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“ Tinha 10 anos quando decidiu ir ao Tribunal de Saná para falar com um Juiz....”

FLORES NA
ABISSÍNIA
Carla Coelho
Juíza de Direito

N
o j o u d, nascida e criada no Iémen
		
tinha dez anos, quando decidiu ir ao Tribunal
de Saná, a capital do seu país, para falar
com um juiz. O acto mereceu destaque na
imprensa internacional e ajudou a trazer
para a agenda mediática o problema do
casamento infantil.
A primeira surpresa da história é a iniciativa
da pequena. Nascida numa aldeia, veio com
os progenitores para a capital, dedicando
os seus dias não à escola e às brincadeiras,
mas a estas e sobretudo à mendicidade. Era
assim que com os demais irmãos e irmãs,
a incapacidade de os pais proverem ao
sustento dos filhos que tinham trazido ao
mundo.
A segunda surpresa que esta história nos
reserva, sobretudo para os que gostam
de construir o mito da inacessibilidade
dos juízes (que é coisa diversa da reserva
inerente à função) é que Nojoud foi ouvida.
Não por um, mas antes por três juízes.
E isto porque, numa reacção que todos
podemos perceber, o primeiro juiz que a
ouviu, ao inteirar-se da exigência inesperada

da criança, chamou dois colegas para trocar
impressões.
E o que queria Nojoud?
Muito singelamente, divorciar-se. Apesar de
ser apenas uma criança Nojoud, por decisão
do pai, tinha casado com um homem que lhe
era totalmente estranho e com o triplo da sua
idade. Para piorar um cenário já bastante negro,
o marido decidiu consumar o casamento,
apesar da sua esposa nem sequer ser
menstruada. A vida de Nojoud nunca tinha sido
fácil, como se deduz pelo relato contido no
livro que escreveu mais tarde com a ajuda da
jornalista francesa Delphine Minoui (publicado
entre nós pela Asa com o título “Divorciada
aos 10 anos”). Mas as páginas que dedica à
descrição da sua vida de casada, embora
breves, são impressivas. Separada da sua
família, a vida passa a decorrer entre os maus
tratos da sogra e a violência (incluindo sexual)
do marido.
É aproveitando uma visita aos seus familiares
que Nojoud Ali decide seguir o conselho
da segunda mulher do pai e ir ao Tribunal.
A sua ideia sobre o que é um juiz é algo
difusa, talhada sobre a recordação que lhe
ficou de uma telenovela kuweitiana. Mas foi

UMA HISTÓRIA DAS
ARÁBIAS

suficiente para a conduzir à presença dos juízes
Abdo, Mohammad al-Ghazi e Abdel Wahed.
Desconhecendo em absoluto quem são estes
magistrados judiciais, se estão vivos ou não e
que tipo de seres humanos são, de uma coisa
tenho a certeza. Nesse dia honraram o Direito e
todos os seus colegas de profissão no mundo.
Tomaram conta de Nojoud, asseguraram-se de
que ela não voltava para casa e encontraram
a advogada que a veio a representar, Shada
Nasser, feminista e activista dos direitos
humanos.
As dificuldades em obter o divórcio eram
variadas. Por um lado, Nojoud não estava
registada pelo que a sua idade real não era de
prova fácil. É evidente que era uma menina. Mas
teria 10 anos como sempre lhe tinha parecido
pelos relatos da mãe ou seria mais velha,
como o marido e o pai pretenderam fazer crer
durante o julgamento? O casamento não era
ilegal, mas o aspecto fulcral para a concessão
do divórcio foi a questão da consumação,
inicialmente negada pelo marido, mas por fim
confessada.
Nojoud logrou divorciar-se. O seu caso
teve repercussão no Iémen e no mundo
inteiro. Foi visitada por jornalistas, esteve nos
Estados Unidos da América para receber um

prémio como mulher do ano e conheceu
personalidades internacionais, como Hillary
Clinton. A sua coragem inspirou outras
meninas a terem força para denunciarem os
casamentos abusivos em que estavam e a
procurarem ajuda para saírem deles.
Na altura, Nojoud dizia que queria voltar à
escola e ser advogada. Por motivos variados,
apesar do apoio inclusive económico, que
lhe foi prestado, isso não sucedeu. Nojoud
casou anos mais tarde e tem hoje duas filhas.
Os reflexos da guerra que desgraça o Iémen
na sua vida não são conhecidos. Por outro
lado, o casamento infantil, em particular entre
meninas impúberes e homens com idade para
serem seus pais ou avôs, é uma realidade que
continua a existir em vários países, merecendo
combate internacional.
Mas a coragem de Nojoud Ali em libertar-se da
situação em que estava e a resposta à altura
que lhe foi dada pelos juízes e advogada que
a acompanharam merecem ser recordados e
enaltecidos. Não nascemos todos para estudar
Direito ou para sermos activistas. E tendo
Nojoud obtido isso mesmo, o seu percurso
de vida, não sendo hollywoodesco, não pode
deixar de ser qualificado como feliz.

JOÃO SEVERINO
- Jornalista na RTP; Rádio Renascença; Rádio Macau; Televisão de Macau;
Rádio Woolongong (Sydney-Austrália); Rádio 2VOX FM (Darwin- Austrália)
- Proprietário e Director do diário “Macau Hoje”
- Director-Adjunto do diário “Gazeta Macaense”
- Subdirector do semanário católico de Macau “O Clarim”
- Correspondente de vários jornais e rádios portugueses e estrangeiros
- Autor do livro “1º Raid Terrestre Macau-Lisboa (1988)
- Autor do blogue “Pau Para Toda A Obra”
- Assistente de Realização de Cinena (Portugal e Inglaterra)
- Piloto da única expedição terrestre em jipe entre Macau e Lisboa
- Comentador Oficial do Grande Prémio de Macau
- Comentador Oficial das Corridas Barco-Dragão, em Macau
- Declamador de poesia e prosa poética, com Orquestra (Portugal, Macau e Austrália)

Quando o cuidador é o companheiro de uma Vida

QUANDO A MULHER
MERECE
TUDO
QUANDO
A MULHER
MERECE TUDO
Um jovem militar foi enviado para Timor em
comissão militar em 1970. Díli era uma cidade
quase fantasma, de poucos habitantes e onde
os militares portugueses eram quase a maioria.
Entre a população existiam várias famílias
distintas com residência de estilo colonial ou
provincial, como uma vivenda maravilhosa
de um algarvio. O jovem militar alugou uma
pequena “república” com outros camaradas
e começou a notar a passagem matinal pela
frente da casa de uma timorense linda, alta,
elegante, cabelos compridos, porte altivo e
desembaraçada. Quando tentou saber a sua
identidade a estupefacção foi enorme: era
funcionária pública, a única rapariga que guiava
mota, carro, jipe e camião em todo o Timor.
Ajudava o pai e restante família e pretendentes
nunca lhe tinham faltado. Num dia, o jovem
militar meteu conversa no momento da
timorense, considerada a mais bonita da terra,
vinha a passar em frente à sua casa a caminho
da repartição governamental. O diálogo foi
agradável depois de se apresentarem e foram
marcando encontros sucessivos. O namoro
iniciou-se e terminou em casamento.

