembro dos filmes que ela
contou, mas contou-me muitos. “Fui ao cinema,
fui ver um filme assim e assim” e contava-me
o filme todo. Mas há uma passagem que é
engraçadíssima. Um dia, estava bom tempo,

iam tirar de lá o leão e punham uma estátua
minha, mas isso era um insulto, embora um
bocado incipiente.
Prova do nervosismo e do desespero foi
terem-me dito: “O que mais nos exaspera é a
tua calma”.
Penso que eles não usaram outro tipo de
expressões insultuosas, talvez porque não
soubessem quais é aque me atingiam. Tirando
o terem-me chamado cabra no primeiro dia
e a simulação de actos sexuais dos pides
homens com as mulheres da PIDE, à minha
frente, na cela da tortura durante a noite em
que a pide Albertina era especialista, não
houve insultos com esse tipo de conotações, a
não ser de forma generalizada, ou palavrões, o
que também poderá dever-se ao facto de não
os dizer.
(…)

aproximava-se o Verão e ela diz-me: “Ah, estás
aqui, podias sair, se tu falasses, deixavam-te ir
embora, ias à praia!... Está tão bom!” e não sei
quantos… E eu disse “Oh, não sei nadar”, o que é
verdade. Ainda hoje não sei. Então ela resolveu
ensinar-me a nadar. Na cela da tortura, ela
punha-se no chão, a mostrar-me como é que

se nadava. “E depois faz-se assim” e ela lá ia
mexendo os braços e as pernas, tudo para me
ensinar a nadar. [risos] O papel dela era esse,
quebrar-me. Para isso, tinha que se apresentar
como uma pessoa que estava ali a falar
comigo, para me ajudar a passar o tempo, que
era minha amiga e percebia a minha situação
e que eu também tinha que perceber a dela,
coitada, que era uma mãe solteira, que tinha
ido parar ali, por engano, julgando que ia ser
dactilógrafa.
Havia a pide Maria José, que era diferente.
Tinha um filho pequeno, e chegava lá e
descompunha-me: “Por tua causa é que eu
estou aqui! E o meu filho lá em casa sozinho…”
(coitadinho) [risos]. Grandes descomposturas
eu levava por causa da pide Maria José, que
morava em Benfica, deixar o filho dela em
casa. Morava efectivamente, que uma vez
encontrei-a em Benfica, ainda antes do 25
de Abril. Vi-a também uma vez no cemitério
de Benfica, mas nessa altura, atentas as
circunstâncias, podia estar em serviço.
Também havia o pide católico de que falam
muitos presos. O homem era mesmo santarrão.
Acho que ele era dali dos lados das Mouriscas
e trabalhava na CP. Ele dizia que vinha da CP.
Era um indivíduo já de mais idade. Só aparecia
às vezes, quando estava de folga. Então ia lá
fazer o discurso. Acho que o homem ia fazer
um part-time, em regime de voluntariado. Ele
ia lá para catequizar. Depois, dizia que se nós
acreditássemos em Deus, não nos metíamos
naquelas coisas, e que Cristo… Um dia disse-lhe
“Então, está bem, olhe… Cristo meteu-se, dizem
que sim”. Mas, pronto, ele também não levava
nada, mas ia lá pelo menos aos sábados.
Desta primeira vez, foram 16 dias de tortura
do sono, e é muito tempo. Há um momento
em que já não conseguia saber se algumas
coisas que eles diziam eram ou não verdade,
porque a partir de certa altura perde-se o
discernimento e o sentido crítico. Por exemplo,
eles levaram-me lá dois rapazes, que disseram
que eram colegas meus da faculdade e que
me conheciam, mas não os conhecia. Os tais
rapazes disseram-me que devia colaborar, que
devia denunciar o que sabia, que eram meus

colegas. Acho que foi tudo encenação, que
não eram colegas nenhuns que se prestassem
a uma indignidade daquelas, mas a verdade é
que apareceram dois indivíduos, dois jovens
que me disseram isso. Quando falo na falta
de discernimento era isto, não ter a certeza
naquele momento se eram mesmo colegas ou
não.
Quando já era um caso perdido para eles, e
como estava sem dormir, não tinha bem a
noção do que podia ou não ser feito, houve
uma altura em que eles me disseram que ia
para as Mónicas, que era uma cadeia para
presas de delito comum.
Eu disse que era uma presa política, não podia
ir para as Mónicas. Eles responderam-me
que não, que as pessoas que não estavam
integradas socialmente, que não tinham
profissão, não estudam, nem fazem nada, eram
mandadas para prisões de delito comum, como
medida de segurança.
Diziam isto com uma grande lógica. Claro que
isto não passou de mais um truque que eles
inventaram, de que numa situação normal me
aperceberia logo. Naquelas circunstâncias,
fiquei bastante perturbada com a ideia de que
ia ser uma presa de delito comum.

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.

Quem está atento denuncia. Quem é sensível analisa
Neste texto encontramos uma ajuda a reflectir sobre os julgamentos feitos nas páginas dos jornais e... nas salas
de audiências.

FLORES NA
ABISSÍNIA
Carla Coelho
Juíza de Direito

Na noite de 19 de Abril de 1989 uma jovem
bancária da área de investimentos foi fazer
o seu jogging nocturno no Central Park,
em Nova Iorque. Foi encontrada horas
mais tarde, inanimada. Tinha sido agredida,
violada e roubada, sendo deixada para
morrer enquanto quem a espancou, munido
das chaves do seu apartamento, se dirigia a
este local para levar o que lá houvesse de
valor.
O Central Park Jogger Case, como ficou
conhecido chocou a sociedade norteamericana e o mundo. A mulher atacada
esteve doze dias em coma num hospital.
Entretanto, apesar de Nova Iorque ser uma
cidade habituada à violência, incluindo
a sexual, o episódio estava no epicentro
da vida social. Foram muitas as figuras
públicas que se manifestaram de forma
enraivecida, apelando à eficácia punitiva
das autoridades. Uma delas pagou pela
publicação de anúncios pedindo o regresso
da pena de morte a Nova Iorque.

