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F         estejam-se por estes dias cinco anos    
       de existência desta publicação que, com 
algum «sal e pimenta», nos dá prazer na sua 
leitura, não só pela qualidade e variedade 
de autores e temas com que nos presenteia, 
mas, também, pelo modo como os aborda, 
seja com humor, poesia ou espírito crítico.

Permito-me, outrossim, e desde já, felicitar 
esta iniciativa de sucesso, desejando que 
perdure no tempo, acarinhada e dinamizada 
por todos aqueles e aquelas que nela 
colaboram, detentores de uma caraterística 
que muito prezo: a independência.

Por causa dessa independência, ocorreu-
-me deixar uns breves comentários sobre 
a cedência a domínios quase absolutos ou 
aparelhos de poder por quem tem défice de 
tal qualidade.

São por nós conhecidos, no presente e num 
passado recente, ainda que numa perspetiva 
perfunctória, os casos badalados pela 
comunicação social onde são visados altos 
cargos dirigentes da Administração Pública e 
cargos políticos, designadamente no âmbito 
de crimes contra o setor público e cometidos 
no exercício de funções públicas.

Posto isto, não consigo alcançar, ainda, talvez 
por limitação cognoscitiva, o que motiva os 
titulares desses cargos a manterem-se de 
«pedra e cal» quando exista tal indiciação 
criminal (suspeita fundada da prática de 
crime), ou, em bom português, quando 
está à vista de todos que há por ali «gato 
escondido com o rabo de fora», sem prejuízo, 
obviamente, da pedra de toque dada pelo 
mais elementar dos princípios acometidos a 
qualquer arguido, a presunção de inocência.

JOSÉ CARLOS
   DE OLIVEIRA
JURISTA

«De que estamos à espera para «arregaçar as mangas» e pôr isto na linha?

A JUSTIÇA 
 E (IN)DEPENDÊNCIA DO ESTADO
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Contudo, na minha perspetiva, talvez 
conservadora, trata-se tão simplesmente de 
uma questão de ética, de princípios basilares, 
porque é do conhecimento de todos esses 
visados o desígnio capital que entronca 
no chavão, sério, que é a «prossecução do 
interesse público». Além do mais, quem 
está provido nesses lugares sabe que, por 
natureza, são precários.

Mas, afinal, temos assistido à total 
desresponsabilização, designadamente 
política, financeira e disciplinar de quem é 
suposta e realmente prevaricador, o que 
propícia, no mais das vezes, a ascensão a 
uma «prateleira dourada», arredando para 
as calendas a independência exigida para o 
exercício de funções e, concomitantemente, 
sobrepondo os interesses pessoais aos 
interesses de Estado e coletivos.

A situação descrita provoca, indiretamente, 
uma lesão patrimonial a todos os 
contribuintes, porquanto termos que, a 
final, suportar as consequências nefastas 
da conduta dolosa e negligente dos 
desmandos de tais indivíduos, à margem 
de tudo aquilo que se enquadra na 
competência e atribuições conferidas por lei 
e pela Constituição, podendo chamar-se à 
colação uma miríade de exemplos, embora 
dispensáveis por serem factos notórios.

Por isso, é sobremaneira importante que 
lutemos contínua e abnegadamente por 
uma Justiça robusta, um sistema judicial 
independente, condigno, como eixo 
fundamental de qualquer Estado de Direito.

Destaco uma ocorrência insólita, que estes 
olhos que a terra há de comer viram: 

JOSÉ CARLOS
   DE OLIVEIRA

«De que estamos à espera para «arregaçar as mangas» e pôr isto na linha?

A JUSTIÇA 
 E (IN)DEPENDÊNCIA DO ESTADO
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A JUSTIÇA E (IN)DEPENDÊNCIA DO ESTADO

um despacho administrativo, tabelar, de 
alto dirigente de pessoa coletiva pública, 
jurista, a requerer parecer sobre se haveria 
de dar cumprimento a uma decisão 
judicial por continuar em dúvida quanto à 
validade da decisão e por julgar prudente e 
absolutamente necessário o parecer do MJ 
sobre a tese constante da sentença do CAAD 
[transitada em julgado]… 

E o jurista designado para lavrar o parecer, 
acatou a ordem, eivada de nulidade, 
sem tugir nem mugir, fragilizando a sua 
condição enquanto tal, pois jurista que se 
preze é sempre independente e defensor 
da legalidade, sem prejuízo de eventual 
dissenso quanto a posições adotadas, desde 
que devidamente motivadas.

Ora, quando a independência é assim 
posta em causa – admitindo-se, mas nunca 
concedendo, que por temor reverencial ou 
obediência cega à hierarquia –, abre caminho 
a regimes musculados, conquanto por culpa 
e responsabilidade daqueles que, enquanto 
subordinados, não têm coragem para recusar 
ordens ilícitas, nos termos constitucionais 
e procedimentais administrativos, ou 
denunciar ato ou facto criminal, nos termos 
da disposição processual penal que tal 
obrigação prevê por banda dos trabalhadores 
públicos e equiparados.

A perceção que fica sobre a Administração 
Pública é que se torna evidente o cada vez 
menor o número de trabalhadores, chefias 
e dirigentes, com princípios e verticalidade, 
provavelmente por legítimo receio de 
serem «encostados», sofrer represálias, de 
ver potenciais progressões ou promoções 
suspensas ou, ainda, cessadas as comissões 
de serviço, se não acatarem obedientemente 

as ordens, diretivas, instruções ou afins 
(mesmo que ilícitas ou de duvidosa 
legalidade) emanadas superiormente.

Mas, afinal, não 
estamos num Estado 
de Direito? Ou as 
situações anteditas 
não terão tutela 
jurídica? É que, com 
tanta permissividade, 
estamos a hipotecar 
o nosso futuro e, pior, 
o futuro das gerações 
vindouras, permitindo 
que o aparelho de 
Estado seja tomado 
de assalto por uma 
qualquer formação 
político-partidária 
e, nestes moldes, 
que a corrupção 
continue endémica 
e os fenómenos 
a ela associados, 
como clientelismos e 
quejandos, aumentem 
exponencialmente. 

A pergunta que se impõe, então, é: «de 
que estamos à espera para «arregaçar 
as mangas» e pôr isto na linha? Quem se 
sentir pressionado ou veja afetada a sua 
independência, enquanto trabalhador, chefe 
ou dirigente, deverá estar grato pelo facto 
de termos, por enquanto, um sistema judicial 
que tutela e pune essas práticas ilegais, 
travestidas de ordens legítimas. Ao invés, se 
o laxismo grassar, se assobiarmos para o ar, 
corremos o risco de, em breve, termos aí outro 
Estado Novo.
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Veja-se, a título de exemplo, o que nos refere 
o presidente da Transparency Internacional 
sobre os mais recentes dados do Índice de 

Perceção da Corrupção, relativos a 
2018:

Desde 2012 que Portugal está 
parado a meio da tabela europeia, 
sem progressos reconhecíveis 
no combate à corrupção. A 
acumulação de escândalos de 
falta de ética na vida pública, a 
inoperância de uma Comissão para 
a Transparência no Parlamento que 
em três anos ainda não produziu 
resultados ou as tentativas de 
controlo político sobre os Conselhos 
Superiores da Magistratura e do 
Ministério Público são a 
tradução prática de uma 
falta de vontade política que 
é evidente e reconhecida 
pelos observadores externos 
que compõem este índice. 
[…] O facto de o Governo se 
ocupar em disputas com a 
OCDE sobre o impacto da 
corrupção na economia, 
em vez de levar a cabo 

uma estratégia nacional de combate 
a este flagelo, mostra bem que a 
política vigente continua a ser a de 
tentar mascarar a realidade, em vez de 
enfrentá-la. E esta política, infelizmente, 
tem sido consistente nos últimos anos, 
seja qual for o Governo.

Urge, pois, combater esta prática 
arreigada de provimento de cargos 
políticos, dirigentes, chefias e outros, 
em função de filiações partidárias ou 
de amizades suspeitas que possam 

condicionar um processo de seleção ou 
suscitem incidentes de suspeição, ou seja, 
moralizar a «res publica»… E essa é uma 
tarefa em que todos nós temos uma quota-
parte de responsabilidade, designadamente 
pelo pouco vigoroso exercício de cidadania.

A terminar, com um laivo de humor, diria 
que num futuro próximo, com esta sanha de 
colocar caciques para controlo de todas as 
áreas-chave e, principalmente, de condicionar 
e controlar a Justiça, ainda se pretenderá 
implementar a “organização” judiciária da 
Grécia Antiga, como na comédia satírica As 
Vespas, de Aristófanes, ao sortear cidadãos 
livres – os mais pobres e os refugiados, 
porque, para a aristocracia, era um incómodo 
abraçar tal desígnio por tão escasso soldo – a 

quem eram pagos diariamente 
três óbolos para julgar, das 
formas mais abstrusas e 
parciais, ante a ausência de 
juízes profissionais.
A solução afigurou-se tão boa 
que, em determinado momento, 
existiam 6 mil desses julgadores 
ad hoc, cuja independência 
e imparcialidade eram, 
evidentemente, inexistentes, 
levando a que os tecidos 
sócio-organizacional e jurídico 
se encontrassem totalmente 
corrompidos e despidos da 
ética exigível e inultrapassável 
para o efeito.
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A superstição não existiria se o destino 
nos fosse sempre favorável, defende 
Baruch Espinosa, filósofo que viveu no 
século XVII. A originalidade luminosa do 
seu pensamento precedeu em muito 
a modernidade em que se alicerça o 
pensamento contemporâneo.

Frédéric Lenoir descodifica o pensamento 
escrito de Espinosa, numa linguagem 
acessível aos leigos em filosofia e ajuda 
o leitor a perceber como se pode falar de 
Deus, pensar em Deus e simultaneamente 
retirar ao homem o livre arbítrio, 
reduzindo-o à sua natureza singular, 
destituído do papel de eterno eleito das 
graças divinas. Este homem revelado 
por Espinosa é “uma parte da Natureza e 
obedece às leis naturais dos seres vivos”. 
Da mesma forma que não se pode odiar 
um sismo pois sabemos ser resultado de 
causas naturais, também não podemos 
odiar o homem pelas suas falhas, uma 
vez que à luz da razão tudo acaba por se 
justificar. Espinosa advoga que à reação 

emocional aos acontecimentos se deve 
opor a sua compreensão. O conhecimento 
liberta o homem das causas exteriores que o 
oprimem.

As suas ideias sobre Deus, o papel dos 
profetas na revelação das leis eternas de 
Deus, o lugar do homem e a leitura que 
dedicou aos textos sagrados, levaram à 
sua expulsão da comunidade judaica, a 
ser odiado pelos cristãos e afastado por 
muitos dos seus seguidores, tendo sido 
classificado como “pernicioso e ímpio 
mestre”. A comunidade judaica não lhe 
perdoou ter trocado o conceito de povo 
eleito de Deus por algo coletivo, temporal e 
provisório, defendendo que o prometido aos 
patriarcas foi uma nação poderosa em troca 
da obediência à Lei e a sua ruina em caso de 
quebra do pacto. Desse modo, a destruição 
do estado teocrático de Israel, ocorrida há 
mais de 2.500 anos, tornou caduco o pacto 
então celebrado, dispensando os judeus da 
sua obediência. Reconhece a Cristo ser a Voz 
direta de Deus, mas rejeita a sua condição 

FRÉDÉRIC LENOIR

ANTÓNIO GANHÃO
Critico Literário

SOBRE...

