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EDITORIAL

Chegámos aqui do lugar onde estamos de há 1 mês e meio até cá.
Tem o lugar sido o mesmo enquanto o Mundo acontece lá fora. Acontece e de dentro 
também o fazemos acontecer

Viemos aqui, fazer acontecer convosco.

Viemos falar “disto”, cada um à  sua maneira e daquilo....
Uns à volta do “Tema” outros sobre o “Tema”, outros muito fora do tema.

Quando me lembro que no número passado pedi ao João  o texto sobre a viagem dele 
ao Perú, nunca pensei que tão depressa as fronteiras seriam subitamente fechadas.

 Lembrados das experiências contadas pelos avós e pelos pais que nunca tinham sido 
nossas, felizardos num crescimento sem obstáculos de maior, confrontados agora com 
um Medo maior que não podemos deixar que nos domine, viemos aqui conversar con-
vosco por escrito sobre isso e a ironia de uma aprovação da lei da Eutanásia quando nos 
agarramos tanto à  Vida,... afinal.

Fiquem connosco, saiam de dentro do confinamento e levem-nos o tempo que en-
tenderem melhor, naveguem pela opinião, pela entrevista, pela poesia e pela crítica 
literária, não deixem de recolher informação.

Não vos digo mais nada porque o tempo de confinamento é de descoberta.
Um abraço daqui para aí, de um barco para outro, navegando no mesmo mar de águas 
Mil em Abril .

 
 
Capa e contra-capa : Fotografia de Fernando Correa dos Santos
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https://www.youtube.com/watch?v=vHY8xNRvfT0
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LAURA 
RIBEIRO
RAÇÕES

Juiza de Direito

Da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de Março

Neste momento, de invulgar conturbação, 
sinto que tenho o “privilégio” de exercer 
funções num Juízo Local Cível, onde 
apenas excepcionalmente se podem 
colocar questões que contendem com a 
vida, a integridade física e a liberdade das 
pessoas ou que imponham a necessidade 
de proferir muito celeremente uma 
decisão apta e evitar dano irreparável 
(o que apenas sucede em escassos 
procedimentos cautelares).

Daí a minha profunda admiração, respeito 
e solidariedade para com os Colegas que, 

diariamente, são confrontados, noutras 
jurisdições, com a necessidade de realizar 
diligências presencialmente.

Não estou a efectuar diligência alguma, 
porque, além de não se justificar face à lei, 
sequer disponho de material de protecção, 
tal como os “meus” funcionários também 
não o têm, nem aquele se encontra 
disponível no tribunal para os demais 
intervenientes, aqui tendo que destacar 
que, mesmo os meios remotos, não 
funcionam sem interacção de pessoas.
Sei que não iria conseguir viver sabendo 

SOBRE O ART.º 7.º,
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encontro qualquer impedimento legal 
em adiantar serviço que sei que me será 
adstrito. Sempre trabalhei nas férias 
judiciais. E faço tudo isto mediante acordo 
com a Secção.

Julgo que sirvo melhor os cidadãos desta 
forma, do que colocando em risco a sua 
saúde ou deixando avolumar serviço que 
pode ser resolvido.

É que a vida, mesmo sem a liberdade a que 
nos acostumámos, continua a ser vida.
Respeito, obviamente, entendimentos que 
divirjam desta posição.

BOA SORTE A TODOS 
E BOM FIM DE SEMANA.

que, durante uma diligência por mim 
ordenada e realizada nestas circunstâncias, 
algum ser humano tinha ficado gravemente 
doente ou mesmo perdido a vida.

Prefiro assumir a responsabilidade de 
“estragar” a estatística durante alguns meses 
do que, por efeito de alguma decisão minha, 
colocar em risco a saúde ou a vida de quem 
quer que seja.

Não estou de férias, estou a trabalhar e 
tenho trabalhado, o mais que posso, em 
casa (elaboro saneadores sem marcar 
julgamento, profiro sentenças em acções 
cuja prova está adquirida e decido todo o 
expediente).