A polícia prendeu cinco rapazes: Antron
McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam,
Raymond Santana Jr. e Korey Wise. Todos
tinham entre os 14 e os 16 anos e tinham
estado no Central Park na noite em que os
factos aconteceram. Todavia, nada mais os
ligava ao crime. O sémen encontrado na vítima
não tinha correspondência com o deles, nem
qualquer outro vestígio de ADN. Não havia
testemunhas. Não foram encontrados na posse
de qualquer um deles objectos relacionados
com os factos que estavam a ser investigados.
A vítima, entretanto despertada do coma, não
se lembrava de nada do que tinha acontecido.
Apesar disto, no decurso dos interrogatórios
a que foram submetidos quatro dos cinco
rapazes confessaram o crime. O último não
assinou uma declaração de confissão porque
a mãe o impediu. Como disse, todos estes
rapazes tinham entre 14 e 16 anos, eram
negros e hispânicos, provenientes de bairros
sociais. E estavam a ser interrogados sobre a
eventual participação num crime que fazia as
manchetes, excitava a população e colocava as

HÁ TRINTA ANOS NUM
PAÍS DO OUTRO LADO
DOS MARES

autoridades perante a necessidade imperiosa de
encontrar os culpados. Não é preciso um grande
esforço para imaginar o clima dos interrogatórios.
Basta dizer que decorreram durante muitas
horas sem a presença de um advogado e com
frequência, estando os seus pais ou tutores dos
menores ausentes. De acordo com o que foi
apurado mais tarde, foi-lhes negada comida,
água e a possibilidade de dormirem. Além disso,
quem analisou as confissões escritas, detectou
nelas grandes inconsistências quanto ao modo
como cada um descrevia os factos. O que não
surpreende, claro.
Entretanto, nos jornais e televisões, a campanha
prosseguia. Os cinco rapazes foram chamados
“monstros”, “animais”, “alcateia” (wolf pack),
identificados com bairros onde grassava o
crime e o apoio social do Estado. Levados a
julgamento retiraram as confissões que tinham
feito em momento prévio do processo. Apesar
disso, foram condenados a penas de prisão entre
os 5 e os 15 anos de prisão, confirmadas nos
recursos interpostos. E todos cumpriram grande
parte do período de reclusão, um deles, num

estabelecimento prisional de adultos.
Em 2002 o caso sofreu uma reviravolta
perturbante. Um homem que estava já a
cumprir pena de prisão perpétua confessou
a prática deste crime. Tinha conhecimento
de factos que nunca tinham sido revelados
publicamente e o seu ADN correspondia ao
sémen encontrado na vítima.
O caso de Antron McCray, Kevin Richardson,
Yusef Salaam, Raymond Santana Jr. e Korey
Wise foi reaberto.
Os cinco foram ilibados e imediatamente
soltos. A sua libertação não causou metade
da comoção pública que acompanhou a sua
prisão. Não houve pedido de desculpas de
ninguém, nem retractações. Em 2014 os cinco
rapazes, hoje homens com mais de quarenta
anos, processaram Nova Iorque e obtiveram
uma indemnização no valor de um milhão de
dólares por cada ano de prisão de cada um
deles. No total, 41 milhões de dólares. Um
dinheiro que, como todos eles disseram já
publicamente, não os faz sentir que valeu a

FLORES NA ABÍSSINIA

pena cumprir anos de prisão por um crime
que sabiam não terem cometido.
A passagem do 30º aniversário destes
factos não passou incólume nos EUA. O
documentário When They See Us (https://
youtu.be/u3F9n_smGWY) é mais um passo
para repor a verdade e são muitos os artigos
que se dedicam a reflectir sobre se um
tal erro social e judicial seria possível hoje
(por exemplo, este artigo publicado no The
New Yorker https://www.newyorker.com/
news/daily-comment/the-central-park-fivecriminal-justice-and-donald-trump).
Um dos documentários que vi sobre este
assunto tem o título: The Central Park Five:
a Cautionary Tale of Injustice (https://www.
youtube.com/watch?v=1hf-bLR668g)
Sempre gostei de contos cautelares,
um estilo de narrativa de que apenas
resta versão açucarada e quase sempre
deturpada da Disney. As histórias populares,
com frequência com recurso a elementos

oníricos e sobrenaturais, são, na sua origem
avisos para os perigos que nos rodeiam.
O caso deste cinco rapazes não é e nunca
poderá ser uma história de encantar (excepto
no facto de todos terem conseguido sair com
integridade da terrível experiência de injustiça
que viveram). Mas tem um sentido cautelar
que não se perde nos tempos e que pode ser
encontrado sob várias perspectivas, ainda não
desactualizadas.
É uma narrativa sobre violência de género.
Uma mulher sai para fazer uma corrida ao fim
do dia e acaba vítima de um crime brutal. Sim,
há homens que são vítimas de violência sexual.
Mas neste caso temos um ataque aleatório a
uma pessoa num espaço público, por parte
de um indivíduo com historial de violações
e homicídio. E este tipo de crime tem nas
mulheres de várias idades o alvo preferencial.
É uma narrativa sobre racismo e discriminação
social. Todos os arguidos eram de origem
negra e hispânica, provenientes de bairros
sociais. A vítima era branca e da classe médiaalta. Circunstâncias irrelevantes no modo

como os factos foram narrados e apreendidos
pela opinião pública? Podemos dizer que se os
cinco rapazes fossem brancos e de classe média
e a vítima pobre e negra a reacção seria igual?
Entre os que estudam e comentam o assunto, a
opinião largamente maioritária é negativa.
É uma narrativa sobre as consequências de
uma imprensa sem respeito por princípios
deontológicos que cede e manipula emoções
básicas, viscerais e primárias. Desde aceitar
publicar anúncios pedindo o regresso da pena
de morte, passando pelo modo como o caso foi
narrado e pelas opiniões que foram ventiladas,
sem o mínimo esforço de racionalidade e
contenção. Não por acaso, o comportamento dos
media neste episódio é hoje objecto de estudo
crítico em muitos cursos de jornalismo nos EUA.
É uma narrativa sobre a necessidade das
autoridades policiais e judiciárias se afastarem da
emoção pública que certos crimes, pelas suas
características, inevitavelmente, causam.
O tempo da Justiça não é o tempo das

manchetes ou dos índices de audiência.
O crime é sempre um momento de ruptura
social. Quanto mais violento o crime, mais
intensa a reacção de medo e raiva da
comunidade. Mas a decisão judicial não
obedece, nem pode obedecer, à ânsia cega
de reposição da ordem, com sacrifício, se
necessário, de inocentes.
Um juiz que absolvesse estes cinco rapazes
em 1990 seria invectivado na praça pública,
por não responder à necessidade de encontrar
bodes expiatórios para o mal praticado. Não
teria sido uma decisão popular, é certo. Mas
seria uma decisão justa. E tanto bastaria para
cumprir a sua função.