A timorense linda era mais velha que o jovem
militar cerca de dez anos, mas o português
tinha paixões platónicas na sua adolescência
por mulheres mais velhas. O facto em si não
constituiu entrave para um enlace feliz e
para a chegada do primeiro filho. Terminada
a comissão militar do jovem, o casal decidiu
passar a residir em Lisboa. O jovem ex-militar
ingressou na RTP como jornalista e a sua
mulher foi transferida para o Instituto Nacional
de Estatística. Em Portugal, já nasceu uma
Catarina. O casal era admirado pelos seus
amigos pela sua vivacidade, prontidão nas
acções e perfeita coesão com os familiares
da parte do marido. A sua mulher sofreu
dias difíceis pelo desenraizamento da sua
cultura, da sua terra, dos seus costumes e
da sua família. Chegou mesmo a existir uma
crise mental a que a classe médica concluiu
tratar-se apenas de uma crise de ansiedade.
Talvez possa ter sido o início do que mais
à frente saberemos. Em 1981, a funcionária
da Estatística, especializada em Censos à
população, aceitou - em acordo com o marido,
um convite do Governo de Macau, para

QUANDO A MULHER MERECE TUDO

cumprir uma missão, em princípio de quatro
anos naquele território chinês de administração
portuguesa. Macau foi um paraíso para o casal e
para os seus filhos.
O marido foi um dos profissionais mais admirados
e acarinhados na rádio, na televisão e depois
como proprietário e director do diário em língua
portuguesa com mais leitura em Macau. A vida
correu durante cerca de 20 anos com uma
doçura e felicidade ímpares. O casal interrompeu
a estadia em Macau e viveu quatro anos na
Austrália, regressando a Macau, onde o marido
voltou às lides jornalísticas e não só. Foi piloto
nas corridas de automóveis do Grande Prémio
de Macau e o comentador oficial do mesmo
programa de corridas que se realiza anualmente
em Novembro. A senhora timorense continuava
sempre a regalar-se guiando o seu automóvel
que servia para ir trabalhar na “sua” Estatística
e levar os filhos à escola e ao liceu. Amigos
não faltavam e a casa estava sempre repleta
de convidados porque a dona da casa era uma
cozinheira de estalo que deixava os convivas
deslumbrados com toda a espécie de culinária.
Ainda nos dias de hoje tem pratos que são
autênticos segredos como a “sopa de marisco”, o
“frango no molho” e o doce único “champanhe da
avó”. Em meados de 2000 a senhora timorense
começou a tremer ao volante do carro, não
se apercebeu onde estava, parou o carro e
chamou um amigo. O marido transportou-a ao
hospital e os médicos ficaram preocupados.
Algo de diferente se passava e como o casal
também possuía a nacionalidade australiana,
aconselharam que fosse vista naquele país onde
o estudo científico sobre demências estava
muito avançado. Demência? Sim, foi o que um
dos médicos desconfiou que poderia estar em
causa. E assim, com armas e bagagens o casal
deslocou-se para a Austrália. Na verdade, a
eficiência profissional e a amabilidade humana

reinam naquele país. Nunca mais deixaram a
senhora timorense e depois de dezenas de testes
e exames concluíram que estavam perante uma
demência fronto-temporal. Um tipo de demência
entre mais de 250 que já tinham descoberto.
Neste caso, a doença é muito lenta, o paciente
fica calmo e normal, perda paulatinamente da
memória e da mobilidade, mas a memória vai
desaparecendo durante cinco, dez ou mesmo
vinte anos de mais vida. Os clínicos australianos
especialistas em Alzheimer já tinham visto de
tudo. Pessoas que não têm mais de dois anos
de vida. Jovens com 30 anos de idade e que
deixaram de conhecer os familiares. Cidadãos
de fino trato que passaram a partir tudo em casa
e a bater em qualquer pessoa com violência ao
ponto de terem de ser algemados.
O marido mantém contacto, via internet, com
um dos clínicos, e desde que enviou mais uma
conclusão, a senhora tem melhorado imenso.
Que conclusão? Beber três a quatro cafés por
dia e reduzir determinada medicação a zero. A
melhoria tem sido de tal forma que o marido
já tinha de vestir e despir a sua mulher, dar-lhe
banho e apará-la no andamento. Tudo isso já
terminou. A senhora voltou a vestir e despir-se
sozinha, a tomar banho sozinha e apenas vai de
mão dada na rua com o marido. E até já cozinhou
dois pratos de sua autoria. O café é fundamental,
conclusão científica. O casal resolveu deslocar-se
para Portugal onde viviam os seus filhos e onde
a família poderia seu um amparo. A experiência
desde 2004 não tem sido agradável. o filho foi
trabalhar para a Austrália. a filha vive em Colares
e o casal vive em Lisboa numa pequena casa,
quando a sua residência de Macau tinha quatro
quartos, salão, sala de convívio, cozinha enorme
e garagem para os três carros que possuíam. A
doença da senhora timorense tem obviamente
piorado, mas muito lentamente. Não pode andar
sozinha na rua, a memória vai desaparecendo,

especialmente a mais recente, já não cozinha os
seus saborosos pitéus e dedica o tempo a ler.
Ao seu lado, desde 2004 o seu marido teve de
deixar de trabalhar, nunca mais foi a um cinema,
a um teatro, a um convívio com amigos, a um
jantar de aniversário, a uma passagem de ano,
a uns dias de férias, sempre a seu lado no café
onde passam algumas horas ou em casa. Há
uns anos, o cuidador entrou em depressão, não
aguentou mais e tentou o suicídio, mas no último
segundo alguém o salvou num 13º andar de um
prédio lisboeta. Nos dias de hoje, a situação é
dramática. Ele tem uma pensão de 250 euros e
ela de 1,400 e é o que lhes vale para sobreviver.
Uma agravante muito difícil do sobrepor, o custo
dos medicamentos são elevadíssimos e os
amigos estão sempre a ajudar, especialmente os
de Macau e de Timor. Os médicos têm sempre
mais receio que os cuidadores a tempo inteiro
moram primeiro que o doente. Amigos, que
leram esta história desinteressante, quero pedirvos desculpa pelo desabafo. É que tudo isto é
um pouco da história da minha vida.
Bem hajam.

E O MAR
LOGO ALI
Ana Gomes
Juíza de Direito

AGOSTO
É o mês mais inspirado do ano. Em
Portugal e para muitos portugueses,
agosto é férias, é gosto pelo descanso,
é partilha com amigos e familiares que
se deslocam por todos os meios para
encontros que se repetem talvez só no
natal. Se excluirmos o trânsito e as filas,
e o tropeção numa ou outra pessoa mal
disposta, ao fim de um mês, o português
está recuperado.
Flávia sente-se regenerada. O dia 2
setembro pode chegar. Ela estará
preparada para acordar às 6h00 ao som
do despertador e deixar para trás as
harmonias dos melros. Estará preparada
para antecipar o aroma a torradas para a
família e o café que não dispensa antes
de sair, em vez da maresia a entrar pela
janela que ficou aberta pela madrugada.
Estará preparada para trabalhar horas
e horas – mas sem horário - , seja
no Tribunal seja em casa, porque as
tecnologias permitem não desligar e
Flávia ainda vê isso como uma grande
vantagem, dá-lhe a ideia de ser dona do
seu tempo.
Há muito que os Juízes abriram as
fronteiras entre o tempo dedicado aos
processos e à vida dos outros e aquele
que é livre e pode assumir-se como
verdadeiramente seu e, ao seu ritmo,
dormir, ler, pedir uma limonada na
esplanada, dar uma corrida ou preparar
um jantar com os vizinhos. Acontece o
mesmo em outras profissões. Apesar
das queixas que se ouvem no início

Férias, uma realidade distante?

de setembro, de que as férias foram
curtas, que então é que nos estávamos
a habituar, que pena que só se repete no
agosto seguinte, no fundo, todos, como
Flávia, sentem o reconhecimento social
pelo que fazem, isto é, da profissão que
exercem e do sucesso que é medido
pelo tempo, em regra, muito, que nela
despendem.
Às 18h 15, o servidor, a internet e
a energia são desligados. As luzes
desligam-se às 18h25. Não há acesso
durante o fins de semana.
Ayuko Suehiro, administradora do
escritório da Iken Engineering, Japão,
no documentário Ladrões de tempo, de
Cosima Dannoritzer, em
www.timethievesﬁlm.com
Ainda estamos muito longe da
realidade japonesa que está cultural e
geograficamente muito circunscrita. Por
isso, tais instruções, mesmo no contexto
descrito no documentário, parecem sem
sentido e até parodoxais. Porque é que
não havemos de poder trabalhar às horas
que mais nos convém? Porque é que não
havemos de poder trabalhar 12 horas por
dia sete dias por semana ? Reflexão para
fazer nos próximos dias, ainda em agosto.
Boas férias!