Os prazos estão suspensos, mas não 
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DONOS DA VIDAE DONOS DA MORTE!

Dizes-me – ganhou a vida!

E pergunto – mas que vida?

Mas que vida? A tua? A minha? A de 
qualquer um dos nossos semelhantes?

A tua não ganhou nem perdeu – antes da 
votação tu já podias levar a tua vida até 
ao limite da tua capacidade de sofrer, de 
suportar o sofrimento, até ao limite da mais 
profunda das tuas convicções. E depois 
da votação, ainda que um qualquer dos 
projectos tivesse sido aprovado, continuarias 
a ter o mesmo direito, a mesma liberdade, a 
mesma autonomia.

Não ganhaste nem perdeste, portanto.

Quem perdeu foi quem tem uma convicção 
diferente da tua – esse sim, perdeu. 
Perdeu porque, com a rejeição de todos os 
projectos, lhe foi negada a liberdade de não 
sofrer para além daquilo que, em sua lúcida 
e perfeita autonomia, lhe era humanamente 
exigível.

Não foi, portanto, a vida que ganhou quando 
nenhum dos projectos que consagrava o 
direito à eutanásia foi aprovado.

Tudo se manteve com estava – tu podes 
continuar a viver a tua vida como desejas 
e sempre desejaste, mesmo dentro de um 
processo que já não é a vida mas a morte; 
quem pensa de maneira diferente daquela 
que é a tua, e não quer passar além da dor, 
está constrangido a sofrer a vida mesmo 
para além daquilo que, para si, é a “ fiel 
dedicação à honra de estar vivo “.

Há então, em flagrante violação do humano 
( e constitucional ) princípio da igualdade 
duas classes de homens – os que querem, 
e podem, viver a vida para além da dor, e 
os que querendo apenas não prolongar 
o inexorável caminho da morte se vêem 
obrigados a suportar o sofrimento extremo 
que lhes rouba a dignidade do seu direito de 
viver.

E viver é também morrer!

Não estará dentro do direito à vida o 
direito à morte? Não será o direito à vida o 
direito a uma vida digna - digna em todos 
os momentos, até no último momento, 
o momento da morte? Por quê retirar a 
dignidade a esse último momento em que 
a vida já não é vida, atingida já pelo cruel 
e inevitável sopro da morte, que torna a 
vida num fatal e doloroso e insuportável e 
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JOÃO 
PIRES DA ROSADONOS DA VIDAE DONOS DA MORTE!

extremo e profundo sofrimento.

Dir-se-á que “ a Constituição não reconhece 
qualquer «vida sem valor de vida», nem 
garante decisões sobre a própria vida “ (Vital 
Moreira – Gomes Canotilho, em anotação 
ao art.24º ), mas terá ainda valor a vida que, 
reconhecidamente, é apenas sofrimento e 
dor extremos, sem qualquer possibilidade de 
reversão?

Sê-lo-á para ti e és livre de decidir viver esse 
sofrimento que já não é vida. Mas quem pense 
de maneira diferente não há-de poder decidir, 
em sua perfeita e lúcida autonomia, que a 
vida já não é vida e que tem o direito de pôr 
fim ao sofrimento para morrer em paz?

Pode até dizer-se – deve dizer-se – que de 
algum modo este direito já existe. Basta que, 
oportunamente haja o cuidado de subscrever 
o testamento vital ( Lei nº25/2012, de 16 
de Julho ) e podes expressamente libertar-
te de tratamentos que só serviriam para 
artificialmente te prolongar a vida ou exigir 
os cuidados paliativos que possam, numa 
situação terminal, libertar-te da dor.

Mas isso pode não ser suficiente.

Lutes, conforme todos devemos lutar, pela 

criação dos cuidados paliativos com os quais 
o Estado respeite a exigência constitucional da 
tua dignidade pessoal, da dignidade do direito 
à vida, ninguém pode garantir o cuidado 
paliativo total, o cuidado que te permita 
roubar à dor, em todos os casos, o sofrimento 
extremo e insuportável com o qual a vida já 
não é viver.