O crime pode sair nas páginas dos jornais, sai sempre nas páginas dos processos mas,... que diriam se saísse por
entre as palavras de um poema ?

LICÍNIA
QUITÉRIO
Nasceu em Mafra, em 30 de Janeiro de 1940.
Foi professora, tradutora e correspondente comercial.
Publicou seis livros de Poesia, o último dos quais
“Memória, Silêncio e Água”.
Em prosa, acaba de publicar o seu quarto livro, a novela
“A Metade de um Homem””.
Mantém dois blogues, desde 2006 – “O Sítio do Poema” e
“Outros Sítios”.
Tem participações em antologias e revistas literárias.
Colabora no Jornal de Mafra on-line, com uma crónica
quinzenal.
Diz poesia e ensinou a dizer.
Organizou tertúlias com poetas convidados.

A FACA CORTA
A faca corta, que bem corta a carne do vitelo, o corpo
da mulher que não obedeceu, que não ajoelhou, que
desejou partir, mas por ali ficou. Um filho carregava.
Mas um filho de quem, deste homem ou do outro?
Que lhe importa saber? A faca não pergunta o registo
do sangue, a pureza do ovo. Deixa-se conduzir pelo
pulso do homem, pela força da mão, pelo veneno da
posse, a que o homem enforma, a que o homem
deforma. A faca despedaça. Cortar é seu ofício. E
porque bem cortou, o homem que a guiou tranquilo
se sentiu. Senhor da vida e morte, consumado o
abate, é um homem de pé. Não existe traição que a
faca não degole, que a faca não apague. A matança
apurou os sentidos do homem. Ele bem ouviu os
gritos das mulheres, os rugidos dos homens, cruzados
na arena. São aplausos calados, são ciúmes crescidos.
Se eu tivesse uma faca, se não fosse este medo, ele
não me escapava, ele não me ganhava. É a fúria do
homem, é a força do bicho. Inocente é a faca que
corta, que corta.
Licínia Quitério

Os juízes querem-se bonitos! disse alguém E, de repente descobrimos que o são e que fazem mais do que setenças
e até escrevem e cantam e pintam e...................

POESIA
O BAIXO CONTÍNUO NA
VIDA DE UM JUIZ
1º ACTO
FILOMENA LIMA

BOM DIA A
TODOS.
Hoje de manhã, olhei o quadro, levanteime e pensei: este vai ser o meu dia.
Balançado. Balançando. Olhar através
da arte dá-me vontade de sorrir. Brincase com quase tudo. A ternura é um mar
doce onde mergulho, o amor um fio por
onde faço equilibrismo, uma rede onde
baloiço, uma boca de vulcão para onde
salto. O dragão das horas agita-se como
os horríveis mas burlescos Cabeçudos dos
Carnavais dos Anos 60. O som cavo dos
tambores que os anunciavam e faziam
estremecer o coração das crianças. Este
filtro do olhar que é também uma arte de
olhar e de ter medo de algo que apenas
parece irreal. Ou que nos faz caminhar
enfeitiçadamente por um improvável
percurso. Viver como um ‘faz de conta’
subtil. Tendo todas as forças do nosso lado.
O surpreendente acontece a toda a hora.
O que um quadro nos diz, logo ao levantar !
Agradeço ao Nuno Júdice, orador que me
antecedeu, as suas palavras, o saber e o
bom gosto e verificando que há poetas
legisladores e poetas poetificados, e se me
permite gostaria de fazer uma pequena
rectificação:
Penso que não era de casamento que os

alunos de Direito iam à procura quando iam
a Letras. Já as alunas de Letras, se calhar,
iam a Direito à procura de casamento.
E homenageando o seu Quotidiano,
consinta-me que diga este poema que lhe
pertence:
Quotidiano (Reflexão)
Por exemplo, as coisas que faltam neste lugar:
uma enxada para que as mãos não toquem
na terra,
um ninho de pardais no canto da relha,
para que um ruído de asas se possa abrigar,
um pedaço de verde no monte que ainda vejo,
por detrás dos prédios que invadem tudo.
Mas se estas coisas estivessem aqui,
também faria falta um copo de água para ver,
através do vidro, um horizonte desfocado;
e ainda os restos de madeira com que,
no inverno, é costume atiçar o fogo
e a imaginação que ele consome.
Como se tudo estivesse no lugar,
pronto para ser usado na data prevista,
sento-me à janela, e fixo a única coisa
que não se move:
o gato, hipnotizado por um olhar
que só ele pressente.
Nuno Júdice, in “Meditação sobre Ruínas”

Apresento-me em segundos:
Tenho 61 anos de idade, sou mãe, sou avó,
sou filha e sou também cantora e faço
programas criativos, misturas de sons,
palavras, música, encenação, no Corelis
- Coro da Relação de Lisboa - onde me
acompanham a Ana Castelo, advogada, o
Vítor Melo, procurador e o Filipe Leal, músico
- leio e partilho poesia, e, além disso, julgo e
escrevo sentenças, o que faço desde 1981,
agora no TRL na área da justiça criminal.

A partir deste momento e, dito isto, sintome livre para falar do que quer que seja
e provavelmente nem falarei de poesia.
Porém, tentarei falar “em modo de poesia”.

Esta é a minha pessoa e tudo o que faço na
vida, tem uma marca a que ninguém foge.
A partir do tema que me foi proposto que
posso dizer-vos da poesia na vida de um juiz?