Update Upload,oﬄine e on line

MARGARIDA
VARGUES
O meu nome é Margarida e não há nenhum título que me possa
definir. Sou feliz onde quer que esteja, desde que rodeada das
minhas pessoas.
Adoro livros de todas as espécies. Na mala trago sempre um
caderno e uma lapiseira. Sou uma apaixonada pela cozinha.
Sou uma sonhadora, que aos 41 anos teve a ousadia de calçar
umas sapatilhas de pontas, vestir um tutu e subir ao palco para
interpretar um excerto do Lago dos Cisnes.
Em miúda sonhava com uma carreira no Ministério da Educação
e quis o destino que me licenciasse em Línguas e Literaturas
modernas, porém o ensino de massas ficou para uma outra vida.
Em 2005 comecei um blog onde escrevo, com regularidade,
sobre tudo e sobre nada.
Trabalho como freelancer na área de Marketing Digital e Gestão
de Redes Sociais e levo grande parte dos meus dias a tentar por
adolescentes a ler Os Maias ou a interpretar Pessoa.

APANHADOS
APANHADOS
NA
NAREDE
REDE

V

ou pela rua e, mais do que uma vez, tenho
de me desviar de quem se cruza comigo.
Entro na pastelaria da esquina, não muito longe de
minha casa - que àquela hora já fez desaparecer
o bulício dos primeiros minutos apressados da
manhã -, e o “bom dia” atrás do balcão sai num tom
arrastado, de cabeça em baixo. Peço um café, e
antes de me debruçar sobre as novidades do dia, já
com o telemóvel na mão, olho à volta na mesa de
alguma cara conhecida com quem possa partilhar
dois dedos de conversa antes de mergulhar em
mais um longo dia de trabalho: três ou quatro
mesas, duas a três pessoas em cada uma e um
silêncio...

Há de tudo na rede: de bom, de menos bom, de
mau, de muito mau. E quem não está lá é como se
não existisse.
Pessoalmente, gosto de ver o lado bom desta
rede – e chamo-lhe rede, no singular, porque, na
realidade, é só uma, feita de diferentes malhas,
todas elas, de alguma forma interligadas.
Gosto de ter o outro lado do mundo, onde tenho
amigos, à distância de um click.
Gosto de poder conhecer lugares remotos, que de
outra forma não poderia visitar.

Observo-os. Não conversam. Estão todos em
modo update e upload. Ao fundo observo uma
jovem Tumblr que, no canto mais instagramável da
pastelaria, se mutiplica em selfies aproveitando a
maquilhagem ainda fresca.
A situação é imaginada, mas tem tanto de real
como as manhãs de qualquer um comum mortal
da actualidade. Verdade? Até podemos negálo, contudo se reflectirmos sobre os nossos
dias chegamos à conclusão que estamos todos
apanhados na rede.

Gosto de beber as palavras de pessoas bonitas
e inspiradoras, mesmo correndo o risco de vir a
descobrir que nada daquilo é verdadeiro.
Gosto de sentir o app power, onde em segundos
fico a saber as últimas notícias, o pantone exacto
da imagem que tenho à frente, a música que passa
no rádio ou a que horas é o próximo comboio para
o destino onde quero chegar. Tenho tudo isto na
palma da minha mão.
E o que muitos vêem como um problema, eu prefiro
vê-lo como um desafio: saber saborear o oﬄine
com a mesma sede e intensidade com que nos
deslumbramos com o online.

Nas nossas malas, casacos ou bolsos das calças o
que temos mais à mão? O telemóvel! – o qual, por
vezes, nem entra na mala, nem no casaco, nem no
bolso das calças. É inevitável. Alguém pode ligar – e
nós temos de atender; alguém pode enviar um sms
– e nós temos de responder de imediato; algo digno
de uma foto aparece no nosso caminho apressado
– e nós temos de, quase sem ver, disparar a camera.

Sim, estamos todos apanhados na rede. Pensemos
nisto, guardemos os telemóveis na mala, no casaco,
no bolso das calças. Aproveitemos os lugares
instagramáveis para os apreciar com os olhos,
procuremos o melhor pastel de nata do mundo para
o saborear, conversemos, olhos nos olhos, com as
pessoas à nossa volta. O luxo do oﬄine não é caro e
está ao alcance de todos.

Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook...há sempre
algo para espreitar, actualizar ou – se quisermos dar
um tom altruista ao processo – partilhar.

RÉ EM CAUSA
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira
Juiza Desembargadora

Nunca percebi se escrevo melhor quando estou
zangada, sorumbática ou “super feliz” mas, tenho
observado a miúde que quando estou zangada,
ou com vontade de revoluções, a escrita flui.
Já da poesia não se pode falar assim. Ela
escreve quando os olhos estão muito cansados
ao fim do dia e precisam de ver outras coisas
que não lhes pesem tanto, ou quando a alma
precisa passar uma mensagem disfarçada
de boa vontade, ou uma declaração que
não arrebite as curiosidades alheias mas as
provoque.
“A coisa” dá-se quando reflito ou quero analisar
qualquer palavra ou sensação provocada por
outrem ou por um qualquer minuto que por
acaso se cruzou comigo, com o meu olhar ou
com todos os meus sentidos.
De todos o que tenho menos apurado é o
olfacto,... o que me deixa contrariada mas já
aprendi a compensar. Tudo por causa de uma
rinite, doença da moda de quem vive em
cidades ou aspira os pólens nos cantos dos
campos.
Tudo isto vos trago aqui em tom de “enrola ou
faz render o peixe” porque estamos em Agosto e
as férias exercem em mim uma quase lobotomia
para a escrita.
Devia ser ao contrário, diz o meu mau feitio,
devias escrever mais, arranjar tempo e espaço
para o fazer, tu a quem até dizem que gostam
de ler o que escreves.

Ora pois... sei lá se escrevo!
E digo o quê?!
E o mau feitio continua e aconselha a greve
dos camionistas ou as alterações legislativas,
um poema ou uma crítica, um romance ou
uma ironia.....
Já está tudo, respondo eu agora com má cara.
Vou desejar apenas um bom Verão que se tem
feito rogado e vem e vai envergonhado do que
por aí anda. Verão aqui, Verão ali, verão que
nem vamos ter Verão a sério.
Mas,... boas férias na mesma e leiam muito,
mesmo que não seja a JustiçA com A.
Digo-vos de uns livros com quem ando de
namoro:
A Rua dos Remédios que é uma viagem
deliciosa na História com Lisboa ao fundo.
Os Mares Encrespados que disfarçadamente
despe a sociedade em volta e espero se torne
uma valente prosa.
E a Amiga Genial... que....é mesmo genial ;-) .
Leiam muito e depois contem-me. Levem um
lápis e anotem.
E aos que escrevem, muita escrita se vos der
na gana mas, só se vos der na gana.
Até já.
( Agosto de um ano de 2019 ora sem Verão, ora com
Verão e falta de imaginação)

De um escrever sem saber o escrito ou de um escrito por não saber escrever

EM AGOSTO
POR (QUE) GOSTO

ANTÓNIO GANHÃO
Critico Literário

SOBRE...