Não sei o que acontecerá, o que acontecerá 
a ti e a mim, no momento último de deixar 
a vida. Não sei como me comportarei, ou te 
comportarás, num tal momento.

Mas quero que tu e eu sejamos donos da 
nossa vida … e da nossa morte.

E não tenhas medo do direito – já te falei 
no testamento vital, e podia falar-te na 
interrupção voluntária da gravidez. O direito é 
que tem que estar ao serviço da vida e não a 
vida ao serviço do direito.

E se acaso me disseres da tua convicção 
religiosa e de que há uma outra vida para além 
da vida, dir-te-ei que então a morte é apenas 
o momento da passagem de uma vida para 
outra vida e tu dirás, se bem o entenderes, que 
é tempo de acabar com esse tempo morto.
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Inicio o meu texto com uma confissão, 
que poderia fazer parte de algum 
manual de uma qualquer religião. 
Confesso que as últimas semanas sem 
poder sair de casa apenas me têm sido 
difícieis pela ausência de liberdade. 
Gosto do ninho, mas também gosto de 
sair,de  jantar fora, de tomar um copo – 
de tinto preferencialmente, de estar com 
amigos e apesar de sentir falta de tudo 
isso, o que me tem feito mais falta é a 
liberdade. Aliás, a LIBERDADE, toda ela 
em maiúsculas como a estava habituada 
a viver.
Dou comigo a pensar em mudança, 
adaptação, novidade, curiosidade, medo 
... um misto de emoções e sentimentos 
que me varrem os dias enquanto me 
tento concentrar no trabalho. Ainda 
assim, nada que seja novidade.

Cerca de um mês antes desta obrigação 
de permanencia na habitação – segundo 
a terminologia apropriada - estive 

perante uma audiência onde fui falar 
sobre alguns destes temas que agora 
dançam na minha mente, e mal podia eu 
adivinhar o que se passaria a seguir... É 
estranho, no mínimo.
Comecei a apresentação com a frase 
“I’m scared to death of crossing bridges” 
– o que é um pouco verdade. Perante 
uma ponte suspensa não sei onde iria 
arranjar coragam para a atravessar. Teria 
de a ir buscar ao meu âmago, até porque 
sei que ela lá está. A ponte não é mais 
que uma metáfora para o que tem sido 
o meu atravessar de diversos abismos. 
Sem rede de protecção. 

Depois de uma licenciatura terminada, 
vi-me obrigada a mudar o rumo do meu 
sonho de menina – o de ser professora. 
Havia excesso de professores, na 
altura. Imagine-se...como as coisas 
mudam. Foi-me tirado um emprego – 
onde já “só” faltava assinar o contrato, 
porque apareceu alguém que vinha 

MUDANÇA.
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MARGARIDA 
VARGUES

Professora

com um pedido especial. Daí, parti, 
novamente na meca de trabalho. Acabei 
num empreendimento turístico de terceira 
categoria onde aprendi como as coisas não 
devem ser feitas! E uns meses depois acabei 
naquele que seria o emprego de sonho 
para muitos, mas que ao fim de alguns anos 
se tornou o meu maior pesadelo. Foi uma 
escola! A sério que foi. Aprendi mais em 
10 anos do que ao longo de todo o meu 
percurso escolar: de guardadora de gado a 
inspectora de obras, contabilista e tradutora 
fiz de tudo um pouco. Os últimos anos foram 
duros, tão duros que me deixaram doente. 
Tinha de sair dali. Mas como e para onde?

A sensação que tinha era a de que não 
sabia fazer nada, que não poderia ser útil 
em nenhum outro lugar. Ainda assim, sem 
planos, sem rede, e com uma sensação 
de vazio, saí. Uma semana sem dormir até 
trazer ao de cima a coragem para abdicar 
do conforto de um ordenado ao final do 
mês. Numa quente tarde de Verão, entrei 

no escritório e comuniquei que me iria 
embora. 