Certamente que a vida de um juiz corre
paralelamente à vida da pessoa que lhe
veste a pele e muitas escolhas são feitas
durante este tempo, muitas recusas, muitas
corridas, umas aceites outras não.
Não, por virtude ou honra profissional
mas por escolha. A opção por um dos
alinhamentos possíveis ou por um
desalinhamento consciente, mas não
desinteressado, que creio ser trave-mestra
da independência.

Nada. Absolutamente nada.
Não Digas Nada!
Não digas nada!
Nem mesmo a verdade
Há tanta suavidade em nada se dizer
E tudo se entender —
Tudo metade
De sentir e de ver...
Não digas nada
Deixa esquecer
Talvez que amanhã
Em outra paisagem
Digas que foi vã
Toda essa viagem
Até onde quis
Ser quem me agrada...
Mas ali fui feliz
Não digas nada.
Fernando Pessoa, in “Cancioneiro”

Aquele estado vulgarmente chamado
de “ser juiz” é um estado meramente
passageiro, normalmente de longa duração,
é certo, que, em geral, começa por volta da
vossa idade e que acaba mais ou menos
perto da minha.

Nessa vida paralela, vai-se criando um
cérebro próprio, construído de uma certa
forma e não de outra qualquer, porque cada
pessoa é também o que faz e a forma como
escolhe fazê-lo.
Gostaria de pensar que, mais vezes
acontece conforme escrevo, do que aquelas
que escrevo acerca do que acontece.
E não é invulgar que um pensamento
apenas surja na decorrente construção
de um texto escrito e não que este nasça
para descrever o que interiormente se préordenou.
Tantas vezes fico perplexa, ao olhar um
texto, ao ler por exemplo uma sentença,
vendo o que nós fazemos com as palavras e
como elas, por vingança, se servem de nós.

Esta mês temos muitos livros dentro Fizemos também a nossa feira do livro. Cada um de nós tem um livro assim
como as cidades.....

O CANTINHO
DO JOÃO
João Correia
Juiz de Direito

CADA CIDADE
T E M U MC ALDI AV R CO I D A
TEM UM LIV
P

elo menos para mim que tenho
a sorte de ocasionalmente, me
deslocar a uma cidade estrangeira
e assim, ao invés de não trazer recordação
alguma, poder optar por comprar um livro
em cada um desses locais.
Fico com uma recordação gentil da cidade
que me faz associá-la para sempre, ao livro
que nela escolhi e o qual terá (ou não) a ver
com a sua história. Basta que me chame a
atenção numa qualquer livraria dentro da
cidade em apreço e que eu compreenda
a língua em que o mesmo é publicado.
Apenas isso e nada mais.

Seja como for, não são poucas as vezes em
que coloco, na minha imaginação, todas
essas personagens numa tertúlia em que,
cada uma delas, se comporta com aqueles
caprichos, virtudes e características que nos
fazem gostar tanto das mesmas.
Experimentem juntar D. Quixote a convencer
Atticus Finch da bondade da sua viagem
pela Mancha que, por sua vez, atura Henry
Chinaski de ressaca, o qual vocifera com
Paul West que reclama com Mateo por
viver em Paris. É como reunir os elementos
da tempestade perfeita na mesma sala de
estar. Insólito e violento.

Foi com este método e de forma
descomprometida que comprei o “Não
matem a cotovia” de Harper Lee em
Alicante, cidade que nada tem nada a
ver com o racismo nos estados do sul da
américa, da mesma forma que comprei o
“The Post Office” de Charles Bukowski em
Londres o qual se refere a um “low life”
americano nos antípodas da lógica londrina
e que, finalmente comprei o “A year in the
merde” de Stephen Clarke em Paris, cidade
em que a sua personagem (um inglês)
passava um ano da sua vida contrariado a
trabalhar com franceses. Enfim, coitadinho …

Assim foi em Sevilha onde, quase ao final do
dia fiz meu o “Cervantes para cabras e Marx
para ovelhas” de Pablo Santiago Chiquero
numa livraria escondida dentro da cidade.
Chama-se “Un Gato en bicicleta” e sim está
de facto escondida, muito embora seja
possível alcançá-la seguindo as instruções
do gps algures pelas ruelas tortuosas do
“casco viejo” de Sevilha.
Não será uma obra-prima da literatura mas
porém contém, em si, uma beleza quase
idêntica ao “Carteiro de Pablo Neruda”, livro
em que o autor foi buscar alguns pontos

DE
VRO

de apoio sem contudo perder a autonomia
própria da sua história.

desacompanhar dos dois livros onde, de
uma forma ou outra, busca inspiração.

Sua personagem é Mateo. Um pastor de
cabras e ovelhas, residente na Andaluzia
num momento imediatamente anterior ao
da guerra civil e o qual recupera de uma
depressão profunda ao ler dois livros tão
díspares como “Don Quixote” de Cervantes
e o “Capital” de Marx. Quem lhos oferece é
Lázaro, um professor primário que acredita
no poder curativo dos livros. O resto é a
aventura de uma vida de um homem que
consegue os impossíveis, sujeitando-se
a contratempos incríveis, sem nunca se

Para quem acredita no poder curativo dos
livros recomendo assim, aquando de uma
deslocação a Sevilha, que procurem pelo
“Un gato en bicicleta” sem porém desistir
pois há ruelas em Sevilha muito estreitas e
o gps, ocasionalmente e nestas, baralha-se.
Uma vez lá, por favor sirvam-se. Deste ou
de qualquer outro remédio pois a literatura,
apesar de alguns efeitos secundários, não
tem quaisquer contra-indicações.

Lembra-se do seu Enlace? Recorda a sua boda? Ainda tem ideia da primeira peça do seu enxoval?
E você cortou a etiqueta?