MARES ENCRESPADOS
DE JOSÉ LUÍS OUTONO

Entre a prosa mais formal, onde o
pensamento se reclina, e a desorganização
do poema, existe uma escrita de ideias
onde despontam palavras como: ética,
rebelião e silêncio. Palavras às quais se
junta o sentido de humor: “-Quem não deve
não teme. –Quem deve também não.”
Teatralizar o nosso tempo e marcar o olhar
contemporâneo de quem, de tanto viver,
viu
chegar o hábito de tomar café com canela.
Nestas linhas advinha-se um país que
arrumou o futuro na pasta dos pendentes.
O leitor percebe, desde o início, que a musa
inspiradora deste poeta é uma realidade
complexa que ultrapassa a simplicidade da
poesia que se encerra em
estados de alma do autor.
O ofício do poeta é despir as palavras
e deixar às vozes o fato e a gravata das
intenções dissimuladas. Cabe neste espaço
poético um inconformismo político que não
se confunde com alinhamento ideológico
e resulta de uma consciência profunda e

amadurecida. Uma crítica ao formalismo que
encena o rigor e a isenção com que o Estado
se deve reger e, tantas vezes, devido a uma
imprecisão tecnicista, se transforma em leito
de interesses comuns.
O mar, tão recorrente na poesia de José
Luís Outono, já não é mais o espaço onde o
olhar se perde, mas corpo tangível de uma
visão inconformada, feita de interrogação
constante, onde cada um de nós, em
silêncio, divaga ou sonha. Somos o rumor de
multidões inquietas mas, cuidado, o que fica
por dizer são fogos que secam nascentes.
Na dubiez da palavra escrita, a coerência é o
refúgio seguro do poeta, a “lucidez inquieta”
que desencanta a “pressuposta serpente”
que habita no ardil das “paginações de
encantar”. Esta é uma escrita, por vezes dura,
mas que nunca abandona a ressonância
poética do não dito, do que, não estando
escrito, se revela no ato de ler. Para leitores
que desejem lançar-se ao
desengano.

Um livro que deve ser lido não por ser de poesia
					
mas porque são os poetas que fazem as revoluções.

“Até os vulcões têm cuidado com as
fissuras do seu romper!”
Mares Encrespados, de José Luís Outono, 2019, Poética
Edições.2019.

“Pacta sunt servanda”... que tem isto a ver com férias?

FERNANDA
ALMEIDA PINHEIRO

H

á muitos anos atrás um amigo meu
empresário dizia-me que ao longo da sua
longa vida já tinha sido confrontado com todas as
desculpas possíveis para que não lhe pagassem
sendo que uma delas era sempre a “tradicional”
falta das assinaturas nas férias (um chavão
habitual do mundo empresarial neste tempo
estival).
Ao longo dos tempos foi-se alterando muito a
perspetiva social sobre o endividamento e aquilo
que este representa.
É certo que a publicidade agressiva que todos
os dias inunda o mundo do comum do cidadão,
nos descreve as possibilidades imensas da
conjugação do verbo “comprar”, mas parece-me
que esta conjugação deve estar sempre bem
alicerçada na conjugação verbo “pagar”…

E é este o meu ponto: não será o caso de se
repristinar este espírito da “honra” que existia
no passado e que pairava sobre todo cidadão
cumpridor e sem dívidas, cuja palavra e
seriedade eram inquestionáveis, e que
parece irremediavelmente perdido nos dias
de hoje?
É que me parece que a ligeireza com
que hoje os cidadãos, as empresas
mas principalmente o próprio estado,
se posicionam perante estas questões
obrigacionais, como é o caso do pontual
cumprimento de contratos, mormente dos
prazos de pagamento estipulados (que será a
mais vulgar dos incumprimentos contratuais),
caiu num tal “desuso”, que quem cumpre
com as suas responsabilidades é quase visto
como um tolo ou um ingénuo.

E

E OS PAGAMENTOS?
TAMBÉM VÃO DE FÉRIAS?

Ora, um dos princípios base do direito civil
é precisamente a expressão latina “pacta
sunt servanda”, que significa numa tradução
comum que “os pactos assumidos devem
ser respeitados”, sejam estes escritos ou
não escritos, pelo que devem as partes que
assumem obrigações, de forma consciente
e esclarecida, enveredar todos os esforços
para honrar as mesmas, e não procurar
formas (tantas vezes inenarráveis) para poder
escapulir-se.
E é isso que tantas vezes, lamentavelmente,
sucede com o pagamento de bens e
serviços.
No caso profissionais liberais (como são os
advogados), já é sempre um enorme desafio
conseguir transmitir aos nossos constituinte a
quantificação do nosso labor, do estudo e do

tempo que este acarreta para cada caso (que
são sempre muitos), um simples atraso nos
prazos de pagamentos (mesmo tratando-se
de uma quantia modesta) se replicado por
todos (e isso é muito comum de suceder),
pode revelar-se devastador para esse
profissional.
É preciso ter consciência que os
Trabalhadores Independentes não têm
apenas de suportar, as suas despesas
pessoais, têm também de suportar todas
despesas da sua atividade, pelo que, para
nossa grande pena, nem os pagamentos nem
os recebimentos podem mesmo “tirar férias”,
como é bom de ver….

O livro do nosso eterno enamoramento
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erguntaram qual o livro que me tinha
marcado. Não soube logo o que
responder. Nunca fui de ler romances ou
extensas narrativas compostas por folhas
encolhidas em duras capas de livros.
Demorava sempre muito a chegar ao fim e
nunca tive paciência para esperar. Talvez na
leitura, como na vida, seja mesmo o caminho
que importa e não o destino que se alcança.
Para meu próprio mal, nunca vi as coisas
assim, por isso sempre tive o infeliz hábito
de reduzir a minha atenção a jornais, revistas
e artigos de leitura rápida, não obstante
a inevitável obrigação de mergulhar nos
densos processos que acompanho na minha
vida profissional. Curiosamente, um dos
poucos livros que me dignei a ler aproveitou
essa rara oportunidade para me dar uma

valente lição. Foi o Principezinho, de Antoine
de Saint-Exupéry.
Abri-o tarde e reconheço que peguei nele
com algum sentimento de dever, por ser o
livro que a minha querida Avó, que está no
céu, falava com tanta ternura. Admito que
tenha tido maior impacto em mim por
tê-lo lido numa fase mais frívola e superficial
da minha vida. Terá também ajudado a
circunstância de viver os dias a correr e
sempre agitado, porque me fez parar.
Parar para ouvir aquela criança. Aqueles
pensamentos tão simples quanto sábios.
Aquelas perguntas tontas e ao mesmo
tempo tão acertadas.
Não esperava receber da ingenuidade
daquele rapaz tão bons ensinamentos. Dei

por mim a sorrir, feito pateta, a folhear o
livro, como quem sente estar a descobrir
qualquer coisa preciosa e que nos vai
dar imenso jeito. Mas afinal, percebia
eu, tratava-se apenas do mais simples e
evidente.
Muitos terão retirado do Principezinho a
importância da amizade, da empatia e
das relações humanas. Aceito. Mas tudo
isso digeri com relativa normalidade.
O que guardei com mais fulgor foi a
perceção simplista daquela criança
perante as coisas, por um lado, e o seu
feliz atrevimento, ao saltar de planeta
em planeta, de questionar o sentido de
cada uma delas e a resignação dos seus
habitantes.
O rei que tem poder, mas sem ninguém
a quem dar ordens. O vaidoso que
procura elogios, mas sem vivalma que
lhe alimente esse desejo. O geógrafo
que tudo sabe, mas nada viu, por ser
demasiado importante para andar a
explorar. O acendedor que apenas
cumpre ordens, não sabendo explicar
porque o faz. Ou o homem de negócios
que possui estrelas só para ser rico,
e que, segundo o rapaz, pensa quase
como o bêbado, que bebe para
esquecer a vergonha de ser bêbado.
Por outro lado, já no planeta Terra,
a curiosidade manifestada pelo
Principezinho ao agulheiro, procurando
saber se o regresso do comboio se

deveu à insatisfação dos passageiros
quanto ao sitio de onde provinham. E o
inconformismo demonstrado perante
o comerciante ao aperceber-se da sua
invenção de economizar tempo, sem,
contudo, ter algo importante com que o
preencher.
Isto seremos muitos de nós, cegos na
aceitação do sentido pobre que damos
às coisas. E tudo para ele é chato e
incompreensível. Já as crianças, que
ninguém leva a sério, sabem sempre o
que querem e o que procuram.
Como explica o Principezinho, as
pessoas crescidas são muito estranhas,
percebi então, a começar por mim.