O MILAGRE DE ESPINOSA
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ANTÓNIO GANHÃO

SOBRE...

O Milagre de Espinosa, de Frédéric Lenoir, 2019 Quetzal

“Enquanto respeitarmos a lei da cidade apenas por medo da punição e não 

por convicção profunda da sua justeza, as nossas sociedades serão frágeis”.

Ler o antigamente  para iluminar a Vida de hoje.

divina. Contudo, a sua vida simples e 
regrada, a justeza dos princípios com 
que se regia, granjeou-lhe o respeito 
dos seus opositores.

A sua visão da sociedade leva-o a 
reconhecer a eficácia da democracia 
face à natureza humana, “o regime que 
tem mais hipóteses de correr bem”, e é 
percussor na defesa da separação entre 
o poder político e o religioso. Espinosa 
compreende que enquanto os homens 
forem escravos das suas paixões, 
“obedecerão à lei mais por medo da 
punição do que por adesão profunda 
aos princípios em que ela assenta”.
Ao defender que o ser humano não 
está na Natureza “como um império 
num império”, Espinosa estende a 
sua modernidade até aos dias de 
hoje, onde as preocupações com a 
sustentabilidade do planeta lhe dão 
razão. Frédéric Lenoir propôs-se revelar 
uma filosofia para iluminar a nossa vida e 
esse objetivo foi amplamente alcançado 
neste livro de leitura arrebatadora.
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FILOMENA LIMA
JUIZA DESEMBARGADORA

A pergunta então deveria ser “Como não 
viver a poesia!?”.
Não estou a falar da poesia dos cânones 
ou classicamente identificada como tal.
“Mas há pessoas para quem é grave e 
inquietante tudo o que não tem um nome. 
(...)” diz Eduardo Lourenço. (in Tempo e poesia ).

Já para Ovídio “ A poesia nasce simples 
de uma mente serena” e segundo  T. S. 
Eliot, (em “Tradição e talento individual,) “O 
objetivo do poeta não é descobrir novas 
emoções, mas utilizar as corriqueiras 
e, trabalhando-as no elevado nível 
poético, exprimir sentimentos que não 
se encontram em absoluto nas emoções 
como tais”.

Ainda com Vergílio Ferreira, falando de 
santidade como algo que” só já passa pelo 
estar, pelo modo único de se ser que é 
apenas ser”, ao que eu replico, com uma 
pergunta:
“Afinal, o que é que está connosco quando 
estamos só nós?”.

Há uma poesia da beleza, da estética, da 
espiritualidade, da filosofia, da liberdade, 
do fantástico, da vida e da morte, do justo 
e do absurdo, do espanto e do riso. Mas é 

POESIA 
O BAIXO CONTÍNUO NA 
VIDA DE UM JUIZ
3º ACTO

tudo do mesmo reino. Tudo são formas de 
poesia. 

Não é de nenhuma dessas que gostaria 
de falar mas sim da que não existe do lado 
de fora, da que não é destacável como um 
acessório, como um colar ou uma bengala 
que se usem ou exibam, que se procure 
numa estante ou num sarau, mas sim como 
algo que é imanente, íntimo, subliminar, 
transversal e que é componente da vida e 
de uma verdadeira arte do encontro. 
Arte do encontro, do espanto, da 
inquietação, da perplexidade, da beleza 
que rói e que se infiltra nos poros e nos 
incomoda até à raiz.
Tudo na vida é o absurdo fantástico, a 
aventura fabulosa da ligação. 
Esse é o toque divino que nos é possível 
tocar. 
E é tanto o que nos liga a quem procura 
ligação ! 

Enfim, uma série de recados dados           
em gestos falados               

em silêncios velados          
num arrazoado de coisas pequenas          

e toooooooodas com taaaaaaaaaaanta
 im  -  por  -  tân   -   cia. ( 2018)  

E EIS-NOS ENTRE O ÚTIL E O FÚTIL. 
ALGURES NO EQUILIBRIO ENTRE A 
EVIDÊNCIA E O LIRISMO.

Todo o Mundo é feito de poesia desde o raiar da manhã até....
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A vida não é de brincadeira, amigo
A vida é arte do encontro

Embora haja tanto desencontro pela vida
Há sempre uma mulher à sua espera

Com os olhos cheios de carinho
E as mãos cheias de perdão

Ponha um pouco de amor na sua vida

Ponha um pouco de amor numa cadência
E vai ver que ninguém no mundo vence

A beleza que tem um samba, não …  E assim era 
Vinicius de Moraes.

Uma das minhas melhores lembranças é a do 
tempo em que acompanhei juízes estagiários, 
na sua formação, alguns deles os meus 
maiores amigos desde então, e são eles que 
me recordam como tentei passar-lhes a ideia 
da importância do “cheiro” nas decisões de 
consciência. Quantas vezes os bombardeei com 
uma espécie de oração “Dai-nos, senhor, um 
absurdo diário em que acreditar”. 

Dai-nos, meu Deus, um pequeno absurdo 
quotidiano que seja,

que o absurdo, mesmo em curtas doses,
defende da melancolia e nós somos tão 

propensos a ela!
Se é verdade o aforismo faca afia faca

(não sabemos falar senão figuradamente
sinal de que somos pouco capazes de 

abstracção).
Se faca afia faca,

então que a faca do absurdo
venha afiar a faca da nossa embotada vontade,
venha instalar-se sobre a lâmina do inesperado

e o dia a dia será nosso e diferente.
Aflições? Teremos muitas não haja dúvida.

Mas tudo será melhor que este dia a dia.
Os povos felizes não têm história, diz outro 

aforismo.
Mas nós não queremos ser um povo feliz.

Para isso bastam os suíços, os suecos, que sei eu?
Bom proveito lhes faça!

Nós queremos a maleita do suíno,
a noiva que vê fugir o noivo,

a mulher que vê fugir o marido,
o órfão que é entregue à caridade pública,

o doente de hospital ainda mais miserável que o 
hospital

onde está a tremer, a um canto, e ainda ninguém 
lhe ligou

nenhuma. Nós queremos ser o aleijado nas ruas, a 
pedir esmola, a

abardalhar-se frente aos nossos olhos. Queremos 
ser o pai

desempregado que não sabe que Natal há-de dar 
aos seus.

Garanti-nos, meu Deus, um pequeno absurdo 
cada dia.

Um pequeno absurdo às vezes chega para salvar.

Chega para salvar e para respirar.
A palavra absurdo é um termo de origem 
musical, significando “o que é discordante”.  
O seu original em latim significava “fora do tom 
ou de harmonia”, tendo sido os romanos os 
responsáveis por se começar a usar a palavra 
com o sentido figurativo que conhecemos hoje.
  
Quando tinha 17 anos, e acabava o liceu, deu-se 
o 25 de Abril e toda a idealização vinha então 
pela mão dos poemas e cantigas de intervenção. 
Nada sabíamos, ou muito pouco, naquela idade, 
de ideologias políticas, não nos era permitido 
saber, mas eramos tocados por 1 e 2 e 3 era 
uma vez um soldadinho … de José Mário Branco, 
ou pelas canções e baladas de um dos nossos 
maiores compositores, Zeca Afonso.  
Porque a poesia serve para permanecer 
indignado com o estado das coisas, ou seja para 
detectar o que estas têm de indigno e serve para 
a revolta, serve para decidir sobre uma certa 
ética, e esta até pode ser a de dar prioridade a 
uma visão puramente estética. 
Serve para o teatro, para a máscara para a 
persona, serve para a música, para “acordar 
a cidade ou para embalar o sono de uma 
criança”(C. Drummond de Andrade).   

Por vezes na música há as palavras e por vezes 
nas palavras o que mais há, é música.

Todo o Mundo é feito de poesia desde o raiar da manhã até....
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E O MAR 
LOGO ALI
Ana Gomes 
Juíza de Direito

Mesmo quando as crianças pareciam 
sozinhas, não faltavam sentinelas em 

janelas abertas. Nessas molduras, havia 
mulheres em cozinhas de azulejos, 

passavam hortaliças por baixo da torneira 
do lava-loiças, gritavam um nome se lhes 

desagradava qualquer atitude.
José Luís Peixoto, Autobiografia, Quetzal 

Editores, 2019
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produzido, no caso do texto gerado com a 
assinatura eletrónica, Gabriela e todas as 
Juízas e Procuradoras são automaticamente 
chamadas de Juízes e Procuradores. 

Nostálgica, porque gostaria de ter vivido no 
tempo em que as mães vinham à janela, é 
invadida por outros sentimentos:  primeiro 
ingénua, porque com a total transparência 
quanto às exatas horas em que profere 
despachos nos processos que tem a seu 
cargo, pensou que se perceberia o tempo 
que passa a ler, a abrir PDFs que hoje 
constituem o processo eletrónico, a reiniciar 
computador que bloqueia vezes ao dia, a 
escrever letras e letras a ponto de criar uma 
tendinite crónica quando um programa 
de reconhecimento de voz na plataforma 
pouparia esse trabalho de repetição, tecla 
do a tecla do r, tecla do g, tecla do u, tecla 
do i, tecla do d, tecla do o, dezenas de teclas 
pressionadas milhares de vezes num só dia 
… Depois desconfiada, porque o sistema não 
teria estas ideias. Por fim, zangada, porque 
na lei ainda não há qualquer norma que exija 
que os Juízes ou as Juízas dêem as suas 
decisões a certa hora, minuto ou segundo 
e que não há qualquer legitimidade para 
que o sistema, o Big Brother, conheça os 
seus hábitos de trabalho e os dos colegas 
do lado ou dos que trabalham a 300 km de 
distância, a que horas chega, a que horas 
sai, a que horas almoça ou faz uma pausa, 
se a faz. Por isso, mas sobretudo porque as 
mulheres já não gritam um nome se lhes 
desagrada qualquer atitude, decidiu cuidar 
dos processos do dia e depois, como numa 
corrida de 100 metros, clicar no botão 
de validação de forma rápida, sucessiva: 
14:45:24 14:45:27 14:45:30 14:45:33 14:45:36 
(o sistema bloqueou; não gostou da rapidez 
de Gabriela, o Juiz) 14:50:12 14:50:15 14:50:18 
14:50:21 ...

Parecia que em pouco mais de cinco minutos 
Gabriel, o Juiz Supersónico, tinha despachado 
os trinta processos do dia.. Parecia.

Gabriela não se lembra desses tempos, em 
que na vida doméstica eram as mulheres que 
dominavam e tinham o poder de moldar as 
gerações futuras. Sempre presentes, à beira 
de cada um que delas necessitasse, à mesa 
ou à janela.
 
29 anos. É da geração das janelas virtuais, 
milhões de janelas a espreitar para a casa, 
para o local de trabalho, para os hábitos 
de consumo ou de lazer, para o estado 
de saúde, para as ambições de cada um, 
tudo, sem que cada um se aperceba o que 
vai acontecendo e o que é feita a tanta 
informação.

Gabriela é Juíza. Acabou de concluir o 
estágio. Um destes dias, ao assinar o 
despacho na plataforma informática de 
tramitação dos processos, deu de caras com

Assinado quarta-feira, 2-10-2019 14:45:22, 
por Gabriela Antónia Silva da Costa, Juiz de 

Direito.