VOCÊ CORTA
A ETIQUETA?
Margarida de Mello Moser
Comunicação e Prótocolo
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«Já tenho treze anos
Que os fiz em Janeiro
Madrinha casai-me
Com Pedro Gaiteiro
………………………»
O poema de António Feliciano de Castilho
passou por várias gerações nos «canhenhos» e
nos bancos de liceu.
Mas longe vão os séculos em que se casava tão
cedo.
No século XXI casa-se mais tarde, espera-se
a vida organizada como deve ser, como muito
bem se diz.
Enquanto o casamento não acontece, a casa
dos Pais continua a ser porto seguro.
Porquê o tema dos casamentos?
Porque nesta época do ano chovem
casamentos … a febre aparece em Junho e só
acalma por alturas do equinócio, provavelmente
por causa das marés vivas.
Mas, falemos um pouco da evolução dos
tempos.
Os meados do século passado, tão bem

descritos por Bertrhe Bernage nos seus romances,
«viviam» intensa e longamente a aproximação, o
namoro, o primeiro beijo, o noivado. O processo
era demorado e não raro cheio de percalços,
acabando quase sempre bem, claro.
E havia o enxoval. A arca guardava as primeiras
rendas, as primeiras toalhas, os lençóis bordados.
Tudo começava logo que nascia uma rapariga.
Ia-se enchendo o velho ou o novo baú ao longo
dos anos, até ao grande dia. Quando havia mais
raparigas, claro está que havia mais arcas … porque
cada uma tinha que ter o seu enxoval.
Os pais educavam as filhas para serem mulheres,
mães, donas de casa. Os rapazes estudavam para
mais tarde poderem sustentar a casa, a mulher, os
filhos.
A Baronesa Staffe, a Condessa de Gencé e a

VOCÊ CORTA A ETIQUETA?

Baronesa X são apenas algumas das autoras
que procuraram ajudar na educação da época,
publicando livros que eram autênticos manuais
do «saber viver» e do «saber estar». Defendiam
a importância dos princípios e da educação para
preparar os jovens para o casamento e para a vida.
Era certamente uma outra época ……
O ritual que se vive hoje até ao «enlace» tem
sofrido fortes abanões – a tradição já não é o que
era. Mas, como em tudo, o andar dos tempos, tem
ido buscar ao passado muito do que se rejeitou,
adaptando-o aos tempos modernos. O jantar
do pedido é um bom exemplo disso, por isso
podemos começar mesmo por aí.

Você corta a etiqueta nessa ocasião?
Tem dúvidas sobre o que fazer? Acha
fundamental? Acha ridículo?
Pois é, as opiniões são tão diversas e sustentadas
por razões tão evidentes, umas vezes, e, outras,
tão obscuras, que o melhor é descomplicar.
Qual é afinal uma das razões principais para juntar

as famílias num tradicional jantar de pedido?
– Para as famílias se conhecerem: os pais, os
irmãos, os avós e, dependendo de quem pode,
quem deve, quem acha, outras pessoas que têm
importância na vida das duas famílias.
Hoje em dia este jantar acontece, mas também
acontece sem o tradicional pedido. As pessoas
juntam-se simplesmente para se conhecerem
e, na maior parte das vezes, o noivo já fez o seu
jantar com a noiva para lhe colocar o anel no dedo.

Hoje vivemos preocupações fundamentalmente
sociais e materiais. Tudo passa pela imagem.
Nenhum livro de Etiqueta e Boas Maneiras nos fala
de como as pessoas se devem comportar umas
com as outras, humanamente, ou da importância
dos sentimentos da vida actual. Tudo se resume
ao superficial. Talvez fosse uma boa ideia limpar
o pó aos velhos manuais e, quem sabe, recuperar
algumas boas velharias – não as materiais, mas

as das ideias roubando-as às páginas do passado.
Quem sabe … podíamos ter tão boas surpresas!
O casamento, como é encarado nos nossos dias,
tem muito que se lhe diga (e tem também aquela
parte do que se não lhe diga!).
Os preparativos, os convites, os presentes, a
cerimónia, a festa, os trajes, tudo faz parte de um
protocolo que merece conversa detalhada num
outro dia.
A festa mais sofisticada ou a mais simples têm que
ter em comum a preocupação dos pormenores,
pequenos detalhes, quase nada, que fazem toda a
diferença. O sucesso está mais por aí…
Uma cerimónia e uma festa de casamento felizes,
conseguidas, inesquecíveis, olharam para cada
momento e para cada convidado com olhos de
ver.

É ESSE O SEGREDO!

GLOSSÁRIO:
BRAGAL 		
BODA			
COPO DE ÁGUA
BOLO DE NOIVA
HORAS			
HORAS			

é assim que os nortenhos chamam ao enxoval
quem diz bragal, certamente diz boda
a boda nos tempos modernos
infelizmente a ser substituído por modernas unidoses
evitam-se fraques e chapéus com casamentos à tarde
fazem-se à tarde, deviam acontecer à tardinha

Nothing at all...

MY

NAME IS

SANCHES...

ESTICA SANCHES

AO SERVIÇO DA
REPÚBLICA
TODAY I DON’T FEEL LIKE DOING ANYTHING
I JUST WANNA LAY IN MY BED
DON’T FEEL LIKE PICKING UP MY PHONE
SO LEAVE A MESSAGE AT THE TONE
‘CAUSE TODAY I SWEAR I’M NOT DOING
ANYTHING

PLAY...

THE LAZY
SONG

Estas almas vivem eternamente no que deixaram escrito
É-lhes impossível deixarem-nos.
Não lhes é permitido morrer