Juridiquês? Diga lá outra vez

A LINGUAGEM

JOSÉ
ANTÓNIO
BARREIROS
Advogado

SIMPLES
DO
TRIBUNAL

«F

oi aditado ao Código de Processo
Civil um princípio geral segundo o qual
«O tribunal deve, em todos os seus atos, e em
particular nas citações, notificações e outras
comunicações dirigidas diretamente às partes e
a outras pessoas singulares e coletivas, utilizar
preferencialmente linguagem simples e clara».
É o artigo 9º-A decorrente do Decreto-Lei n.º
97/2019, que creio nada obsta, antes tudo impõe,
se aplique a outros ramos do Direito incluindo o
processual penal.
É interessante a iniciativa como acto generoso
de boa vontade, sobretudo em contexto eleitoral,
mas não resiste a uma reflexão.
Primeiro, salta à vista que na própria página
electrónica onde está publicado o diploma
legal que tal novidade traz está prevista uma
ligação para a explicação resumida do mesmo
em linguagem clara [o que se tornou, aliás,
obrigatório para a legislação publicada]. Mas,
eis o bizarro, essa menção à versão da lei em
linguagem clara tem aposta a prevenção de que
é «sem valor legal». Ou seja a lei que impõe aos
tribunais comunicarem em linguagem clara é a
mesma que nos surge em resumo que não tem
valor legal.
Dir-se-á que o que não tem valor legal é o ser
resumo e não o tratar-se de linguagem clara:
mas a ser assim qual o interesse do resumo ante
um sistema jurídico em que a ignorância da lei
não aproveita ao cidadão? Se a lei presume a
sua incognoscibilidade ante o seu tecnicismo
[e isso esvazia a moralidade da presunção do
conhecimento e a natureza não eximente da
ignorância] e, por isso, obriga o resumo para que
o cidadão conheça, então que conhecimento
relevante é esse que é desprovido de valor legal?
Descontando esta nota meramente irónica,
fica uma outra: sendo o Direito uma realidade
técnica, será que a linguagem clara dispensa,

por substituição, aqueles conceitos? Ou
melhor dizendo, haverá forma de os reduzir
à almejada clareza? Comunicar que fica
“citado” e não “notificado” pode dizer-se em
linguagem clara? Que a notificação a um
prazo acresce uma “dilação” é possível dizêlo em linguagem clara? Que o notificado
deve constituir “mandatário” é claro que
tenha de ser advogado ou solicitador? Que
deve comparecer para prestar “termo de
identidade e residência” ou ser constituído
como arguido”?
E já agora, uma vez que uma sentença e
inúmeros despachos são actos que devem
ser notificado directamente às “partes”,
pergunto se dos mesmos não podem
constar termos como «litispendência»,
«efeito cominatório», «prazo peremptório»,
«vinculação temática», e outros que
tais, para já falar em «obtemperar»,
«hermenêutica», «densificação
axiológica» ou palavras em latim [«nemo
tenetur se ipsum accusare»] ou alemão
]«Ordnungswidrigkeitengesetz»]?
E não se diga que a clareza é exigida para
a notificação que não para o notificado: é
que pensar assim é esvaziar por completo
o sentido daquela forma de comunicação,
tornando claro o envelope e obscuro o que
nele se contém.
Suponho que a norma nova traduz um
sentimento, oxalá se traduza em algo
de útil. Sobretudo quando estamos ante
um Direito que é de tal modo pouco
claro que são nosso quotidiano as
interpretações divergentes dos conceitos
jurídicos, e prolifera uma literatura jurídica
intragavelmente obscura que se tornou
moda e título de mais valia intelectual.»

“A vída oblíqua é muito íntima”

POESIA
O BAIXO CONTÍNUO NA
VIDA DE UM JUIZ
2º ACTO

FILOMENA LIMA
JUIZA DESEMBARGADORA

SERÁ QUE A ARTE TEM
ALGO A VER COM ISTO?
A Arte é uma verdade que vive da antítese
do óbvio, do que está para a realidade
como algo muito para além do que apenas
a copie. A arte recria. A arte inquieta.
Há quem ache que não precisa de nada
disso, encandeado como está pela sua
subjectiva realidade, única e intocável.
Ao humano escapa a objectiva,
distanciada, verdade e, impor a sua,
como universal e como ferverosamente
absoluta, tem tanto de autocrático como
de estúpido ou até de patético.
Como se, ao humano, não fosse intrínseca
a dúvida, a fragilidade, a incongruente
dualidade e a ilusão !
Entre a verdade e o rigor das coisas prefiro
o rigor das coisas que, tão poucas vezes,
é verdadeiro. Mas o rigor das coisas é
algo que não é aquilo a que parece soar
e aquela verdade não me interessa, pois
tantos há que já a detêm como um “farol a
arder na noite escura”.
A poesia dá-nos vozes. Mas todas são
faces de uma única voz, que somos nós.
Não me interessa a verdade que não nasce
a partir do rigor e da compreensão deste. E
esse rigor não é uma coisa da moral nem é

algo asceta, impoluto, ou asséptico.
Pode até ter imperfeições e tolerar alguns
facilitismos, desde que não arrase com o
rigor da alma. A verdade que me interessa é
a da alma.
“Os sentimentos que mais doem, as emoções
que mais pungem, são os que são absurdos.
A ânsia de coisas impossíveis, precisamente
porque são impossíveis, a saudade do
que nunca houve, o desejo do que poderia
ter sido, a mágoa de não ser outro, a
insatisfação da existência do mundo.
Todos estes meios tons da inconsciência da
alma criam em nós uma paisagem dolorida,
um eterno sol-pôr do que somos...”
Livro do Desassossego
Fernando Pessoa
Ao moralista maniqueísmo, ao tirano de
pretensa superioridade moral, tantas vezes
sob a capa da beatificada sonsice, que
julga e divide sem humanidade alguma,
quem tem coragem de os culminar de
verdadeiramente criminosos ?
Quem fala do mal que podem produzir, de

mansinho, prometendo uma verdade para
além da morte mas que nos faz morrer de
culpa, durante toda a vida ?
Outra expressão que, a este propósito, me
inspira é a “ira da rectidão”. Daqueles que são
rectos por esforço exaltado e não perdoam
aos que falham ou cometem o pecado de
viver levemente (não disse ligeirinhamente).
Que são rectos por sacrifício, e não por
vocação ou por natural entendimento com
os propósitos da vida, com o prazer genuíno
da justiça no trato, com o espanto do belo e
o absurdo de cada dia que não traz nada de
adquirido, em que tudo é gratuito e bom.
Em que ser redondo é maravilhoso e ser
obtuso é bem melhor do que ser triste, ou
em que o encanto escondido de uma linha
quebrada quase nos escapa. Não que eu seja
afeiçoada aos “carpe diem’s” de tantos, que
não querem saber nem procuram sentido
para a vida e a vivem deslumbradamente
naqueles dois dos três dias de carnaval. Mas
quem tem o gosto pela justiça não precisa de
a vender ao preço da ira. (2016).
A certa altura da vida, é natural que se
vá esboçando um certo traço enviesado,
uma tendência para seguir o absurdo, um
destino sem linhas rectas nem paralelas.
Na infância não existe verdadeiramente
poesia, porque para tê-la é preciso sabê-la.
Na infância lemos versos. Mas a certa altura
da vida, apalpamo-nos emocionalmente e
começamos a encantar-nos com todos os