De facto, era quarta-feira. De facto, era 
dia 2 de outubro de 2019. De facto, eram 
duas horas da tarde, mais 45 minutos e 22 
segundos quando clicou no botão para 
validar como despacho o texto que tinha 
escrito, como faz sempre. De facto, ela 
chama-se Gabriela … Silva da Costa. De facto, 
se tivesse nascido homem, os pais ter-lhe-
iam chamado Gabriel, em homenagem ao 
avô, e seria Juiz, como ele. Nasceu mulher, é 
Gabriela e Juíza de Direito.

Intrigada, leu noutra edição da Justiça com 
A que o problema não é de agora (artigo da 
edição n.º 17, de fevereiro de 2017): o sistema 
chama a uma Juíza, Juiz, a uma Procuradora 
do Ministério Público, Procurador, a uma 
Escrivã, Escrivão. E se em algumas situações 
é possível alterar o texto automático 

AS JANELAS E A 
IMPORTÂNCIA DO 
NOME III

AS JANELAS E A 
IMPORTÂNCIA DO 
NOME III

O dia, a hora, o nome
Quanto mais falta para não sermos nada?
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Doutorada em Sociologia, jornalista e editora de conteúdos do site da Sociedade 
Portuguesa de Sexologia Clínica, educadora para a igualdade e diversidade sexual e de 
género (Projeto Uma pequena história do sexo). 
 
Nota Biográfica  2
Socióloga, jornalista, educadora para a igualdade e diversidade sexual e de género.
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- Não quero que venhas por aqui quando há 
pouca gente ou pouca luz, para tua segurança. 
És muito jovem. Alguém pode atacar-te, por 
diferentes motivos, e como
não há muitas casas nem pessoas, ficas 
desprotegida – mas acho que ela leu o que eu 
não disse. 

Pergunto-me se alguém, alguma vez, fez queixa 
à polícia daqueles sujeitos que nos assediavam 
sexualmente, no atalho para a escola. Pergunto-
me se a escola sabia. Acho difícil que não se 
soubesse. E se sabia, o que fazia? O que poderia 
ajudar a proteger a nossa integridade física, 
psicológica e sexual? Terá a gestão escolar 
denunciado em alta voz aquelas situações de 
violência às autoridades? Terá fechado os olhos, 
não resistindo, e portanto consentindo? 

Penso na forma como é esperado que a vítima/
sobrevivente de violência sexual resista e se 
defenda. Como se espera que ‘naturalmente’ 
se encha de coragem e vá à luta, invocando 
superpoderes, comprovados em hematomas, 
arranhões, nódoas negras, outras evidências. 
Penso na forma como estivemos em silêncio, 
fechando os olhos, consentindo a violência 
sexual – na família, na igreja, na escola, nos 
consultórios, nos bares, na rua, etc. – como 
se não fosse violência, mas sexo, como 
se nada pudéssemos fazer para a evitar, 
como se tivéssemos ainda vergonha, e não 
soubéssemos pronunciar. Questiono-me sobre 
como informar/prevenir sem atemorizar/
responsabilizar. 

Há um caminho maravilhoso (com o Tejo 
em fundo) que liga a minha casa à estação 
de metro. Apesar de ser em Lisboa, faz-me 
lembrar a província. Num sábado à tarde, 
acompanhada pela minha filha de 14 anos, 
disse-lhe:

- Este caminho é lindo. Mas... [pausa] mas ao fim 
de semana (quando fica mais deserto) ou ao final 
do dia (quando houver pouca luz), é melhor não 
vires por aqui.

- Porquê?- perguntou-me. E eu lembrei-me 
de um atalho que fazia a caminho da escola 
(algures nos anos 1980). Era um caminho 
estreito de terra batida, ladeado por arame 
farpado, com um descampado de um lado, 
e uma mancha de eucaliptal do outro. Ali, 
na sombra das árvores, era frequente haver 
homens masturbando-se, exibindo o pénis fora 
das calças, para as crianças e jovens que nós 
éramos, a caminho das aulas.  No final do atalho 
(que tinha uns 300 metros) via-se o portão da 
escola, e isso dava-nos algum conforto. Nunca 
falei destes tipos nem na escola nem em casa. 

Ao longo dos anos em que fiz aquele caminho 
(do 7º ao 12º ano) fui acreditando que aqueles 
sujeitos não passariam o arame farpado. 
Habituei-me a virar a cara, a ignorá-los na 
paisagem. No parque da cidade havia outros 
(eventualmente os mesmos) exibicionistas e/
ou pedófilos, masturbando-se, ofegantes, atrás 
das árvores.

- Bem... não quero que venhas por aqui quando 
há pouca gente ou pouca luz, porque
podes ser assediada, abusada, violada - a frase 
não me saiu assim, naquela conversa com a 
minha filha adolescente, naquela espécie de 
atalho solarengo, a caminho do metro. Não 
queria ensiná-la a viver apavorada na rua. 

1. EU E A MINHA FILHA

Aprender a não ter medo ensina-se de mãe para filha. Deveria?!
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Em 2007, a minha amiga Nina (nome fictício, 
alemã, residente em Portugal há mais de 10 
anos) queria contar-me a sua história, para uma 
compilação de biografias sexuais de mulheres, 
em que eu trabalhava na altura . Sentámo-nos 
à conversa, mas a conversa era difícil. Preferiu 
escrever. Entregou-me uns dias depois um 
molho de folhas manuscritas.

Hoje, passados 12 anos, eu e Nina voltámos 
a sentar-nos uma em frente à outra, para 
falar sobre a sua biografia, marcada por duas 
feridas de violência sexual sobrepostas, e ainda 
expostas. Dos 7 aos 9 anos foi abusada por 
um amigo do pai, professor reformado, que 
tomava conta dela com regularidade. No último 
encontro com este pedófilo - a quem Nina 
chama “predador”, “monstro” e “filho da puta” 
- foi alcoolizada e penetrada analmente. Não 
falou do assunto a ninguém. E as vivências do 
abuso foram-se encerrando em breu. “Fechei 
o acontecimento dentro de mim e fechei uma 
grande parte de mim com o acontecimento”. A 
penumbra manteve-se até um dia. 

Aos 19 anos, Nina foi violada no atelier onde 
estagiava, e pelo homem a quem dizia bom dia. 
Novamente uma ‘pessoa de confiança’. Desta 
vez, um amigo da mãe do melhor amigo. “Estava 
a mudar a roupa de trabalho numa assoalhada 
e ele entrou, aproximou-se a dizer que me 
amava, que queria casar comigo e violou-me 
(penetração vaginal e anal). Não consegui gritar 
nem defender-me. A única coisa que me saiu 
foi um ‘não, por favor’, que repeti até a minha 
mente fugir, se refugiar noutro mundo, numa 

história de criança. Aí percebi que não era a 
primeira vez. Essa impressão foi mais chocante 
do que o que estava a acontecer”.

Nina aceitou falar-me dos efeitos da violência 
sexual na sua vida. Caíram-lhe as lágrimas, 
tremeram-lhe os dedos, respirou várias vezes 
bem fundo, e no final bebemos uma cerveja, e eu 
dei-lhe um abraço, e despedimo-nos. Enquanto 
falou, eu tirei notas, escutei-a com uma certa 
distância, o que me custou, porque somos 
amigas há 20 anos.

Que efeitos teve a violência sexual na tua vida? 
Consegues fazer esta análise? “Passei por 8 
depressões, 4 delas graves, daquelas que te 
impedem de ir para a frente e de fazer uma 
vida normal. Auto-mutilei-me, tentei o suicídio, 
tomei longos períodos medicação e fiz 7 anos 
de psicoterapia, 4 dos quais ininterruptos, 
financiados pelo sistema de saúde alemão. 

É a minha prisão. Eu sinto a prisão quando tenho 
de voltar à psicoterapia. As grades estão sempre 
comigo. Às vezes mais largas, outras mais 
apertadas”. 

Nenhum dos agressores de Nina foi acusado, 
condenado. “Durante muitos anos tive medo, 
porque vivia perto do homem que me violou, e 
todas as silhuetas que via na rua com um corte 
de cabelo parecido me faziam parar o coração. 
O que lhe desejo é que tenha depressões para o 
resto da vida e que perca a vontade sexual”. 

A violência sexual retirou a Nina leveza e 
sobrecarregou-a de desconfiança. Quando entra 
em qualquer espaço, primeiro mira todos os 
homens, para decidir se está num sítio seguro. 
Nas relações sexuais, as marcas não 

FERIDAS PESSOAIS E SOCIAIS

2. A MINHA AMIGA NINA,
A SUA MÃE E A SUA FILHA
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desapareceram. “Acontece-me ainda desatar em 
pranto. O filme começa a rodar na minha cabeça 
e não consigo desligá-lo. Não é uma ciência 
exata, mas normalmente surge quando a pessoa 
com quem estou está mais focada no seu corpo. 
O coração começa a bater desenfreadamente, 
não consigo respirar, entro em pânico. Sinto-me 
uma menina pequena. Para o meu companheiro 
é uma facada no coração. Ele sente-se como 
se - de repente - fosse o violador. E não merece 
sentir isso. Achava que à medida que o tempo 
passasse isto ia acabar, mas hoje penso que me 
vai acompanhar para sempre. Como uma doença 
crónica”. 

Apesar de ter sido educada para falar 
abertamente de tudo na família, o abuso sexual 
na infância nunca foi partilhado com os pais. 
Depois da terapia, conseguiu “pegar no coração” 
e contar à mãe o que lhe tinha acontecido. A mãe 
começou a chorar. Sentia-se culpada. A mãe 
não conseguia parar de chorar e Nina pensava: 
“Isto aconteceu-me a mim, não a ti! Em vez de 
chorares, preciso que me abraces”. Nina não 
sabia, mas a sua mãe era também sobrevivente 
de uma situação de violência sexual. “Quem 
passa por isto precisa ser escutada, acolhida, e 
acompanhada desde o início”.

Hoje, com uma filha na puberdade, Nina 
preocupa-se em criar condições para o 
diálogo, em passar a informação certa, em 
estar atenta aos sinais. Precisou encontrar uma 
situação de compromisso para as ditas regras 
de boa educação na família portuguesa do 
companheiro. Os beijinhos aos parentes não 
podem ser obrigatórios, argumenta. Pensa 
3 vezes quando a miúda dorme em casa de 
amigos, mesmo os mais próximos. Na rua 
apetece-lhe “arrancar olhos” quando vê o desejo 
de homens pelo corpo da filha. “Como ensinar 

a cuidar e a proteger sem retirar a leveza?” 
– pergunta-se. “Porque eu fui magoada não 
preciso abrir nela uma ferida”. 
Em 1975, JoAnn Elam filma uma conversa entre 
mulheres que passaram pelo inferno da violação. 
Rape é um filme documental sobre feridas, 
individuais e coletivas. A obra, extraordinária 
reflexão, está disponível online (Chicago Film 
Archives). Perto do final, lá para o minuto 30, 
estas mulheres discutem como defender-se, 
quando caminham sozinhas, no espaço público. 

Uma delas sugere algo que me parece essencial: 
“sopra o teu apito”.
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JOSÉ LUÍS
OUTONO

O

Escritor, por vezes fotógrafo ou pintor

SEM TÍTULO 

agradece os reparos !
O trânsito adensa-se. Os volantes automáticos 
piscam os olhos ao acidente, enquanto os 
condutores jogam à cabra cega do teclado, no 
meio de cruzamentos, e sorriem aos piropos 
dos agentes que gesticulam paragens numa fila 
desordenada. No fim a culpa é do GPS, que não 
está actualizado ocultando avenidas que ontem 
eram becos, e passeios, que em tempos eram 
locais de fuga para diminuir a multidão de rodas 
desordenadas.