Sem rede, mas com uma sensação de 
alívio tão grande...parecia que o mundo 
me saíra de cima dos ombros. E agora? 
Precisava de um plano, mas não sabia 
onde o iria buscar. Quis o acaso que pouco 
tempo depois estivesse a trabalhar em 
Lisboa, e que esse mesmo acaso me 
tivesse levado para Londres – sozinha. 
Deixei familia, amigos, o meu pequeno 
atelier e tudo o que, afinal me dava 
suporte. 

Na plateia comecei a ver pessoas que 
anuiam com a cabeça. Outras abriam 
a boca e os olhos em sinal de espanto. 
Outros, completamente entediados, pois 
terão vidas bem mais interessantes. Ainda 
assim, vi ali espelhada a realidade de 
alguns e noutros percebi a necessidade 
que tinham de ouvir na primeira pessoa 
que, por muito perdidos que estejamos, 

MUDANÇA.
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MUDANÇA

há sempre uma luz dentro de nós que nos 
empurra no caminho certo. Apenas temos 
que a deixar brilhar.

A minha aventura em Londres durou um 
ano e meio. A cidade era – e é! - minha, 
mas o que estava a fazer não era eu. 

Despedi-me. Novamente, sem rede, sem 
planos, sem ideia do que viria a seguir. 
Tinha pela frente mais uma ponte, com 
uma agravante: a aproximação dos 40 
adensavam o nevoeiro que cobria a outra 
margem. Estávamos no Verão de 2013.

Depois de aterrada fui assolada por mais 
umas noites de insónia. Tracei um plano 
que tem vindo a dar frutos. Regressei às 
origens. Limpei o pó ao diploma. Regressar 
a uma escola estava fora dos meus planos 
e foi aí que comecei, em casa, a dar 
explicações. O mais duro tem sido mesmo 
actualizar-me, especialmente no que diz 
respeito à terminologia – um substantivo é, 
agora, um nome, já ninguém sabe que um 
parágrafo pode ser composto por diversos 
períodos, um complemento circunstancial 
de tempo, modo, lugar, etc passou a 
chamar-se complemento oblíquo e outros 
piores... - , já que os programas continuam 
como há 30 anos: maioritariamente 
aborrecidos!

Antes mesmo do final dos 6 minutos 

e 40 segundos destinados à minha 
apresentação consegui revelar que no 
meio de todo este turbilhão consegui, 
afinal, concretizar dois dos meus sonhos 
de menina: aprender ballet clássico aos 41 
anos e, inesperadamente – no início deste 
ano lectivo - entrar numa sala de aula para 
leccionar algo que me apaixona: escrita 
criativa.

Por mais duro e sinuoso que seja o caminho 
é sempre possível fazê-lo. Muitas vezes 
contamos com o apoio de outros, noutras 
temos de praticar o desapego, mas se não 
formos nós nunca sairemos do lugar. 

Aprendi que estamos sempre a ser postos 
à prova e é daí que vem a nossa maior 
aprendizagem. 

Assim, o melhor mesmo é atravessar a 
ponte e desfrutar da paisagem!
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E O MAR 
LOGO ALÍ
Ana Gomes 
Juíza de Direito

A casa está construída na duna e separada 

das outras casas do sítio. Esse isolamento cria 

nela uma unidade, um mundo.

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, 

«A casa do mar», 

Histórias da terra e do mar, 

Figueirinhas
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decidiu não sair. Encomenda as compras 
que são colocadas no elevador. Sobem 
sozinhas até ao 7.º andar. Ainda nunca se 
perderam. Chega quase tudo ao destino à 
exceção dos bens que todos procuram e que 
não se encontra. Também Júlia continua a 
trabalhar a partir de casa. Não tem varanda. 
Tem umas janelas mínimas que quando 
comprou o apartamento nunca pensou que 
tivesse de ficar um mês fechada, como nos 
concursos que chegou a assistir. No início, 
a novidade, a confusão, algum entusiasmo 
por mudar radicalmente a rotina que passava 
por acordar à pressa, chamar as crianças, 
puxá-las da cama e ajudar a vestir … mesmo 
assim, às vezes lá saíam com as meias de 
cores diferentes ou sem se pentearem … 
pequeno-almoço, preparação da marmita, 
conduzir até ao colégio, seguir para o Tribunal 
e aí recomeçar o dia para dez horas depois 
regressar ao colégio, descongelar arroz de 
pato para o jantar, deitar os pequenos e 
preparar o dia seguinte. Ainda telefonava para 
a mãe, senhora ativa, para saber como tinha 
sido o dia e aí vivia mais umas horas com 
o entusiasmo que acredita vir a ter quando 
chegarem os seus 70. 