transversos.
E, assim, se entra com Clarice Lispector no
lado oblíquo da vida:
A vida oblíqua é muito íntima. Não digo
mais sobre essa intimidade para não ferir
o pensar-sentir com palavras secas. Para
deixar esse oblíquo na sua independência
desenvolta.
E conheço também um modo de vida que
é suave orgulho, graça de movimentos,
frustração leve e contínua, de uma
habilidade de esquivança que vem de longo
caminho antigo. Como sinal de revolta
apenas uma ironia sem peso e excêntrica.
Tem um lado da vida que é como no inverno
tomar café num terraço dentro da friagem e
aconchegada na lã.
Conheço um modo de vida que é sombra leve
desfraldada ao vento e balançando leve no
chão: vida que é sombra ﬂutuante, levitação
e sonhos no dia aberto: vivo a riqueza da
terra.
Sim. A vida é muito oriental. Só algumas
pessoas escolhidas pela fatalidade do acaso
provaram da liberdade esquiva e delicada da
vida. É como saber arrumar ﬂores num jarro:
uma sabedoria quase inútil.
(…)
Clarice Lispector, in ‘Água Viva’

Diário de viagem
Para continuar a ler...

O CANTINHO
DO JOÃO
João Correia
Juiz de Direito

DECLARAÇÕ
PARA MEMÓ
FUTURA
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m Abril passado, na transição da
estação invernal para uma primavera
tímida decidi fazer uma viagem
“grande” (e isto por oposição às viagens
“pequenas” que tenho feito até agora).
Na realidade, e sobretudo devido aos meus
pais, tive oportunidade de viajar bastante
durante a década de oitenta, vivenciando
assim uma experiência que poucos
poderiam, naquela época,
dar-se ao luxo de ter, ou seja, viajar sem
“lowcost”, sem hostels, sem tripadvisor,
sem booking, sem internet, sem nada …
aliás, ainda estou a pensar como é que os
meus pais, juntamente com a sua prole,
não se enganavam nas estradas em França,
conseguiram comer e dar-nos de comer na
Alemanha sem falar alemão, e sobretudo,
sobreviver àquelas comidas extravagantes
com que o mundo além Badajoz nos
presenteava pois, ainda me lembro da
primeira vez que vi chucrute na vida e de
transmitir a todos os que se encontravam
em meu redor que ninguém neste mundo
me iria obrigar a comer aquilo (acabei por
comer, naquela altura a autoridade paternal
fazia maravilhas …).

Enfim, vou ao Peru numa excursão semiaventura onde é suposto dormir em hotéis,
em casas de família e em autocarros
também. Em suma, dormir onde calhar.
É suposto ter conforto mas, em simultâneo,
assumir a ideia de que fazemos parte de
uma equipa de “grandes malucos” que
arriscam a vida para visitar “cenas” que ainda
ninguém visitou (a não ser os triliões de
pessoas que passam em Machu Pichu todos
os dias, mas enfim …).
Três pontos fundamentais ditaram a minha
escolha.
Ou seja, a primeira foi a leitura do “Pantaleão
e as Visitadoras” de Mário Vargas Llosa onde
percepcionei a existência de uma sociedade
complexa e de uma amazónia não brasileira
a qual, não desconhecia mas desvalorizava
talvez por defeito português. A segunda foi
uma reportagem feita por um dos membros
dos “Buraka Som Sistema” cujo nome não
me recordo mas que apenas sei ser o único
branco da banda (ele que me perdoe mas
de facto é um elemento distintivo …) e o
qual dedicou o seu tempo, ultimamente, a
viajar por diversas cidades espalhadas pelo
mundo em busca da cultura musical de
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cada uma delas. Tive sorte, pois o mesmo
foi até Lima onde para além de chamar
a atenção para os diversos mercados
daquela cidade e para a música da mesma,
demonstrou que se pode comer algo em
Lima muito semelhante a uma das nossas
canjas mas carregada de carnes (entre
outras coisas), fora de horas e em segurança
(não, não é Ramen).
Por último, recordo-me de um
documentário sobre a vivência no Peru
onde predominavam as referências a
Alberto Fujimori e onde também, uma
velha senhora se fazia acompanhar da
sua neta de tenra idade a um quiosque
onde trocava meia dúzia de palavras de
circunstância com o empregado. A mesma
senhora, a dado momento, perguntava, no
dito documentário, à sua neta se a mesma
queria beber alguma coisa sendo que esta
lhe respondeu que queria uma “rã”. A velha
senhora assentiu e assim foi, o empregado
do quiosque retirou uma de entre várias rãs
vivas que se encontravam dentro de um
recipiente com água gelada e colocou a
mesma (viva) dentro de um liquidificador.
Desfez a mesma numa papa verde e
colocou a dita num copo, entregando-a à

menina que agradeceu e a bebeu enquanto
a velhota fazia referências aos benefícios
que “tomar uma rã” faziam à memória e ao
cérebro, ironizando que Alberto Fujimori
devia fazer como a sua neta pois, de
acordo com a sua opinião, o “el chino” tinha
problemas graves de memória …
Enfim, não tenciono tomar rãs nem
envolver-me em aventuras como aquelas
que Pantaleão gozou. Também não
tenciono comer canjas substanciais a horas
impróprias num mercado limenho mas, seja
como for, vou à procura de algo para contar
que seja algo mais do que a história Inca.
Falaremos em breve, e se tudo correr bem,
terei a certeza que Llosa, para além do
génio que é, também teve sorte em ter
a oportunidade de se poder inspirar no
ambiente que o rodeia.

Até breve.

Verão em Agosto, se não se importa...

VOCÊ CORTA
A ETIQUETA?
Margarida de Mello Moser
Comunicação e Prótocolo
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Dou comigo muitas vezes a perguntar aos meus
botões se ainda se justiﬁca a pergunta.
Porquê?
Porque, pelo andar da carruagem, não tarda a
palavra deixa de ter signiﬁcado, e provavelmente
cairá em desuso. Há mesmo quem já não lhe
conheça o signiﬁcado ligado às boas maneiras.
Estranha-se? Nem por isso...
Estranho mesmo é quando nos cruzamos com
pessoas atenciosas e que com pequenos,
pequeninos gestos nos surpreendem
positivamente.
O dia amanheceu alegre e decido apanhar o 28
para ir até à Baixa. Na paragem, meia dúzia de
pessoas espera o eléctrico. À minha frente, um
homem cede-me a passagem para entrar. Não
me senti velhota. Acho que foi mesmo um gesto
de pura cortesia, com toda a naturalidade. E o
meu dia que começara alegre ﬁcou mesmo bem
disposto.
Depois de umas voltas «pelo estrangeiro» - sim,
porque no Chiado ouvir falar português é mesmo
a excepção – resolvi apanhar um autocarro
até às Amoreiras. E não é que me aconteceu a
mesmíssima coisa? Agradeci estupefacta, com
um sorriso aberto e a sensação boa de que
aﬁnal ainda vivemos num mundo civilizado. Eu,
que fujo sempre dos transportes públicos, ﬁquei
momentaneamente fã …

E nem de propósito vem-me à memória o
ﬁnal do Poema «Rupture» cantado por Serge
Reggiani:
«………………………………………
Car le souvenir
Va l’entretenir
Avaler sa trace
Avec en secret
L’immense regret
Que cette aventure
Ce moment parfait
Soit déjà défait
Et que rien ne dure.»
Agosto, pleno Verão, chuva radiosa.
De repente, não há guarda-sóis, apenas guardachuvas…
É bom para pôr a leitura em dia, ouvir uma
música.
E não fosse a falta da gasolina ou do gasóleo,
estes dias até podiam ser aquela quebra no
charco.