Antes de penetrar no local dito benéfico, porque 
seduz com uns cobres apetitosos, o arrumador 
de ideias grita – O café é rei. Faça-lhe uma vénia 
e olhe para o testamento da montra. A não 
perder.
O quadrado mal arquitectado, quantas vezes 
candidato a círculo libertador vai libertando ares 
ancestrais e fugas complexas de esquemas, para 
tentar dizer presente, em ausência.
A porta abre-se. Olhares ainda pouco acordados, 
simulam tarefas ágeis para enganar a pauta do 
teclado nas músicas de sempre. No meio de 
saudações, um grito arrepia – Password?
As unhas partem-se quando respondem em 
força às provocações da agenda muito bem 
aperaltada.
Os tremores das novas tecnologias dramatizam 
os tempos. As cábulas perderam a postura 
e argumentam tornar-se imperioso colocar 
moedas no raciocínio do parque sempre 
infestado de deveres e obrigações de ontem, 
que hoje tentam erradicar. Mas essa bola cristal 
de laboração activa ainda não foi inventada, e 

      título é algo supérfluo quando as 
      manhãs acordam e ecoam gritos de notícias 
inéditas.
Escreve o politólogo – Gosto da Justiça, 
quando se faz Justiça. Escrevia o economista 
– A balança continua desgovernada nos 
cifrões do deve e não deve, enquanto a maré 
dos lubrificantes não estabiliza. Escreve o 
argumentista – Um cenário, seja qual for a cor, 
é sempre um olhar real e atrevido da reflexão 
entre o adormecer e o acordar das opiniões. 
O dono da escrita sublinhava – Enquanto os 
ventos agitarem as nuvens das travessias 
climatéricas, o quadro agita-se, e o amanhã 
poderá ter uma respiração confortante, talvez 
um pouco incerta.

Antecipações de águas correntes, onde o verbo 
questionar quantas vezes se confunde com o 
primo antecipar, ou o meio-irmão deixar.
Bebe-se o último golo de café, volta-se a 
página depois de cumprir o ritual de humedecer 
o dedo, e o fim da conduta informativa sinaliza 
fim de carreira.
Começam então as oscilações entre o duvidar, 
o reflectir, o questionar e o olhar assimétrico dos 
horizontes culturais.
O Sol cumpriu o horário, e a manhã soletra-se 
em canções áudio pesquisadas com letras em 
jeito de metáforas.
O jardim das opiniões rega-se automaticamente 
de odores e lágrimas, por entre verdes 
desnudados, enquanto os passadiços já com o 
cartão de cidadania caducado gritam em vozes 
eleitoralistas – Venham pisar-me, a autarquia 

Navegamos em mares encrespados mas só reparamos na espuma dos dias
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SEM TÍTULO o calafrio do senhor 
Apolinário com um 
incógnito franzir de 
olhos, abana a estátua 
da postura e grita 
coordenadas imagéticas 
de aplicações cheias 
de fome, que tudo 
oferecem para incitar 
alpinistas a subirem aos 
montes das tertúlias douradas por entre falésias 
ameaçadoras de castigos, ditos exemplares, face 
a descuidos sem governação.

O espaço de cena avoluma-se com dores de 
cabeça e danças amorfas de enredos indomáveis.
Os corredores são a saída de emergência 
atabalhoada onde alguns bancos oferecem 
um conforto, mediante taxas aferidoras pela 
identidade dos usuários .
Na penumbra do chão atapetado de cálices 
muito altos, as beatas abundam e segredam 
pequenas anedotas, sobre semelhanças de 
palavra – Há bancos e bancos, e até há bancos 
nos índices dos livros de cheques sem fundo, 
apesar do controlador estar presente mas a olhar 
para os planetas da salvação, não vá o esquema 
optimizador afundar-se.
As pausas desgovernam-se, e os decibéis 
desafinados de ruas que albergam multidões, 
tentam terminar parágrafos concisos, entre bolas 
ao poste, acidentados que sofrem acidentes, e 
vítimas mortais que acabam por morrer.
O tornado do “zapping” acaba nos conflitos sem 
conflito, porque a massa cinzenta não tomou a 
vitamina C … de cultura.

No fundo da avenida as árvores despem-se 
de pássaros assustados com os ardinas da 
greve a teatralizarem “slogans” onde o utente 
é colocado ao lado e o verbo lesar esquece-se 
de ir ao encontro certo, porque a memória da 

conveniência não lesa os donos dos burgos, que 
agradecem o enriquecimento espontâneo de 
gavetas … com gastos não gastos.
No palácio esquecido, onde a moeda azulejo é 
imagem de bolsa perdida pela incúria, o velho 
senhor segreda aos visitantes – Hoje é o princípio 
do amanhã, porque a história foi ontem. 
Uma criança inquieta pergunta – E isso tem data?
O final do discurso resume-se a um encolher de 
cervicais …porque uma data de argumentos em 
tempos idos rasurados em folhas de gramagem 
sustentada, poderão ser terramotos ou apenas 
tremores que agudizam a respiração dos poros 
de uma pele zangada.
Mudam-se os tempos … e as vontades continuam 
a frequentar as lojas do segredo, porque 
filosoficamente é saudável, dizem os arautos por 
entre sorrisos tranquilizantes e apelos de engate.

No regresso ao quintal, onde a via verde é de 
classe zero, os intermediários das novelas gritam 
em sinopses bem maquilhadas – Ponho as mãos 
no fogo, em como o meu filho não é incendiário.
E a noite cai, face ao envelhecimento muscular, 
e o zumbido auricular ainda inspira a última farsa 
pragmática – Apesar de todos os esforços, um 
pinhal de eucaliptos ardeu na totalidade.

Cai o pano, enquanto os rumores de pipocas 
estaladiças gritam silêncios no beco sem saída, e 
o ecrã policromático avisa – Chega por hoje!
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

Eu não sabia, ou já o conhecia e não sabia. Se 
calhar já me cruzei com o Braima, se calhar até eu 
já fui o Braima ... 

... Naquele dia que parei o carro para deixar passar 
naquela rua íngreme,  a mulher que regressava 
a casa  carregada de sacos  ao fim de uma 
sexta feira de trabalho com as compras para 
os filhos, para o sábado curto e esgotado em 
cansaços  que já nem a deixavam  subir a rua até 
à passadeira de peões feita de regras.... 
E não é que isso me fez feliz ? Quando me 
acenou com a mão e respondi... Eu nem a 
conhecia... mas fez-me feliz.

Talvez naquele dia em que quis ver o rosto ao 
rapaz que não deixei fosse internado em mais 
uma instituição  e quebrei as regras para o 
receber antes da publicação do acórdão, para lhe 
explicar porque é que um Tribunal Superior e de 
recurso se importa com ele.... e as lágrimas dele  
afloraram aos meus olhos... e acreditei que ía ser 
diferente. E isso fez-me feliz.

O Braima é  o braço amigo, a mão estendida, 
o coração grande do tamanho do Mundo logo 
ali. O Braima é um tipo  de 26 anos, cheio 
de coragem que veio da Guiné Bissau. Vejam 
só,... veio da Guiné Bissau. Estranho para nós  
europeus cheios de  “civilização”, regras, montras, 
moral, direito e manuais de como fazer tudo.

Mas há mais Braimas como o Sadio Mané do 
Senegal. Conhecem? Pesquisem no Google 
porque o efeito surpresa é excelente. São 
exemplos.
 Mas sabem?!,  eu acho que   este tipo de ser  

habita por aí nos nossos corações quando 
estamos mais indefesos, mais atentos, mais 
abertos ao Mundo, ...... e olhamos em redor sem 
vontade  de sermos...... mas com vontade de Ser 
ainda que no Séc XXI.

O Braima  é um tipo sem peneiras, sem invejas 
na alma... que até queria correr a meia maratona 
e ganhar. Era um sonho.
Faltavam-lhe apenas 250 metros na eliminatória 
dos 5000 metros quando interrompeu o ritmo 
para ajudar Jonathan Busby  a terminar a prova. 
 E Jonathan Busby de Aruba, que também queria 
ser o primeiro  da meia maratona, acha que foi 
um anjo que caminhou ao seu lado e lhe deu a 
mão, que praticamente o  pendurou ao pescoço 
e ajudou a chegar ao fim.....quando desfalecia 
na pista  do Qatar porque o calor fazia chorar as 
gentes.

Sabem o que é carregar um atleta até à meta 
quando queremos ganhar e ser os primeiros? 
Não?!
 Então pergunto de outra forma:
 Sabem o que é ver alguém a agredir outrem 
na rua e seguir em frente tentando  não 
ver porque não temos tempo e não é nada 
connosco, ou achamos que não é?
 Sabem o que é ter medo de ser politicamente 
incorreto?
 
Qual de nós faria isso? Todos! Aqui sentados a ler 
isto, TODOS. Lá, na busca pelo primeiro lugar, o 
sonho de uma vida,... nenhum de nós
 O Braima não precisa de ser secretário de 
Estado, nem adjunto do secretário de Estado,  
nem Ministro, nem presidente de lado nenhum.

FEITO DE BRAIMA
“AO HOMEM, PELO CONTRÁRIO, DEU UMA NATUREZA INTERMÉDIA ENTRE O ANJO E O ANIMAL”
               Sto Agostinho in A Cidade de Deus

O Feito de Braima ou ser feito de Braima
Ou de porque fairplay não é o mesmo que Humanismo
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Foi nomeado para o prémio fair play mas aquilo 
que fez é muito mais do que isso. É  natural, é 
interior, não se premeia embora seja raro, faz 
parte da nossa estrutura, do nosso ADN. Uns 
têm,... outros não.

Para Innerarity, “chegou o momento de 
refletir com maior subtileza acerca de alguns 
movimentos tectónicos que estão a acontecer 
nas nossas sociedades e medir melhor essas 
tendências”.
E aqui para nós, que ninguém nos lê, é por todo 
o lado, ... desde o mais pequeno núcleo.... e por 
causa quer dos protões quer dos neutrões, quer 
dos eletrões....
Parece um a conversa estranha mas pensem 
comigo:

Normalmente olhamos só para os Governos 
e para os Poderes, os vários Poderes.... 
Começamos a análise “pelo telhado”.... mas se 
olharmos com mais cuidado... as bases estão 
todas com “subtis movimentos tectónicos”.... 
toda a gente quer ter poder e decidir.... mesmo 
que não tenha qualquer apetência para tal. É 
o princípio de Peter. É a parábola dos talentos.

Interessa é fazer-se ver... mesmo que não se 
consiga fazer ouvir.
Nada tem que ver com discursos inflamados, 
teatrais, perturbados,  feitos pelos Direitos 
Humanos, feitos pelo  ambiente. 
Tem a ver com actos, com fazer, realizar, de 
forma simples sem organizações, cartazes ou 
conferências de imprensa, individualmente, com 
o que está mesmo ali, no nosso raio de ação ao 
estender uma mão.

E lembro os refugiados e as ajudas, as longas 
colunas de fugitivos curdos,  os judeus,  o 
não deixar ninguém para trás que é um dos 
lemas de quem é militar,... e depois desfaleço 
nos campos de concentração... digo, de 
refugiados. 

É aí que toda a ajuda humanitária termina 
quando parece que vai começar.