Agora, Júlia já só vive a confusão de ver 
a casa transformada em escola, onde os 
miúdos se pegam e pouco estudam, a 
confusão de ver a casa transformada num 
salão de chá que a mãe partilha com as 
amigas nas videochamadas diárias, de horas 
… a confusão de ver a casa transformada no 
seu gabinete pessoal e sala de audiências 
que improvisou num cantinho do escritório. 
É desta que a Justiça se aproxima dos 
cidadãos, com os Juízes a mostrarem a sua 
casa e a Casa da Justiça vazia (irónica), sem 
as pessoas que lhe dão sentido ?! 

Em fevereiro perguntávamos se a Casa da 
Justiça seria a casa de alguém, sem saber 
que poucas semanas depois, essa Casa iria 
ficar cada vez mais vazia. Hoje, as Casas da 
Justiça estão em isolamento, reduzida ao 
mínimo a atividade que chame pessoas. As 
portas estão entreabertas e o que se pode, é 
feito a partir de outras casas, a de Irina, a de 
Júlia … 

Irina voltou à casa dos pais em Lisboa, com 
vista para o rio e para o céu azul, por onde 
deixaram de passar tantos aviões. Mantém o 
ritmo. Levanta-se cedo, uma corrida das 6h 
às 6h30, aprecia a calma da manhã, duche 
frio, vestimenta a condizer, café, torrada 
e uns morangos, computador, ligação ao 
Tribunal e vá de analisar os processos que lhe 
vão chegando via plataforma eletrónica. O 
escritório que tem improvisado há um mês é 
na varanda que dá para o Tejo. Não se veem 
já navios de cruzeiro a atracar, o que lhe 
deixa uma vista mais aberta, de horizontes 
largos. Nos últimos dias, a normalidade 
passa por realizar algumas audiências. Para o 
efeito, escolhe um local mais solene, como o 
escritório do pai o qual foi por ela despejado, 
apesar da suspensão desses procedimentos. 
Veste a beca e vê-se a partilhar com os 
advogados e pessoas que não conhece o 
espaço que poucos amigos seus conhecem.  
É desta que a Justiça se aproxima dos 
cidadãos, com os Juízes a mostrarem a sua 
casa?!

Júlia, também juíza, mantém-se na casa 
onde vive com os 2 filhos e onde, entretanto, 
acolheu a mãe, de 73 anos. Júlia dorme agora 
na sala. Três assoalhadas pequenas num 
bairro onde não bate o sol e onde a saída 
representa cruzar-se com uma dezena de 
pessoas, a qualquer hora do dia. Por isso, 

DOMVS IVSTITIAE II
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apreciar a adequação dos meios teóricos aos 
fins práticos a que se destinavam, a  aferir a 
utilidade das teorias às circunstâncias (…) a 
traçar um limite (…) sublinhando, de um lado, 
o absurdo  a que levam certas posições se 
tomadas radicalmente, e equilibrando, de outro, 
pelo entrechoque de opiniões o impacto das 
distintas posições dos jusfilósofos”, escreve 
LAFER. (1)

Assumindo-se assimiladas as diferenças entre 
as noções de ortotanásia, distanásia, eutanásia e 
suicídio assistido, debruçar-nos-emos sobre as 
duas últimas.