A Crónina bimensal que já não dispensamos
A ironia conhecedora da política diária

ANTÓNIO
LOPES
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ÚLTIMA HORA
“CHEGA-LHE UM FÓSFORO”,
UMA NOVELA EM 5 ATOS
- PRÓLOGO Há muitos anos atrás havia umas empresas de
produção (refinação) de derivados de petróleo
que tratavam igualmente da distribuição.
Depois, a evolução do mercado, fez com que
esses trabalhadores fossem “descartados” e,
para não recorrerem a “terceirização” (vulgo
outsourcing) apareceram empresas que lidam
apenas com a distribuição. Claro que são
trabalhadores que não são “indiferenciados”,
mas cuja única “mais valia” reside na aptidão
para lidarem com o transporte de matérias
ditas “perigosas” (e para os quais tiveram
formação adequada), porque no restante são
“não especializados”.
Como tal, as suas empresas pagam-lhes o
mínimo como salário! No entanto, devido
ao risco e ao desgaste rápido associado à
profissão, beneficiam de “ajudas de custo” e
“complementos salariais”. Para além disso,
dado que muitas vezes as viagens de ida e
volta do “posto base” (refinaria ou interposto)
são morosas (até porque também têm de

efetuar a transfega) não raramente têm muitas
horas de “trabalho suplementar”. Com isto, uma
folha de salário mensal de “ordenado base” de
630€, normalmente apresenta um “líquido a
receber” que não é inferior aos 1500€ e, muitas
vezes ultrapassa os 1800€.
A maioria dos motoristas desta categoria
mantiveram o status quo ao longo dos anos até que
alguém lhes disse:
-vocês não estão a ir para novos, qualquer dia
reformam-se e o que conta é o que descontam
para a Segurança Social, ou seja, a base de
incidência é o “ordenado mínimo”. Além disso, vocês
podem fazer uma greve e literalmente parar o País,
para mostrar a vossa força!
Foi um “pequeno passo para os homens do volante”
por intermédio de um dos seus sindicatos... “gerido”
por um advogado!
A maioria dos cidadãos até tem algum sentimento
“de proximidade” para com a luta dos camionistas,
que é mais uma das lutas salariais do panorama
nacional! Compartilham com eles a noção de
baixo salário, da precariedade das condições
(alguns comem e dormem no camião), dos horários
excessivos (alguns só estão em casa meio domingo
e passam 15 ou mais horas no camião) e de
algumas outras arbitrariedades.

- AS ESPECTATIVAS Foi convocada uma greve em abril e, em 2
dias, com falta de combustíveis nos postos de
venda e nos aeroportos, deu para ver o grau
de interdependência de todos os quadrantes
da sociedade e a fragilidade colocada pela
falta do “precioso néctar”. Depois de invocada
a Requisição Civil os ânimos serenaram e
foram prometidas conversações entre patrões
(ANTRAM) e os sindicatos.
Aparentemente tinha sido
assinado um papel nessa altura
que propunha negociações
até dezembro deste ano mas
... os sindicatos voltaram
à carga e convocaram
nova greve para dia
12 de agosto -para
coincidir com as férias,
alturas de maiores
deslocações e assim
provocar mais “dano”.
Os portugueses, expectantes,
ficaram quase até ao último
momento para saber em que
dava! Mas quando houve
alguém que disse que já havia
filas em um ou dois postos de
combustível, foram a correr
encher os depósitos. É nessas
circunstâncias que se vê o
“cidadão comum”, transformarse em “Tuga”, e o Tuga não se
fica por encher os depósitos
-vai buscar jerricãs e outros
depósitos (alguns até 500 litros)
para açambarcar e não tem problema
algum em ser visionado, fotografado ou mesmo
entrevistado ao cometerem o ilícito!
A 4 dias do início da greve o panorama nacional
é calmo mas há filas em umas quantas bombas
... que entram em rotura, e que são prontamente
visionadas pelas televisões ávidas de “sangue”,
perdão, de “share”... Para abrilhantar o momento,
até há umas escaramuças e altercações,
nomeadamente no enchimento dos jerricãs.

- A PRÉ-GREVE Uma semana antes, o Governo propôs a
possibilidade de ser desencadeado um

mecanismo legal de mediação, que obrigava
patrões e sindicatos a negociar e que permitia
que a greve fosse desconvocada. Esta hipótese
foi rejeitada pelos sindicatos. Ainda a 4 dias do
início da greve foram decretados os Serviços
Mínimos (os sindicatos disseram que eram
“máximos”), houve Câmaras Municipais a
decretar Estado de Alerta Municipal, impondo
limites ao abastecimento (claro que os
reformados e demais utentes com tempo de
sobra podem voltar à fila e ...
colocar o dobro :) mas isso é
outra história) e aumentando
as filas.
A PSP e a GNR começaram
a fazer “formação” sobre
o processo de cargatransporte-descarga, mas
foram logo dizendo (os
seus sindicatos) que
“não queriam ajudar
o Governo a furar a
greve”. Os sindicatos
dos motoristas pediram
a impugnação dos
Serviços Mínimos,
o Governo pede à
Procuradoria-Geral
da República para se
pronunciar sobre a
“legalidade da greve”
e a PGR entrega ao
Ministério do Trabalho
o seu parecer. Os
sindicatos pedem
a impugnação dos
Serviçoes Mínimos. O
Tribunal Administrativo
de Lisboa rejeita o pedido dos sindicatos para
impugnar os serviços mínimos, os sindicatos
dizem que vão recorrer e o seu porta-voz diz que
está “feliz porque viu uma decisão do juiz foi feita
em 6 h em vez de demorar anos, como estamos
habituados” ...
A 2 dias da greve entra em vigor o Estado de
Emergência Energética e convoca-se o Gabinete
de Crise (meia dúzia de ministros) por causa
da dita Emergência Energética. Há briefings do
Gabinete de Crise, há entrevistas convocadas
para “prime time”. As televisões rejubilam, até
porque a época futebolística ainda só está a
começar e (felizmente) nem há incêndios.

ÚLTIMA HORA

- A GREVE A greve arranca à hora prevista, na altura
com cerca de 400 postos de combustível
sem gasóleo. Da primeira vez, o “sindicalista”
Pedro Pardal Henriques chegou ao piquete de
Maserati, desta vez chegou ... de trotineta porque
“é preciso poupar combustível”. O primeiroministro deslocou-se à Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (para assistir ao
briefing operacional) e não se quis ficar atrás -foi
de carro elétrico.
De manhã, salvo uma ou outra questão
pontual, nada a declarar, mas à tarde começam
os incumprimentos e António Costa vem
prontamente dizer que “os motoristas não
cumpriram sequer os mais elementares serviços
mínimos, que são o abastecimento dos postos
REPA”. Ato contínuo, as forças militarizadas
entraram no terreno a conduzir camiões e o
Governo respondeu “da única forma possível:
decretando a Requisição Civil”! Pedro Pardal
Henriques pede prime time (e dão-lho a toda
a hora) para dizer que colocaram em causa o
direito à greve e, portanto, à democracia. Os
sindicatos dizem que os motoristas “vão conduzir
com uma pistola apontada à cabeça mas só vão
fazer 8h que é o que a lei permite”. Pergunta de
retórica: o que têm andado a fazer até agora? a
desobedecer à lei ou a aceitar ser pagos para
fazer mais horas?
E no segundo dia de greve é assim que estamos,
e até os camionistas se cansarem, grande parte
do país está a banhos (mesmo que o verão não
esteja a ser generoso) ou a pensar em Paredes
de Coura ou no Sol da Caparica. E afinal ... há
combustíveis nos postos e o preço dos ditos até
desceu 4 cêntimos por litro... que as gasolineiras
(que é quem lucra com a venda do produto)
estão umas mãos largas...
No terceiro dia de greve começam os
incumprimentos em maior escala com PPH a
dizer que os motoristas não iam fazer os serviços
mínimos; alguns dos motoristas disseram que
também não cumpriam a requisição civil. Alguns
não fizeram e a GNR foi buscá-los! Ainda ao
fim do terceiro dia, o único sindicato que não
tinha entrado na greve chegou a acordo com a
ANTRAM. Curioso, penso que é a primeira vez
que num movimento com vários sindicatos, só
o sindicato afecto à CGTP chega a acordo com
o patronato ! Curioso, o PCP também disse que