 Feito de Braima saiu nos jornais por fair play 
mas o que eu vejo ali, e no rosto cansado de 
corpo cansado  com um sonho de ganhar a meia 
maratona, a  250 m da meta, é humanismo. É a 
força de quem vale  o que é  por inteiro e que   
apela a Sermos, todos os dias.

Se olharmos em volta o que temos visto nos 
últimos tempos é competição, tentativa de 
sucesso a todo o custo,  ter boas notas,  ganhar 
um prémio no trabalho,   ser o melhor, o primeiro 
e o que passa à frente porque, se caminhar ao 
lado pode dar lugar a outro e perder o podium. 

 E é assim que vão educando os nossos filhos, 
para o espirito de vencedor a todo o custo,  
caindo dentro do umbigo e ficar lá, abafado, 
afogado, sem visão periférica de nada. Sem 
soslaio.

As redes sociais ainda nos puxam para fora 
de nós.... mas acabamos caídos no nosso 
mundo, sentados na nossa cadeira agarrados 
ao nosso Pc........ na nossa forma de ser bipolar 
e sem imputabilidade, sem culpas, sem 
responsabilidades, sem rosto... num cântico de 
cisne a solo.

 E se fossemos feitos  da massa de Braima 
praticando todos os dias por aí... se cada um de 
nós repetisse um  gesto semelhante,... ainda 
haveria guerras? E refugiados? E fome? E jornadas 
pelo clima em tom agressivo e destruidor?

 “Ser feito de Braima” podia ser um lema.

“Our lives begin to end 
the day we become silent 

about the things that matter.”

Martin Luther King, Jnr 

O Feito de Braima ou ser feito de Braima
Ou de porque fairplay não é o mesmo que Humanismo
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D           ecorreram mais de cinquenta anos desde
           Ieri, Oggi e Domani de Vittorio De Sica e, 
no entanto, Nápoles, permanece a cidade de 
Adelina.
Protagonizada por uma irrepetível Sophia Loren, 
Adelina é napolitana, contrabandista de tabaco, 
mulher do desempregado Carmine e mãe de 
sete filhos cujos nascimentos sucessivos foram 
premeditados para evitar a sua prisão pelo 
contrabando com que sustenta a sua crescente 
família.
Adelina tenta, ainda, a oitava gravidez mas o 
seu plano esbarra num Carmine demasiado 
cansado e subnutrido e a quem falta a energia 
mas não o desejo (il desiderio ci sta) e a prisão, 
sucessivamente adiada, acaba por ocorrer.
 Condoída a cidade reage e inventa uma 
taxa- taxa Adelina- que passa a ser cobrada 
por todos (incluindo os contrabandistas e as 
prostitutas) para reunir o montante necessário 
para a libertar.  
Desde Ieri, Oggi e Domani, Nápoles terá 
provavelmente duplicado de dimensão, à sua 
baía chegam, diariamente, navios gigantescos 
pejados de turistas sedentos dos corpos 

calcinados de Pompeia, do palácio real de 
Caserta e dos perfumes de Capri e a cidade 
está salpicada de obras com o traço distintivo 
de arquitectos de renome, incluindo, 
estações de metro desenhadas por Siza 
Vieira e Souto Moura. 
No entanto, na sua vivência diária, delimitada 
pelas mesmas portas milenares e pisando 
as mesmas lajes das vias romanas persiste a 
antiga Nápoles, a de Chiaia, a de Decumani 
de Napoli, a de Santa Lucia, a do Quartieri 
Spagnoli… 

É a Nápoles de Adelina, a Nápoles 
desafiadora e avessa às leis, 
simultaneamente, devota e pagã, impetuosa, 
ardente, barulhenta e coscuvilheira mas, 
também, afável e solidária.

A Nápoles dos estendais de roupa a unir os 
prédios, dos pequenos altares nas esquinas, 
dos sumos de romã e de limão espremidos 
na hora, das conversas feitas às varandas, do 
vino e do spaghetti, dos bandos de crianças 
a brincar pelas praças, dos milhares de 

Repetir Nápoles nem que seja num aniversário ou num filme antigo com Sophia Loren

Juiza Desembargadora

NÁPOLES 
   DE ADELINA

NÁPOLES DE ADELINA
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motorizadas e dos miúdos e graúdos nas 
mesmas empoleirados, sem capacetes e sem 
carta de condução.
De certo modo, esta Nápoles é um regresso 
à infância de muitos, um regresso aos 
rebuçados que nos pintavam a língua, ao 
jogo do elástico e ao saltar à corda, aos dez 
ou mais à volta da mesma bola até aos gritos 
que tudo interrompiam e anunciavam a hora 
de jantar, à careta à colherada de óleo de 
fígado de bacalhau…
Calcorreando as lajes vulcânicas que 
espreitam o Vesúvio, esse gigante 
adormecido que Pompeia não deixa 
esquecer e que Nápoles observa numa 
despreocupação preocupada, somos 
surpreendidos pelo cumprimento 
espontâneo dos demais, pela confiança 
nas portas e janelas escancaradas, pelo 
prazer em conversar, comer e beber 
demoradamente, por uma diferente noção de 
tempo…
Num permanente vaivém de carros, 
motorizadas e pessoas, numa constante 
fanfarra de buzinas, pregões e conversas 
Nápoles cultiva o dolce fare niente e 
não abdica do prazer, apregoa a fé mas 
não abandona o pecado numa devoção 
ambivalente ao Christo Velato e a Sophia 
Loren.

Sophia Loren cujo nome é ali pronunciado 
com o mesmo deleite de quem beija, que 
com uma simples frase universalizou o 
spaghetti e trouxe Hollywood a Capri e à 
Costieira Amalfitana mas que permaneceu 
Adelina: a napolitana impetuosa, 
trabalhadora, mãe de família, fiel ao seu 
Carmine e que nunca abdicou do prazer de 
uma boa refeição. 

E uma boa refeição napolitana não prescinde 
de spaghetti e de vino, pois, os napolitanos 
não cultivam segredos e aqueles que só 
bebem água têm sempre algo a esconder 
porque como nos ensina a velha sabedoria 
in vino veritas.

ANA RITA LOJA
Juiza Desembargadora

NÁPOLES 
   DE ADELINA

DE ADELINA
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eram-me em tempos a oportunidade 
de assistir a uma peça de teatro 
localizada num Teatro que, quando 

bem chamado responde pelo nome de 
Amélia Rey Colaço em Algés (quando mal 
chamado provavelmente não responde 
mas, seja como for, não vale a pena tentar, 
nada justifica “mal chamar” um Teatro). A sala 
tem o tamanho de modesto T1 mas, no seu 
interior, há espaço. Muito espaço, sobretudo 
para aqueles que têm uma curiosidade que 
extrapola as fronteiras delineadas pelas suas 
paredes e isto, muito embora, no exterior, 
não aparente ser um Teatro.

Chamemos-lhe “intimista” para facilitar as 
coisas. 

Não vou falar no nome da peça, de quem 
a escreveu ou, dos seus dois actores pois, 
isso ofereço à vossa curiosidade sugerindo 
apenas algumas umas pistas. Não o 
faço, porém, por desrespeito. Antes pelo 
contrário, sigo a regra impressionista de 
transmitir apenas (surpresa …) impressões. 

D Neste caso, impressões da peça (surpresa 
outra vez …).

Nesta impressão, dou-vos um polícia 
sul-americano ao serviço de um regime 
autoritário (ditadura para alguns, 
autoritarismo para outros), um emigrante 
polaco retido pelo primeiro devido a uma 
desconfiança e um regime que terminou 
(sim, o autoritário). Mais interessante ainda é 
a postura do agente da autoridade perante 
o regime que terminou e isto face ao seu 
detido (na realidade, é mais um retido do 
que um detido) pois aquele, sabendo do 
fim da ordem pela qual se rege, continua 
a exercer os mesmos métodos (tortura, 
nem que seja psicológica) sobre todos os 
suspeitos que retém (ou detém, conforme as 
preferências) e, quando o confrontam com 
o fim do seu regime responde que está a 
aguardar “novas directrizes em tempos de 
paz”.

Sabe que tudo terminou e que também 
terminou o sistema que assegura e estimula 

O CANTINHO 
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

N O V A S 
D I R E C T E R I Z E S
E M  T E M P O S  D E  P A Z
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a sua impunidade enquanto torturador 
porém, enquanto não chegam as novas 
directrizes para tempos de paz nada se 
altera. Tortura na mesma pela simples 
suspeita pois, inexistem novas directrizes 
que substituam as anteriores. Aplica a lei 
anterior uma vez que, no seu entender, a 
mesma ainda é válida muito embora saiba, 
com toda a certeza, que as novas directrizes 
proibi-lo-ão de o fazer e, quiçá, até o 
castigarão pelas suas torturas pretéritas.
O que importa é cumprir as regras mesmo 
quando se aguardam novas matrizes que 
inevitavelmente chegarão e que aniquilarão 
as primeiras pois, sem um comando ou 
uma ordem, o nosso agente não muda as 
suas rotinas. Aguarda novas directrizes em 

tempos de paz.

A peça é, sem dúvida, muito mais do que a 
impressão que vos transmiti mas, seguindo 
o método impressionista, deixo-vos apenas 
com algumas tonalidades da mesma. 
Lamento mas caso transmitisse algo mais, 
o quadro ficaria estranho. Vejam-na (a peça) 
e caso possam, façam o favor de a sentir (e 
transmitir) com outras tonalidades.
Aguardarei as vossas impressões com a 
ansiedade de quem aguarda as “Novas 
Directrizes em Tempos de Paz”. 

Vá ao teatro e depois conte-nos seguindo o método impressionista

N O V A S 
D I R E C T E R I Z E S
E M  T E M P O S  D E  P A Z
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RENATO 
MILITÃO

Advogado

PELO SEU ADVOGADO NO ESPAÇO PÚBLICO

A DEFESA DO ARGUÍDO

O Direito Penal tutela bens fundamentais 
para a comunidade. Por sua vez, as 
entidades que concorrem para a 
administração da justiça penal dispõem de 
imensos poderes, sendo o seu exercício 
suscetível de agredir gravemente direitos 
e interesses objetivos constitucionalmente 
tutelados. Deste modo, o crime e os 
processos criminais são questões 
eminentemente sociais e políticas.
Por conseguinte, nas sociedades 
democráticas, tais assuntos devem ser 
profusamente conhecidos e discutidos 
no espaço público. O que se impõe 
acrescidamente quando nos mesmos 
se encontram envolvidos membros 
das elites, dada a influência destes na 
comunidade.
Para além de inerentes à democracia, a 
divulgação e a discussão de crimes e de 

processos criminais no espaço público são 
grandemente potenciadas pelo enorme 
desenvolvimento técnico e tecnológico 
registado no setor da comunicação 
social, que na verdade as torna uma 
inevitabilidade.
Acresce que o movimento de 
desregulação, liberalização e privatização 
levado a cabo, sobretudo a partir do final 
da década de 1980, (também) no setor 
da comunicação social acentuou ainda 
mais a mediatização da criminalidade e de 
processos criminais.
Porém, esta realidade implica o risco de 
as pessoas envolvidas em processos 
criminais verem alguns dos seus direitos 
fundamentais, nomeadamente o direito à 
honra, o direito à privacidade/intimidade, 
o direito à palavra e o direito à imagem, 
grandemente agredidos (também) fora 
dos processos respetivos. Havendo até 