O POÇO E A ESTRADA,
BIOGRAFIA DE
AGUSTINA BESSA-LUÍS

POR FERNANDO M*

Agustina morreu.
Há muito que decidira que o meu
próximo texto na Epulata seria uma
recensão sobre o livro que me
encontrava a ler: a biografia que Isabel
Rio Novo escreveu sobre Agustina
Bessa-Luís, levada à estampa pela
Contraponto, sob o nome O Poço e
a estrada. Quiseram as coincidências
da vida que tenha terminado de ler o
livro no Sábado e a escritora partisse
hoje. Na verdade, por razões de
saúde, Agustina há muito que nos
havia abandonado, tendo-se retirado
da vida pública e do convívio com os
seus amigos. A biografia que Isabel
Rio Novo escreveu (à revelia da família
da biografada) é uma bela forma de
homenagear e conhecer melhor a
escritora mais relevante do século XX
português e a sua obra.
Nos últimos anos do ensino secundário
na disciplina de Português A – não
me lembro se no 11.º ou 12.º ano! –
havia duas possibilidades de leitura
obrigatória: Aparição de Vergílio
Ferreira ou A Sibila de Agustina. A
minha professora – uma detratora
das qualidades literárias da escritora
– não hesitou em eleger Aparição

como a obra que tínhamos de ler.
Contudo, o título do livro associado
à má impressão que a professora
deu de Agustina espicaçou a
minha curiosidade, o que fez com
que, nesse mesmo Verão, junto da
biblioteca o tenha requisitado, por
lazer, e lido de rompante. Assim
conheci Quina, a sibila, Germa e
tantos outros personagens urdidos
pela caneta de Agustina.
Nessa altura, fascinado percebi o
fascínio que a sua escrita poderia
despertar no leitor: o cuidado
do texto, as frases longas, os
aforismos entrelaçados na narrativa,
a ruralidade distintiva da força
humana das suas personagens, a
alma portuguesa. Simultaneamente,
percebi as faltas que lhe poderiam
apontar: provinciana e/ou criadora
de narrativas confusas ou circulares,
sem um trajecto claro e rectilíneo.
É essa Agustina complexa que
encontramos espelhada n’O Poço e a
estrada. Ordenada cronologicamente
do seu nascimento ao seu

desaparecimento público, a
biografia escrita por Isabel Rio Novo
propõe-se, com elevado sucesso,
narrar a história da contadora de
estórias por excelência.
A Autora traça a genealogia da
biografada, do pai viciado no jogo à
mãe pouco amorosa, as suas raízes
espanholas, o percurso escolar,
as muitas casas onde viveu na
juventude – de Vila Meã ao Porto –
a escrita, os livros, o casamento, a
edição das suas obras, os prémios,
as polémicas literárias, os amigos
(re)conhecidos – a relação com
Vieira da Silva, José Régio, Sophia
ou Manoel de Oliveira – os cargos
públicos que desempenhou, as
viagens, a sua vaidade, as compras,
os aforismos, o desconcerto, a
filha, os netos, a doença e o seu
desaparecimento.
Até aqui poderíamos pensar que
se tratava de uma biografia como
tantas outras. Não é o caso. Isabel
Rio Novo ao invés de se limitar
a narrar cronologicamente uma
sucessão de factos, com exactidão
histórica, lançou mão dos seus
dotes de romancista e aliou as
palavras da biografada às suas.
São centenas as passagens de
livros de Agustina que citadas no
contexto da sua história pontuam a
biografia, revelam igualmente a sua
obra, trazendo luz à sua vida através
das suas personagens; tantas
vezes elas próprias de inspiração
biográfica. E, assim, Isabel Rio Novo
fez da biografada sua co-biógrafa.
A adopção desta forma de narrar
faz com que, como se refere na
contracapa do livro, estejamos
perante “uma biografia que se lê

como um romance”. Um prazer.
À boa moda portuguesa agora que
Agustina desaparece do mundo dos
vivos será enaltecida em colunas de
opinião, artigos, entrevistas, minutos
de televisão, dias de luto nacional,
homenagens póstumas, etc e tal.
Disso tudo, certamente, Agustina
desdenharia, mais interessada
no prosaico da vida. Afinal é seu
o aforismo: o sucesso é menos
importante do que um vestido bonito.
Em plena época da Feira do Livro
espero que o desaparecimento físico
de Agustina possa despertar nos
leitores a vontade de (re)conhecer
a obra literária da escritora (de
prosa) mais relevante do século XX
português. Não se irão arrepender.
Agustina desapareceu, mas a sua
obra ficará para sempre enquanto
houver leitores.

A Crónina bimensal que já não dispensamos
A ironia conhecedora da política diária
O homem é um animal político e crónica é política e bem humorada. Boas leituras.

ANTÓNIO
LOPES
PROFESSOR
ENGENHEIRO QUIMICO
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Celebrou-se o Dia de Portugal e ... que melhor
maneira de o celebrar que ganhando a Liga
das Nações de futebol. É isso que o povo
anseia quando entoa
“Nação valente, imortal,
Levantai hoje de novo
O esplendor de Portugal!...”
Já agora, o Benfica ganhou o campeonato de
futebol e o Sporting ganhou a Taça. Só não se
conseguiu contentar Sérgio Conceição que fez
birra e continua com a falta de desportivismo
e Fair Play que lhe são habituais. Não
esquecendo que “O futebol é importante mas
há coisas mais importantes na vida... O futebol
é, apenas, o futebol!
Se tivermos esta determinação nos outros
aspectos da nossa sociedade, se vocês se
unirem, se tiverem a força e a exigência que
têm no futebol : na economia, na saúde, na
educação..., nós vamos ser um país muito
melhor”.
“Ahh, e ninguém vai para casa sem deixar a
praça [do Marquês de Pombal] limpa”. Não é
preciso ser do Benfica para se gostar de Bruno
Lage.

Entretanto, a metade do Dia de Portugal que o
Presidente Marcelo celebra fora do Continente
foi este ano em Cabo Verde. Dali seguiu para a
Costa do Marfim, onde foi ... coroado rei Apôh,
que significa “amor, caridade, devoção, consenso,
encontro”. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente
dos afetos, recebeu as vestes e a coroa de chefe
tradicional da Costa do Marfim mas fez questão de
se declarar “muito contente de ser Presidente da
República e não Rei”.
Na ONU não há Rei nem Presidente, mas o
Secretário Geral António Guterres, depois de
receber o prémio internacional Carlos Magno pela
sua defesa do modelo europeu de sociedade,
do pluralismo, tolerância e diálogo, foi a Tuvalu
fotografar a capa da revista Time sobre o clima.
“We are in deep trouble with climate change”. Este
é um ano em que algo começa a mexer no que
toca ao clima - o ano de Greta Thunberg, o ano da
greve estudantil internacional em defesa do clima, o
ano em que várias praias foram interditas a turistas
enquanto não forem limpas de plásticos, o ano em
que por cá até o PAN elegeu um deputado para o
Parlamento Europeu.
Por falar em Eleições Europeias - a abstenção