esta greve atingia mais a população que o
patronato...
No quarto dia é feriado e, contrariamente ao
que seria de supor, é o dia que mais gente
vai trabalhar, e que faz com que os níveis do
precioso néctar subam nos depósitos das
gasolineiras. Ao fim do dia um dos sindicatos
que estava em greve desconvoca-a e entra em
negociações com a ANTRAM (sem mediação
mas com aprovação) do Governo. No final é
apenas o sindicato “redutor” (tipo gauleses que
resistem estoicamente à invasão dos romanos)
de Pedro Pardal Henriques que não desarma!
Mesmo assim, já com sinais visíveis de cansaço
dos sindicalistas, PPH retira-se de cena (até
porque tem outros afazeres e precisa de ir
encher o depósito) e são os seus camaradas de
luta que passam a liderar as prime times.
Ainda tentam umas manobras de diversão,
nomeadamente um despiste de camionista
alegando “excesso de cansaço” ... mas as
audiências não sobem! Às 10 da manhã diziam
que “a greve pode durar um ano” mas às 13h
vieram dizer que “vamos suspender a greve
para iniciar conversações” e, pela primeira vez,
apelam ao Governo para mediarem o conflito
(até aí não queriam mediações). Reunem-se
com o governo (e sem a ANTRAM) durante 10
horas... mas não há fumo branco!
Ao sexto dia é sábado, e os resistentes trazem
a família para os piquetes, para fazerem umas
feveras e beber umas coisas frescas. À tarde
arrumam as bandeiras e vão embora, os
jornalistas indignados perguntam :
-isto é o fim?
-não! é que hoje há futebol...

- EPÍLOGO Uma greve serve para causar, por definição,
dolo à entidade patronal, mas em certos
casos 800 cidadãos podem causar dolo a 10
milhões (+turistas) ... a liberdade e garantia da
greve colide com a liberdade e garantia da
mobilidade de pessoas e bens de uma forma
como não se viu antes... P. ex., quando houve
peste em Lisboa, o rei só saiu da cidade quando
4% da população tinha morrido! por causa dos
derivados do petróleo os tempos são outros !
Por fim duas questões para pensar juntamente
com as palavras cruzadas de férias
- quem é este advogado, Pardal Henriques,

que foi sentenciado por insolvência culposa
em 2011, tendo ficado inibido de administrar
bens alheios durante sete anos, que mantém
ligações a variados negócios possivelmente
incompatíveis com o exercício da advocacia e é
averiguado pela Ordem dos Advogados? quer
apenas protagonismo? é por estar apontado como
putativo candidato a deputado pelo partido de
Marinho Pinto? se é, tem tido tempo de antena
com direito a prime time utilizando uma classe
operária que nem é a sua ;) de mestre !
- quem é que financia uma greve por tempo
indeterminado de um sindicato que tem meses
de existência? Será que afinal os motoristas estão
todos ricos e podem fazer frente a uma greve (sem
salário) por tempo indeterminado?!

- FIM Com esta novela deixou de se falar nas golas, em
incêndios, enfermeiros/as, professores/as, de as
praias da Caparica fecharem à vez uma semana
em Agosto, de a sardinha andar “a pingar no pão”
ou não, e em tantas outras coisas …
Podíamos falar da eleição do Partido do Brexit, e
dos seus deputados virarem as costas enquanto
tocava o hino europeu no plenário do Parlamento
Europeu; podíamos falar nos novos líderes da
Comissão Europeia e do Conselho Europeu;
podíamos falar da cocaína do condutor do
Bolsonaro, ou ainda de o mesmo Bolsonaro
querer o seu filho como embaixador nos EUA
(quem é que não quer dar Filet Mignon ao filho ?);
podíamos falar dos tiroteios em El Paso e Dayton
(a que Trump designou por Toledo, se calhar por
ter um nome mais … latino ;) ; podíamos falar das
detenções de imigrantes nos EUA, onde 900
crianças estão separadas dos pais (grande parte
bebés ou com menos de 3 anos); podíamos falar
dos tremores de Angela Merkel; podíamos falar
de um Ministro italiano que agradeceu à virgem
pela aprovação de uma lei que multa em 1 milhão
de euros, qualquer ONG (esses filhos do Demo)
que auxilie migrantes no Mediterrâneo a tentar
chegar a solo seguro, leia-se Itália, ou ainda de
Salvini fazer cair o seu próprio governo; podíamos
falar das “ondas de calor” que atingiram os
“habituais” Espanha, Itália e Grécia, mas também
os improváveis França (47C), Bégica (42), Holanda
(41), Alemanha (43C), Escandinávia (36), Reino
Unido (39); podíamos falar das manifestações em
Hong-Kong; podíamos falar das transferências

do João Félix para o Atlético de Madrid e do Jorge
Jesus para o Flamengo; podíamos falar do Prédio
Coutinho, em Viana do Castelo; podíamos falar dos
aviões da TAP com macumba; podíamos falar de
uma capela privada no Fundão a servir de Espaço
de Atendimento e Posto dos CTT; podíamos falar do
arresto de 2 prédios em Lisboa e do Palace Madeira
de Joe Berardo bem como de obras de arte do
CCB; podíamos falar dos títulos e medalhas que os
portugueses continuam a conquistar; podíamos falar
dos 50 anos de Neil Armstrong na Lua, dos 50 anos
dos Beatles em Abbey Road, dos 50 anos de “Space
Oddity”, de David Bowie, ou dos 50 anos do Festival
de Woodstock; podíamos falar de um encontro de
ténis de 5h entre Novak Djokovic e Roger Federer
com emoção até ao último minuto; podíamos falar
dos 75 anos de Salgueiro Maia; podíamos falar da
morte do cartoonista argentino Guillermo Mordillo,
o Humorista sem Palavras, ou da morte de Toni
Morrison, Nobel da Literatura que um dia escreveu
“Algo que é amado nunca é perdido”, ou até
podíamos falar de Miguel Duarte, que disse “Quando
vejo uma pessoa a morrer afogada não lhe pergunto
se tem passaporte. Tiro-a da água”.

TENHAM (FAÇAM) UMAS BOAS FÉRIAS
(SE FOR CASO DISSO)

EXTRA
EDITORIAL

LICÍNIA
QUITÉRIO

As mulheres.
(....)
e não há guerra que as detenha
(...)
Passaram por mim.
As mulheres.
Tinham cantos presos ao pescoço
e respirações de cavalos em fuga.
As mulheres.
Quando rezavam
fechavam nos braços
os filhos por nascer.
As mulheres.
Resistiam
aos invasores com a brancura
do corpo inviolável.
As mulheres.
Matavam-se
para não morrerem de vergonha.
As mulheres.
Dançavam
nas bodas com sangue nos cabelos.
As mulheres.
Oferendas traziam
contra a ira antiquíssima dos deuses.
As mulheres.
Electra. Antígona. Hécuba.
Bernarda. Adela. Yerma.
As mulheres.
As cidades sempre ardem.
Os homens sempre se apunhalam.
Os filhos nascem e morrem.
Há luas várias de presságios vários.
As mulheres amam
e não há guerra que as detenha
no seu destino de fontes.
Joana, Helena, Isabel, Teresa, Amélia.
Um desfile imparável
de subterrâneas tragédias.
As mulheres.