O direito e o dever de defesa e a liberdade de expressão



27

PELO SEU ADVOGADO NO ESPAÇO PÚBLICO

público, designadamente através dos 
media, a qual não deve conhecer relevantes 
limitações.
Seja como for, cumpre reconhecer uma 
acentuada fragilização do dever de 
reserva dos advogados, que entre nós 
é estabelecido pelo art. 93º do Estatuto 
da Ordem dos Advogados. E se a Ordem 
dos Advogados não o assumir, impõe-
se que o legislador intervenha nesse 
sentido, como sucedeu já na Bélgica, cujo 
Code d’Instruction Criminelle, no seu art. 
57, depois de estabelecer o princípio do 
segredo (interno e externo) da investigação 
criminal, permite que o advogado, quando 
o interesse de seu cliente assim o exigir, 
divulgue informações do próprio processo 
à comunicação social, considerando a 
doutrina desse país que tal norma não 
representa uma exceção ao referido 
segredo, uma vez que na Bélgica o 
advogado e o seu cliente não se encontram 
a ele vinculados, antes havendo sido 
introduzida com o objetivo de evitar que 
as Ordens dos Advogados belgas proíbam 
essas comunicações aos media.

quem considere que a divulgação e a 
discussão no espaço público de factos 
criminalmente relevantes e processos 
criminais pode igualmente agredir direitos 
processuais, designadamente o direito à 
presunção de inocência.
Ademais, poderão mesmo surgir situações 
patológicas, mormente verdadeiros 
julgamentos paralelos, ou seja, pese 
embora o conceito não se mostre pacífico, 
a formulação, na pendência de processos 
criminais, por órgãos de comunicação social, 
reiteradamente, de juízos de culpabilidade 
relativamente à prática por determinadas 
pessoas de factos objeto desses processos.
Perante este quadro, cada vez mais 
autores sustentam que, sobretudo em 
face da mediatização de atos processuais 
especialmente agressivos para direitos 
fundamentais de arguidos, designadamente 
buscas, detenções e medidas de coação, 
bem como de julgamentos paralelos, 
os seus advogados têm o dever de 
os defenderem não só nos processos 
respetivos, como também no espaço 
público, nomeadamente através da 
comunicação social. Considera-se, pois, 
que o dever de defesa que recai sobre 
os advogados compreende estas duas 
dimensões.
O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
tem entendido que, não obstante o 
papel dos advogados no domínio da 
administração da justiça justificar a 
imposição de algumas restrições à liberdade 
de expressão destes profissionais forenses, 
os mesmos devem poder pronunciar-se 
publicamente sobre processos em que 
intervenham, desde que não agridam 
desproporcionadamente outros direitos ou 
interesses objetivos convencionais.
Porém, vozes autorizadas na doutrina penal, 
designadamente na nossa vizinha Espanha, 
sustentam que os advogados gozam de 
uma liberdade de expressão funcional para 
defenderem os seus clientes no espaço 
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“Passamos metade da vida à espera 
daqueles que amamos 
e a outra metade a deixar os que amamos “ 
Victor 
O Outono ainda só agora começou.
A brisa era fria, tinha aquele cheiro a maresia, 
como só na infância, ainda não infesta de 
nicotina , sentia, os pés marcavam a areia 
grossa e húmida, própria das praias do 
oeste. As praias do oeste tem as areias 
grossas e húmidas mesmo no pino do 
verão. Era preciso colocar a mente única e 
exclusivamente na força das ondas, naquele 
som único de um mar revolto que se quebra 
na areia. 

O que me tinha levado aqui? Nem eu sabia. 
Ouvira apenas o som de uma voz que 

chamava ao longe o meu nome:

-Paulo Joooorge anda beber o leite! 
Era a minha avó que me chamava lá longe 

na tarde da infância, à hora do lanche. 

           m Outubro de 2010 respondi a um
           Desafio 

 O MOTE era : 

“Gostava de saber como teria sido caminhar 
contigo junto do mar, em dia cinzento, a brisa 
fria, em silêncio ou na agitação das palavras. 
Tranquilo, no entanto, pela certeza de que o 
Outono ainda só agora começou.”
_________________________________________
_________________

Através do mote aventurei-me num pequeno 
conto. 
Um conto com “borrifos” de memórias de 
uma infância muito longínqua.
O certo é que caminhar na areia me levou 
por aqui, porque nem todas as historias são 
exclusivamente de amor. 
Ou não será tudo isto uma história de amor? 
Ainda que nos leve a supor outros desfechos. 
_________________________________________
_________________

E

Memórias de infância no Outono e  junto ao mar

ADVOGADO

PEDRO CABEÇA

O OUTONO AINDA 
SÓ AGORA COMEÇOU
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A minha infância está de facto muito 
longe. 

Vejo-a reflectida na ferida que sangra na 
minha mão. 

Na memória do teu sangue. 
Uma ferida que sangra por ter trepado 

aquela árvore em frente da minha casa, 
da nossa casa, e onde ouvia escondido o 
chamamento da minha avó. Não podia ir 
para casa com aquela ferida. A verdade 
é que não tinha feito a ferida na árvore 

mas no canivete do Tó, mas a historia 
que contei à minha avó foi tão real 

que a memória quase fica confundida. 
Nunca soube se acreditou na historia 

que contei, mas o seu silêncio cúmplice 
ficou para sempre calado, e nunca mais 

saberei.  
Às vezes penso como teria sido 

caminhar com a minha avó junto ao 
mar. Nunca caminhámos junto ao mar, 
num dia cinzento, em bom rigor nunca 

caminhámos junto ao mar nem num dia 
de sol. 

Olho a marca dos meus pés traçados na 
areia, ora firmes, ora arrastados, unidos 
por gotas organizadas de um vermelho 

vivo.
As ondas, de que me aproximo, 

espumam ruidosas na areia e borrifam-
me a cara, estou magro, quando passo 

a mão pela cara sinto o maxilar, perdi 
imensos quilos. 

Mas porque raio queria ela o dinheiro? 
Porque não gritou simplesmente, 
enquanto misturava o ovomaltine 

no leite, a frase da minha infância? 
Chamava-me sempre enquanto 

misturava o leite. era um ritual para ela 
e para mim. 

Há anos que não me chamava para 
beber o leite, há anos que eu não 

esperava ouvir o seu chamamento. 
Eram apenas meia dúzia de euros. 

Os seus olhos calaram-se tranquilos, 
enquanto os meus fixavam os seus. 

Já nem me lembrava que os seus 
olhos eram doces quando me olhavam, 

mas ficaram fixos assim... para sempre 
doces. 

Agora estou tranquilo, tranquilo por 
saber que mais uma vez, pela ultima 

vez, o seu silencio será docemente 
cúmplice.

O céu está de um cinzento forte e o 
outono ainda só agora começou.  

Estou tranquilo. 

Memórias de infância no Outono e  junto ao mar
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        m final de tarde chuvoso convida 
        a uma ida ao cinema. Sobretudo se 
a oportunidade surge quando estamos a 
passar à frente de um cinema de bairro, 
figura clássica em rápido processo de 
desaparecimento para dar lugar a salas de 
cinema em profusão integradas em centros 
comerciais. Por mim, continuo a preferir uma 
sala de cinema de raiz, daquelas que já vão 
escasseando por Lisboa. 
 Foi assim que dei por mim a ver Inna de 
Yard um documentário sobre reggae, essa 
instituição da Jamaica. Alguns países têm 
ouro, outros têm petróleo, a Jamaica tem o 
reggae, como disse um dos participantes 
no filme. É verdade que nada sei sobre 
reggae e francamente não posso dizer que 
estivesse com especial vontade de mudar 
essa situação. Mas quando a oportunidade 
surge há que agarrá-la. As outras opções 
em cartaz não eram muito tentadoras e 
francamente ... porque não?
         Durante cerca de duas horas mergulhei 
na cultura e música rastafári pela mão de 
Peter Webber, realizador do documentário 
que culmina com um concerto de velhas 
glórias em Paris. Pelo meio, passam pelo 
ecrã temas que conhecia vagamente, com 

destaque para I’ve got you, que tinha ouvido 
na versão dos UB40 na minha adolescência. 
Não se falou de Bob Marley e não se ouviu 
No woman, no cry. Ou seja, os únicos dois 
pontos de apoio que eu tinha sobre a 
temática foram ignorados pelo filme. O que 
só pode ser bom sinal.
O que foi patente e me deixou a pensar à 
medida que se sucediam as imagens da 
Jamaica e em particular de Kingston, a 
capital, foram as difíceis condições de vida 
da população, incluindo dos músicos que 
eram estrelas do documentário. Dois deles 
viram a morte de familiares próximos de 
perto. A um morreu a irmã, vítima de uma 
bala perdida. A outro morreu-lhe o filho numa 
discussão de rua que terminou à facada. 
Nenhum dos dois esqueceu os seus mortos, 
integrando esse sofrimento na música, com 
um grito de coragem e apelo à mudança. 
         Nasci em Portugal em pleno período 
revolucionário. Claro que conheço Grândola 
Vila Morena e E depois do adeus, músicas 
icónicas daqueles dias. Mas, naquele tempo 
interessavam-me mais temas como O areias 
da Susy Paula ou Eu vi um sapo da Maria 
Armanda do que o sentido profundo das 
músicas ainda hoje ouvidas no dia 25 de 

À PROCURA DE UMA 
NOVA CANÇÃO

U
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Abril no nosso país. Lembro-me de mais velha 
ver o teledisco do Boy George para a canção 
War. Mas, mais do que a letra anti-bélica 
eram o estilo e cenário do cantor que me 
entusiasmavam. Ainda assim, a minha infância 
teve um momento musical revolucionário, 
graças à série Verão Azul. Como esquecer 
Chanquete e os miúdos à frente do barco 
do primeiro a cantar “no nos moveran”, numa 
antecipação das lutas ecológicas dos nossos 
dias? Infelizmente, sem sucesso, pois La 
dorada (a barcaça de Chanquete) foi mesmo 
retirada do local onde estava. E depois acabou 
o Verão. Pancho e os seus amigos voltaram 
casa para crescerem, irem para a escola 
e aprenderem a ser adultos produtivos e 
realistas. Entretanto o mundo unia-se à volta 
de África. Apesar da alegre ingenuidade de 
parte da música dos anos 80 8de que ficámos 
eternamente nostálgicos) foi ela que deu 
corpo a USA for Africa e Band Aid, esta última 
com o inesquecível e natalício Do the know is 
Christmas Time.
Foi preciso chegar à adolescência para 
ouvir os Resistência e o seu hino Em Timor 
para perceber até que ponto a música é um 
instrumento de mudança. Pela força que dela 
emana, pela capacidade de mobilização e 

porque às vezes as coisas mudam mesmo. 
A entrada na idade adulta foi marcada pela 
descoberta do jazz. Quanta luta, quanta 
força emanavam de Louis Armstrong e Billie 
Holiday. Não esquecerei a emoção que senti 
ao perceber o real significado de Strange 
Fruit, denúncia dos linchamentos de negros 
no sul dos Estados Unidos da América: “Black 
bodies swingin’ in the Southern breeze/
Strange fruit hangin’ from the poplar trees”. 