ganhou com larga maioria e elegeu vários
deputados que vão estar assim durante o
mandato - abstêm-se! alguns até lá vão muito
pouco... só o suficiente para justificar os 11000
+ ajudas de custo mensais... durante 60 meses!
E, quer os apelos para “levarem as tias velhas
a votar”, quer o acidente com o candidato da
Aliança, não foram suficientes para os “votos
extra”. O PAN, também conhecido como
PUDQCAV, Partido dos Urbano-depressivos
que comem alface e verduras
(pelo menos de acordo com
os cânones de Miguel Sousa
Tavares) elegeu um deputado.
Para comemorar, um ursopardo andou a passear
pelo Parque Natural de
Montesinho (onde o
último tinha sido visto
há mais de 200 anos).
Diz que para imprimir
uma certa dinâmica
diferente, o José Castelo
Branco se vai candidatar às
Autárquicas ... e eu já vi Trumps
e Bolsonaros começar por
menos ...
Mas o “descontentamento” com
as administrações da “Europa”
ao longo dos anos fez com que
os partidos “extremistas” ou
“nacionalistas” tenham subido e
se tenham tornado maioritários
-Reino Unido, França, Itália,
Hungria, Polónia. Contudo, a
indefinição do “programa” desses
partidos é enorme, nem sequer
passa, na maior parte dos casos, pela maior fatia
de soberania.
Não sabem bem o que querem - sabe-se que
querem captar abstenção e descontentamento e
transformá-los em “desintegração europeia”.
Este movimento é como a “aldeia” ... é global!
-Trump, Bolsonaro, etc.
Enquanto isso, num outro tipo de movimento
“aldeia global”, neste caso com os bancos, Joe
Berardo foi à comissão de inquérito à CGD. A
ideia era tentar saber o que foi feito dos 350
(1000 milhões nas várias instituições bancárias)
que lhe “emprestaram”, mas Berardo só disse

que “Eu pessoalmente não tenho dívidas, aliás
... só tenho uma garagem! Nunca participei em
qualquer assalto figurado ao poder no BCP...
aliás... Tentei ajudar a situação dos bancos
[quando estes estavam em crise].” Surgiu ainda
alguma confusão sobre as respostas dadas pelo
comendador, uma vez que tinha assegurado
que não tinha dado garantias pessoais ou que
estas lhe tivessem sido pedidas pela CGD: “E, se
o tivessem feito, não dava o meu aval pessoal.
Mas também não valho muito.
Nunca pediram. Eu é que não
ia arriscar a minha vida.”
dúvida existencial:
então e os senhores dos
bancos que “convidaram” o
comendador a quem “ele
ajudou” ? vão também
continuar a dizer
-”nós não sabemos de
nada”
-”nós nem nunca
ouvimos falar”
-”os reguladores não
precisam de saber tudo”
...
Também ouviram Vítor
Constâncio e Armando
Vara... mas as audições
continuam inconclusivas
porque todos têm
amnésia seletiva! o povo
pergunta-se “para que
perdem tempo com
comissões de inquérito?”
As Finanças não
querem perder tempo e iniciaram uma nova
“moda” ...toca de abrir banquinha à saída da
autoestrada “ou pagas ou ficas sem a viatura!”.
Houve sugestões que fizessem o mesmo na
praia... mas com gelados! Ah e tal isso não pode
ser ! Então vamos fotografar a vida privada dos
contribuintes... razão tinha o George Orwell...
“eles andam aí”!
Mas isto dos escândalos não é só por cá!
No Brasil, depois do Lava-Jato temos os
Vaza-Jato - basicamente, foram reveladas
conversas privadas mantidas entre Sérgio
Moro e procuradores do Ministério Público
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responsáveis pela Operação Lava-Jato, em que
o então juiz federal discutia pormenores da
investigação, dava sugestões, fazia reprimendas
e até se punha ao lado da acusação contra o
ex-Presidente Lula da Silva, que acabaria por
condenar por corrupção e lavagem de dinheiro.
Ahhh e tal, não pode fazer isso, sr dr juíz! Então
tome lá uma condecoração da Ordem do Mérito
Naval! (ainda não se sabe se Sérgio Moro alguma
vez entrou num navio ...)
A par disso, Jair Bolsonaro continua a sua
política de tirar dinheiro da Educação e colocálo na Defesa ! A população está cada vez mais
impaciente e manifesta-se!
O que fazer para acalmar as hostes? Chama-se
esse grande líder da populaça -Jorge Jesuspara ser o novo treinador do Flamengo. “Da
Falagueira ao Flamengo”, será o título da sua
biografia.
De Guaidó e Maduro é que não temos tido
notícias...
Ainda pelo Brasil, e depois de Ronaldo ser
badalado, Neymar não se quis ficar atrás e foi
acusado de violação... aparentemente depois foi
sexo consentido.
Voltando à Europa. Comemoraram-se os 75 anos
dos desembarques na Normandia, conhecidos
como o “Dia D”. Marcelo não foi convidado, mas
parece que a culpa é de Salazar, que não nos
fez entrar na guerra... Pela primeira vez em sete
décadas, ficámos a saber que está na Casa
Branca um Presidente que não vê a Europa
como “aliados” mas como uma “ameaça”. Que
nunca mais precisemos de ajuda! que nunca
mais haja guerra!
Mas, para além da sua irracionalidade, Trump
continua a deleitar os utilizadores das redes
sociais com as suas gaffes. Depois da visita
escreveu: “Eu encontro-me e converso com
‘governos estrangeiros’ todos os dias. Acabei de
me encontrar com a Rainha de Inglaterra (Reino
Unido), o Príncipe das Baleias (whales), o P.M.
do Reino Unido, o P.M. da Irlanda, o Presidente
de França e o Presidente da Polónia. Falámos
de ‘Tudo’!”. Já houve protestos de Camila Parker
Bowles e de Moby Dick.
Voltando ao “retângulo”. Num passe de mágica,
o PM reduziu o valor do passe social mas
não previu que isso levava a uma redução de