         Hoje os tempos são muito 
diferentes. Talvez sejamos mais lúcidos 
ou nos tenhamos tornado mais cínicos. 
Seguramente perdemos alguma inocência 
no modo como olhamos o mundo e as suas 
gritantes desigualdades. Mas a percepção 
que tenho é de que a generalidade das 
pessoas não está pronta para acreditar que 
isto que temos é o melhor que conseguimos 
fazer. Precisamos de uma nova canção, é o 
que é. Agora que sabemos que a resposta 
não está no vento é tempo de encontrar 
novos hinos. Afinal, como dizia Cedric 
Myton no filme de Weber ao falar sobre as 
dificuldades da vida “we must never give 
up”.

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito

“Talvez sejamos mais lúcidos ou nos tenhamos tornado mais cínicos”
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VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

A inevitabilidade da morte está bem expressa 
na frase de Shakespeare “Nothing can we 
call our own but death”.

António Patrício fala dessa certeza em 
muitos dos seus poemas, razão pela qual 
é conhecido pelo poeta da morte. Em «Olá, 
Olá, Folhas Secas» diz assim:

«Olá, olá, folhas secas,
A ranger, a crepitar,
O Outono diz-nos tudo,
Não é preciso falar …
………………………………..

Ainda ontem me disse a Morte
Que quando caís à lama
Fica triste, triste, triste,
E que é quando mais vos ama …
…………………………………….

Julgais que é má, folhas secas;
Ninguém é mau nem é bom,
A Morte sempre a matar,

Tem talvez bom coração …

Talvez não: eu sei: é certo,
Disse-me ela a chorar, 
Num silêncio tão deserto
Como era dantes o mar …

Disse-me ela: “Eu e Deus
Quantas vezes nos olhamos
E caímos a chorar …
Mas tem que ser, vamos, vamos …”

Nem a Morte soube nunca
Porque vive para matar,
Nem Deus também, folhas secas,
Porque é eterno a criar …

Por isso, olá folhas secas,
A ranger, a crepitar,
Chut! Chut! Sabeis tudo
Não é preciso falar …»

Embora possa não haver enterros, o dia 
1 de Novembro enche os cemitérios de 

Margarida de Mello Moser

Comunicação e Prótocolo
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POR DEVOÇÃO

O dia de todos os Santos...
Ou dos silêncios interiores.

pessoas e de flores. É a homenagem, pelo 
menos anual, que cada um faz aos seus 

mortos, em «Dia de Todos os Santos», 
aproveitando o feriado.

A morte, próxima de nós ou não, 
também tem regras protocolares, 
mais ou menos rígidas, que é 
preciso cumprir, por obrigação, 

umas vezes, por devoção, outras, e 
não menos vezes, simultaneamente 

pelas duas razões.

As incontornáveis agências funerárias 
podem ser a melhor ajuda quando a 

morte de alguém próximo nos bate à 
porta. Tratam de tudo o que é burocracia 

e dão-nos indicações preciosas sobre 
os primeiros passos a dar. Embora seja 
o negócio delas, podemos «aproveitar» 
as deixas e agir de acordo com a nossa 
perspectiva que, nesta matéria, deve seguir 
sempre aquela máxima: a maior dignidade 
com a maior simplicidade.
Se não se quiser irritar – e isto é literalmente 
assim -, não deixe tudo ao critério das 
agências. Supervisione ao pormenor e peça 
ajuda a alguém próximo que esteja ao seu 
lado.

Os enterros em Portugal são 
maioritariamente católicos, mesmo para os 
pouco crentes. Por isso é nessa óptica que 
analisamos, para já, as formalidades.

A Missa de corpo presente fala por si. A de 
7º dia, como o próprio nome indica, deve ser 
celebrada ao 7º dia da morte, a do mês, ao 
30º.
O velório e o enterro, bem como estas três 
Missas são ocasiões em que os amigos 
ou conhecidos podem acompanhar a 
família enlutada – é tudo uma questão de 

devoção, de obrigação, ou, mais uma vez, de 
obrigação e de devoção.

As condolências podem ser assim 
presenciais ou dirigidas através de carta, 
cartão, telegrama – hoje já quase em desuso 
-, ou mesmo telefonema, dependendo da 
distância e do grau de intimidade. Evite a 
mensagem electrónica, a não ser que não 
tenha  mesmo outro meio de o fazer. Não 
mande sms.

As rede sociais são actualmente uma 
manifestação usada e abusada mas que, 
a não ser nos casos em que se trata de 
uma figura pública, em que o contacto 
e o conhecimento existentes são disso 
consequência, é rigorosamente de evitar. Os 
grupos profissionais, de interesses comuns, 
temáticos, também aproveitam as redes 
sociais para evocar ou homenagear alguém 
que partiu, o que, com frequência, nos dá 
textos bonitos e um melhor conhecimento da 
pessoa de quem se fala.

As palavras empregues são importantes 
e, ou são formais – o que não tem nada 
que saber, embora o bom gosto e o bom 
senso devem marcar presença -,ou são 
ditadas pelo relacionamento que une os 
«intervenientes».

As flores são uma manifestação individual 
ou colectiva, pessoal ou institucional, 
uma indústria que gira à volta da nossa 
dor, às vezes, mas que também nos traz 
a companhia dos ausentes. O que fica, o 
cartão que acompanha as flores, pode 
não ter importância no momento, no 
entanto, mais tarde, vai ser lido com tempo 
e guardado com carinho pela Família. Por 
isso, dê toda a sua atenção às palavras que 
escreve.
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O luto é muito pessoal porque cada um 
sente e reage à dor à sua maneira. Deve 
respeitar-se a postura de cada um e, 
principalmente, jamais a criticar.

Se sabe que vai a um enterro ou a uma 
Missa de 7º dia, vista-se com sobriedade. 
Mas nunca deixe de ir, mesmo que esteja 
vestido de encarnado. No fundo, o que 
conta verdadeiramente é estar lá. 

As famílias enlutadas, mesmo desavindas, 
unem-se nestas dores e unem-se também 
para agradecer as presenças, as flores, as 
cartas, os telegramas.
Estes cartões de agradecimento devem 
ser muito simples. A versão mais usada é 
um cartão branco com tarja preta fininha e 
com os dizeres: a Família de ……… agradece 
reconhecida.
Este cartão tem a vantagem de poder ser 
acompanhado por um cartão pessoal, 
do membro da família mais próximo da 
pessoa a quem se dirige, individualizando 
assim o agradecimento.
A família pode ainda mandar fazer uma 
pajela, uma memória, para homenagear 
quem partiu … e oferecê-la aos amigos. 
É uma recordação que fica e que pode 
ser entregue numa das Missas ou em 
qualquer outra ocasião.
As memórias mais bonitas, são as que 
são individualizadas, construídas a pensar  
na pessoa, e que variam muito com a 
importância que cada Família dá a essa 
Memória, com a informação que nela se 
inclui.
As agências funerárias usam actualmente 
um modelo obviamente acordado com 
a Família, com um retrato, as datas de 
nascimento e morte e alguma oração, 
ou frase. Se não houver tempo, vontade, 
imaginação ou vocação, fique-se por aí.

Os anúncios do jornal podem ser tratados 
pela agência funerária. A redacção deve, 
no entanto, pertencer à família e deve ser o 
mais simples possível. 

E a propósito de a maior dignidade, com a 

maior simplicidade, deixo aqui um retrato 
do cemitério do Convento da Cartuxa, em 
Évora, onde isso é bem patente.

Quando se trata de luto e morte, você 
corta a etiqueta?
Na dúvida, não corte. Mas corte, se 
a sua sensibilidade e o seu instinto o 
impelem para isso. Se a morte nunca 
passou perto da sua porta, dificilmente 
vai entender porque a atitude inesperada 
é, não raras vezes, a mais acertada. Seja 
por obrigação, seja por devoção, ou por 
ambas, reaja!

Sei de cor, embora não tenha retido o 
nome do autor, uma quadra que ganhou 
um dos concursos do Sanatório do 
Caramulo, nos anos 40. A minha Mãe, 
sobrevivente desses tempos, recordava 
essa quadra com saudade:

«Quem bate assim de mansinho
Ao portal da minha sorte
Estranha voz me respondeu
Não tenhas pressa, é a Morte»

O autor morreu dois dias depois de ganhar 
o prémio …
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FOGO

Depois de um verão que, no nosso país, foi 
ameno em temperaturas, sem fogos dignos de 
registo, e de uma época em que até faltaram 
combustíveis, o clima só subiu “ao rubro” com 
as eleições legislativas, e não estou a falar 
de 1-2 “desacatos” de “arruadas” de mais de 
um partido. Primeiro porque, a menos de um 
mês das eleições, o PS era quase maioria 
absoluta e o PSD estava perto dos 20%, o que 
fazia com que quase toda a gente previsse a 
“morte” de Rui Rio. Contudo, o que se veio a 
verificar foi que, apesar de o PS descer para 
os 37%, e o PSD subir para os 28%, o mapa 
de Portugal ficou bastante “rosado” (1866 
das 3092 freguesias do país). Mas Rio não se 
demitiu, e vai mesmo sentar-se na Assembleia 
da República! O mesmo não se pode dizer de 
Assunção Cristas, que viu o seu partido descer 
novamente ao nível do “taxi” parlamentar e 
... aproveitou para sair na primeira paragem. 
O PAN subiu em 300% a sua representação 
parlamentar para 4 deputados e, pela primeira 
vez na história da democracia, temos 10 
partidos políticos sentados no hemiciclo. Como 
desta vez não há (teoricamente) Geringonça, 

prevêem-se sessões “incendiárias” ;) há mesmo 
quem afirme que “é desta que vem o Diabo”!

Mas, falando de fogos, lá por fora, por toda a Europa 
(mesmo a Escandinávia), nas estepes da Sibéria, 
no Alasca, na Califórnia, as temperaturas bateram 
records e, um pouco por todo o lado, podíamos 
dizer que, já não é Notre Dame que arde, é “o 
mundo que está a arder!” 

Desde já porque a Amazónia ardeu este ano como 
nunca há memória - o aumento em relação ao ano 
anterior foi superior a 80%. Os incêndios, de tão 
vastos e em tal número, foram visíveis do espaço 
e o fumo propagou-se, intoxicando cidades em 
estados a milhares de kms. A permissividade (para 
não falar em algo mais grave) de Bolsonaro perante 
as queimadas desgovernadas (que o próprio 
atribuiu às ONG !!) levou a que fosse apelidado de 
“Nero”, e os protestos propagaram-se pelo Brasil e 
um pouco por todo o mundo, causando mal estar 
nas relações diplomáticas entre vários estados e o 
Brasil. Segundo o especialista Mark Parrington, os 
incêndios na Amazónia libertam, em média, de 500 
a 600 toneladas de dióxido de carbono durante 
um ano típico. Este ano os dados apontam para o 
dobro.

Está a par dos últimos acontecimentos? 
Leia-nos online
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Mas o mundo também está a arder, por outros 
motivos, em muitas cidades - manifestações, 
distúrbios, protestos. Em Hong Kong. E em 
Barcelona. E em Paris. E no Equador. E no Chile. E 
no Reino (ainda) Unido também ... As divergências 
de opinião entre Brexiters e Remainers tem-se 
intensificado. E com a ascensão de Boris Johnson 
a Primeiro Ministro, tomou outras proporções. O 
Parlamento obrigou o Governo a negociar um 
“acordo de saída”. Mas como 
Boris não está habituado a esta 
coisa da democracia, “obrigou” 
a rainha a ter de aceitar uma 
“missiva” de suspensão 
do Parlamento fora dos 
calendários ditos “normais”. 
A soberana, do alto dos 
seus vetustos 93 anos 
deu a sua anuência 
(mas sabe Deus o 
que lhe passou pelo 
pensamento...).

Mas foi ultrajante que a monarca 
com mais tempo de reinado no 
mundo, que passou pela queda 
de um império, que passou por 
uma guerra mundial, tenha de 
lidar com um primeiro ministro 
(não sufragado nas urnas) 
tresloucado que, numa afronta 
escandalosa à democracia 
constitucional, a coloca numa 
posição inusitada - ter de 
decidir sobre uma questão 
política, coisa que os monarcas do 
Reino Unido têm evitado há séculos!

Até John Major -ex-PM conservador- foi a tribunal 
contra o PM conservador atual (ups!) alegando 
que a suspensão do parlamento era ilegal ... isto 
enquanto Boris argumentava que a suspensão 
“não tem a ver com o Brexit mas que é apenas 
política” e que os juízes “não deviam interferir”. 

Mas os juízes interferiram ! E o Supremo Tribunal 
britânico considerou ilegal a suspensão do 
Parlamento. Boris foi obrigado a ir a votos e a 
sua moção foi derrotada. Ou seja, os deputados 
britânicos decidiram que primeiro vão deliberar 

sobre a legislação de saída do Reino (ainda) 
Unido da União Europeia e só depois votarão o 
acordo, o que obrigou o primeiro-ministro a pedir 
o terceiro adiamento do Brexit para impedir uma 
saída caótica. Boris tinha dito há uns tempos 
que “preferia morrer numa valeta a ter de ir pedir 
mais um adiamento a Bruxelas” mas ... Boris 
acabou de “morrer”, porque o Parlamento lhe 
retirou o apoio às suas loucuras...

 Ou pelo menos algumas, 
porque a seguir surgiu mais 
um “momento” da novela 
Brexit -Boris enviou à União 
Europeia duas cartas em que 
se contradiz. Numa pede para 

prolongar a permanência 
e, na outra, diz que o faz 
“contrariado e apenas 
por ser obrigado 
pelo parlamento”...
Claro que com este 
comportamento por 
parte dos Brexiters, são 
cada vez mais as vozes 
dentro do Reino (ainda) 
Unido a dizer que, se 
calhar, era melhor fazer 
outro referendo ...

Outro fogo permanente 
é Donald Trump - um 
“meme” contínuo... 

Primeiro queria comprar 
a Gronelândia. Como 
não lhe quiseram 
fazer a vontade ... 

embirrou e não foi visitar a Dinamarca (potência 
administrante da mesma). Quando se deslocou 
a Biarritz, para a reunião dos G7, comportou-
se à altura da birra com os restantes líderes 
mundiais. Melania deu uns beijinhos ao Trudeau 
que fizeram as capas da imprensa cor de rosa 
e de outras cores... Depois disse que merecia o 
Nobel! parece que o Comité Nobel também não 
lhe fez a vontade, por isso, é provável que não vá 
visitar a Suécia nos próximos tempos. Entretanto, 
enquanto ia a caminho de uma reunião sobre 
Liberdade Religiosa na cimeira das Nações 
Unidas (Trump decidiu não participar na Cimeira 
do Clima), publicou um tweet sarcástico dirigido 

Está a par dos últimos acontecimentos? 
Leia-nos online
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a Greta Thunberg, a ativista climática de 16 anos 

“Parece uma jovem muito feliz que ambiciona 
um futuro maravilhoso. Tão bom de se ver!”.

E que dizer daquela frase épica com que 
brindou, na Casa Branca, o presidente italiano, 
Sergio Mattarella, acerca da antiguidade das 
boas relações entre os dois países “os Estados 
Unidos e a Itália estão unidos por uma herança 
cultural e política compartilhada que remonta 
milhares de anos à Roma antiga”. Parece que não 
aprendeu nas aulas de história que pelo menos 
passaram 1300 anos, entre 476 d.C., quando 
os romanos foram derrotados em Roma, até à 
fundação dos EUA, em 1776 ... Não satisfeito com 
isso, ainda chamou Presidente Mozzarella ao seu 
homólogo ...

Entretanto o grande estratega militar Trump 
mandou retirar as tropas da Síria e deixou os 
curdos abandonados às mãos (e balas) de 
Erdogan... que deixou no ar esta tirada:

-Ei, União Europeia, atinem! Volto a repetir: se 
tentarem dizer que a nossa operação é uma 
“invasão”, abriremos as portas e deixaremos 
passar 3,6 milhões de migrantes.

O que hão de dizer frau Merkel e monsieur 
Macron, que andaram décadas a armar os turcos 
? 

Mas para combater o tal fogo que aqui nos 
trouxe, nada melhor do que a água. Pena que, de 
acordo com “experts” da nossa praça, ela (água) 
teima em evaporar, principalmente em Portugal, 
que tem tantas barragens...  E as vacas, essas 
“esponjas”, que teimam em beber quantidades 
enormes de água (para não falar nas emissões 
de CO2)... Isto da “natureza” é tramado... Coitados 
dos meus excelentes professores do 1º e 
2º ciclos que me explicaram que a água se 
move, não por interesses económicos, não por 
populismos, não por “politicamente corretos” ou 
fundamentalismo, mas por um CICLO, e o que 
evapora aqui condensa lá mais à frente, e o que 
entra na cadeia alimentar também sai da cadeia 
alimentar... 

E que dizer do reitoral disparate de abolir a 
carne de vaca das cantinas universitárias? que, 

em prol da “neutralidade carbónica”, colocam 
o Presidente da República na “ordem do dia” 
a afirmar que “vai continuar a comer carne de 
vaca”, ou o Primeiro Ministro a dizer que “os 
pratos oficiais do governo podem passar a ser 
de peixe”... ao mesmo tempo que o Ministro da 
Agricultura diz que “as paredes da centenária 
academia são permeáveis ao populismo”...  
A mim só me apetece dizer “olha! a Jonet é 
que era uma visionária...” E, para acabar com 
a ditadura da carne, convoca-se um MEGA 
churrasco nas redes sociais ;) o tuga...sempre 
atento ;)  

Eu, por mim, sou todo votado à bio-diversidade 
gastronómica! 

E por falar em disparates, isto não é só por cá 
no retângulo, o “politicamente correto” está 
a tornar-se numa “ditadura” que quer fazer 
regressar as “fogueiras da Inquisição” por todo o 
lado. 

Então não é que o Primeiro Ministro Canadiano, 
Justin Trudeau, o mesmo que parecia estar em 
atitude sensual e romântica com a Melania, 
admitiu que se mascarou de Aladino numa festa 
escolar das “Mil e Uma Noites” há quase 20 
anos. Nada a declarar! o disparate começa por 
ele se sentir na “obrigação” de pedir desculpa 
pelo facto de a máscara incluir pintar a cara com 
a cor característica da raça “negróide”. Ora, 1º, 
Trudeau é caucasiano e, 2º, toda a gente sabe 
que o Aladino não era assim tão branco (nem 
nas versões da Disney ;) ). Mas está tudo doido? 
porque alguém se mascara de outra “raça” é 
racista”?

Podíamos falar da condenação da EDP ao 
pagamento de uma multa de 48 milhões de 
euros por “abuso de posição dominante no 
mercado” durante 5 anos mas que resultou num 
dano de cerca de 140 milhões de euros para os 
consumidores... e concluir que afinal, o crime 
ainda compensa! 

Podíamos falar do cão (com estudos) que 
apareceu em Lamego a pedir ajuda ao INEM. 

Podíamos falar dos 40 anos do SNS e, sem 
desmerecer todo o avanço que se verificou na 
intervenção social (há 40 anos havia pessoas 

ÚLTIMA HORA
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que NUNCA tinham ido ao médico), terem surgido 
partidos que, ainda sem se terem resolvido todos 
os problemas prementes do dito querem SNS, o 
sugerem ... para animais...

Podíamos falar no crowdfunding da Ordem dos 
Enfermeiros, que foi tão generoso, tão generoso, 
que até sobrou dinheiro para patrocinar uma 
novela da SIC. Mais concretamente, 44 mil euros 
para a actriz Liliana Santos vestir uma bata...
Podíamos falar de Greta Thunberg, da sua viagem 
transatlântica em veleiro oferecido pelo príncipe 
do Mónaco, e falar do avião fretado para trazer, 
quer o veleiro, quer o navio de apoio, quer o 
equipamento e restante material de volta à Europa 
... ups, lá se foi a “pegada de carbono”...

Podíamos falar dos modelos que Cristina Ferreira 
usou na XXIV gala dos Globos de Ouro.

Podíamos falar dos 50 anos de Abbey Road 
ou podíamos falar dos 50 anos do Festival de 
Woodstock.

Podíamos falar em Jair Bolsonaro, ao confirmar 
que não vai ratificar o Prémio Camões, a principal 
galardoação da língua portuguesa, atribuída a 
Chico Buarque.

Podíamos falar da gaguês de uma porta-voz 
partidária ou da suposta falta de patriotismo da 
bandeira com que comemorou a sua eleição como 
deputada.

Podíamos falar da Bárbara Timo, com uma prata, 
ou do Jorge Fonseca, com um ouro, que puseram 
o judo “lá em cima”.

Podíamos falar do 700º golo da carreira de 
Cristiano Ronaldo.

Podíamos falar das sucessivas crises no Sporting, 
dos treinadores que entram e saem, dos Bas Dost 
que não deixam sair, dos Brunos que ficam.

Podíamos falar de Maurice, o galo francês que 
ganhou uma causa em tribunal e pode continuar 
livremente a cantar na ilha de Oléron.

Podíamos falar da morte de Freitas do Amaral (o 
último dos fundadores dos principais partidos do 
sistema democrático nascido da revolução do 25 

de Abril), por ser um espírito independente, livre 
e corajoso, por ser, nas suas palavras, “de direita, 
qu de direita, quando é preciso ser de direita, e de 
esquerda, quando é preciso ser de esquerda”. ando 
é preciso ser de direita, e de esquerda, quando é 
preciso ser de esquerda”. Por ter servido Portugal, 
por ter ajudado a construir o regime, por ter sido um 
notável jurista e estadista. Por ter servido a causa 
internacional - era um europeísta e internacionalista 
convicto-, nomeadamente como Presidente 
da Assembleia Geral da ONU, onde valorizou a 
imagem de Portugal. Por ter servido as causas 
sociais, nomeadamente, desfilou em protestos 
contra a guerra do Iraque e, contra o processo de 
intervenção da troika, por ter assinado o “Manifesto 
dos 74” sobre a reestruturação da dívida pública 
portuguesa.

PODÍAMOS FALAR DE TANTO TEMA...
 MAS NÃO HÁ TEMPO!
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Falemos então da elegância 
das mulheres. 

Não soletremos a feminina condição. 

Digamos da sua matéria inspiradora. 

Vestidas de chuva as mulheres 
desafiam o sol. 

Com uma dor cinzelada no braço 
sorriem à curva da serpente. 

Contam as misérias do mundo 
no rosário de sonhos de opulência. 
Falemos então dos homens 
que não podem amá-las. 

Estão cansados de fazerem 
a guerra. 

Estão doridos por não pararem 
a guerra. 

Lamentam não terem feito filhos 
na delicadeza das mulheres. 
Ficaram estéreis os homens 
condenados à guerra. 

Os homens que restarem 
abraçarão as mulheres 
que restarem. 

Elas vestirão a prata das noites 
sem remorso. 

Os olhos das mulheres
os olhos dos homens
terão a cor do esquecimento.
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