lugares sentados. O que é certo é que a medida
permite, com 40 € mensais, poder viajar entre
Mafra e Setúbal...
Por outro lado, António Costa protagonizou um
dos momentos da legislatura. O movimento
9A 4M 2D, com Mário Nogueira à cabeça, tanto
aliciou a esquerda e a direita que a comissão
parlamentar de educação e ciência da AR
aprovou uma nova redação do artigo 1.º do
diploma que permitia a recuperação integral
do tempo de serviço. Não satisfeitos com
inventarem um nome -Geringonça- para definir
uma aliança partidária improvável... a direita
portuguesa, abandonou as passadeiras LGBT e
quis ela própria fazer uma Geringonça Maior.
Mário Centeno tinha classificado de
irresponsáveis as propostas da Direita e
Esquerdas por serem “o maior aumento de
despesa desta legislatura”. António Costa disse
que se o diploma fosse aprovado se demitia!!!
Ora, os parceiros da Geringonça sempre tiveram
aquela posição, mas os deputados da direita
(PSD e CDS) votaram o dito diploma sem terem
percebido que as direções dos partidos não
tinham lido o texto e... não concordariam com
ele! Vai daí deram um passo atrás e ... perderam
a credibilidade e votos nas eleições! Quem
também ficou possesso foi Mário Nogueira!
Quando pensas que já viste tudo ...
Lembram-se que ia ser um ano cheio de greves
(enfermeiros, médicos, juízes, professores, etc.)
porque tínhamos várias eleições? Está tudo é
a pensar nas férias! Mas houve uma que deu
que pensar - no espaço de uma semana o país
pensou que ia literalmente parar, por falta de
distribuição de combustível!
Injustiças: No âmbito do julgamento de 17
agentes da PSP por crimes contra seis jovens da
Cova da Moura, o Tribunal de Sintra decretou a
pena de prisão para 8 dos agentes, 7 com pena
suspensa e 1 com pena efectiva de um ano e
seis meses, por ter antecedentes criminais. O
Juíz deixou cair a acusação de tortura e de ódio
racial... porque “Portugal não é um país racista”.
Manuel Morais, agente do Corpo de Intervenção
e vice-presidente do maior sindicato da PSP,
provocou uma onda de contestação interna ao
alertar para o “preconceito racial” nas polícias e...
lá se demitiu! Incongruências...
Miguel Duarte, jovem português de 25 anos, que

está a completar o doutoramento em Matemática
no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, já
resgatou milhares de pessoas no Mediterrâneo
graças ao seu trabalho a bordo do navio Iuventa,
da ONG alemã Jugend Rettet. Agora, é acusado
pelo Ministério Público italiano de auxílio à
imigração ilegal e, como tal, arrisca uma pena de
20 anos de prisão e milhares de euros em coimas.
Breves: os Tuk Tuk já começaram a fazer os seus
acidentes e as trotinetes já começaram a ser
multadas.
A Madonna foi-se embora mas ainda tem cá o
filho a jogar futebol e fez um álbum. “Olá, Portugal.
Sou a Madonna e o meu novo álbum, Madame X,
foi inspirado em, e é uma carta de amor para ti,
Portugal, e para a tua bonita cultura”.
Dizem os entendidos que as festas de Sto
António tiveram menos gente este ano! Lembrome de outros tempos em que as festas eram
feitas essencialmente com i) malta que morava
nos bairros típicos de Lx e ii) malta que vinha
do “Lisbon South Bay”, que é como quem diz
da Margem Sul. Ora, os primeiros cada vez são
menos, com o Alojamento Local, e quanto as
segundos ... os mestres da Transtejo/Soflusa têm
estado em greve e com embarcações suprimidas
...
Eurovisão - Conan ficou com os telemóveis sem
rede, esbardalhou-se e ... voltou a casa mais cedo!
Efemérides: Celebrou-se o centenário do
nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen
e o quinto centenário da morte de Leonardo da
Vinci, o génio de múltiplos talentos – desenho,
pintura, escultura, arquitectura e urbanismo- o
artista em permanente ebulição.
Morreram Agustina Bessa-Luis, Ruben de
Carvalho, o antigo jogador do Benfica, José Reyes,
Niki Lauda.
Tiananmen fez 30 anos. E mais uma vez se
visionaram as imagens do massacre na praça e as
imagens do “Homem do Tanque”, solitário, contra
as toneladas de aço e a vontade férrea do governo
chinês que teima em dizer “não se passou nada”...
Ninguém sabe o que disse, como se chama, o que
lhe aconteceu. Se está vivo... para seu bem!
Por fim, o Prémio Camões foi atribuído ao músico,
dramaturgo, escritor e ator brasileiro Francisco
Buarque de Hollanda, mais conhecido como Chico
Buarque. É, provavelmente, uma das pessoas

mais conhecidas hoje no mundo artístico de língua
portuguesa.
Terminamos com 2 sonetos sobre a “dor” na procura
do amor, um de cada.
Por que me descobriste no abandono
Com que tortura me arrancaste um beijo
Por que me incendiaste de desejo
Quando eu estava bem, morta de sono
Com que mentira abriste meu segredo
De que romance antigo me roubaste
Com que raio de luz me iluminaste
Quando eu estava bem, morta de medo
Por que não me deixaste adormecida
E me indicaste o mar, com que navio
E me deixaste só, com que saída
Por que desceste ao meu porão sombrio
Com que direito me ensinaste a vida
Quando eu estava bem, morta de frio
Chico Buarque
-------Busque Amor novas artes, novo engenho
Para matar-me, e novas esquivanças;
Que não pode tirar-me as esperanças,
Que mal me tirará o que eu não tenho.
Olhai de que esperanças me mantenho!
Vede que perigosas seguranças!
Pois não temo contrastes nem mudanças,
Andando em bravo mar, perdido o lenho.
Mas conquanto não pode haver desgosto
Onde esperança falta, lá me esconde
Amor um mal, que mata e não se vê.
Que dias há que na alma me tem posto
Um não sei quê, que nasce não sei onde;
Vem não sei como; e dói não sei porquê.
Luís Vaz de Camões
Tenham (façam) umas boas Férias (se for caso disso)