São vários os argumentos apresentados 
para defender ou atacar a aceitação da 
eutanásia e do suicídio assistido, sendo 
que, neste processo ponderativo está-se, 
essencialmente, como veremos, perante um 
conflito entre o direito fundamental à vida 
e o direito fundamental a uma morte digna, 
havendo, pois, dois princípios em colisão.

Convém sublinhar, desde já, que o lugar que 

Considerar antecipações de morte, seja qual for 
a forma, implica a necessidade de ponderação 
de valores, designadamente entre princípios 
e normas/regras, só assim se conseguindo 
solucionar o conflito e determinando a nossa 
posição.

Um princípio pode ser restringido por outro, 
sem que isso o exclua. O mesmo não acontece 
com a regra. ALEXY refere que os princípios 
podem ser satisfeitos em diferentes graus. Os 
primeiros têm uma dimensão de importância 
que as normas não têm. Enquanto estes são 
ponderados, as regras são aplicadas por 
subsunção. Os princípios sobrepõem-se-lhes 
porque se convertem em pedestal normativo 
constitucional; porque são normas-valor dos 
sistemas jurídicos, plasmadas nas Constituições 
dos Estados.

Ora, este processo de ponderação não é 
discricionário, mas proporcional e razoável. 
E razoabilidade aqui refere-se a uma lógica 
específica: a do raciocínio jurídico.
A lógica do razoável “levou o saber jurídico a 

ADVOGADA

SANDRA MOREIRA

DE PROFUNDIS. 
DO RESPEITO. DA DIGNIDADE.
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escolhermos nesta problemática não se 
identifica partidária ou ideologicamente 
como sendo de direita ou de esquerda. 
Trata-se de convicções, tão somente, de 
valores e convicções. Em última análise, de 
consciência.

 

Pese embora haja obras 
anteriores que se referem 
ao tema (v.g. Utopia de 
THOMAS MORE), o termo 
eutanásia remonta ao séc 
XVII e a FRANCIS BACON, 
na obra Instauratio Magna, 
1ª parte:
De augmentis scientiarum.
Nela discorre acerca do 
prolongamento da vida e 
da eutanásia, distinguindo 
a eutanásia exteriori e uma 
outra, que se destinava a 
preparar a alma para sair 
do corpo. A primeira, segue 
a linha da filosofia clássica, 
no sentido de uma morte 
serena. Baseando-se nas 
mortes de Augusto Cesar, 
Antonio Pino e Epicuro, 
que sofreram doenças 
incuráveis, refere a ajuda 
médica como forma de 
conseguir uma morte 
tranquila, como um sono. 
Etimologicamente, a 
palavra deriva do grego εεεεεεεεε 
(eu) e εεεεεεε (thanathos, morte), 
ou seja, boa morte, morte 
sem dor, sem sofrimento.

É comummente aceite que 
a vida humana tem um 
valor intrínseco, inviolável, 
independentemente 
do contexto histórico. 
Todavia, cumpre não 
esquecer que foi com o 
judaísmo e as escrituras 

hebraicas (Genesis 9:5 – 6; Exôdo 20:13; Levítico 
19:16) que a vida humana ganhou sacralidade: 
ela pertence a Deus e é um direito divino dela 
dispor. O homem foi criado por Deus, à sua 
imagem e semelhança, e o sofrimento e a morte 
são integrantes da condição humana. Portanto, 
é desse enquadramento, de raiz religiosa, que 
extraímos a impossibilidade do homem dispor da 
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DE PROFUNDIS. DO RESPEITO. DA DIGNIDADE.

sua própria vida.
Esta visão, que se transpôs para o cristianismo, 
traduz a imoralidade de pedir a própria morte. 
Coloca-se, hoje, a questão: «A vida, quando se 
inicia não é uma vontade. 
Porque haveria de sê-lo ao morrer?»

Ainda que se pudesse contrapor tal argumento 
com uma visão existencialista, defendendo 
que, no homem, a existência precede a 
essência e que este está só, sem desculpas, 
e condenado a ser livre, não vamos enveredar 
por aí.

Há que considerar, então, os argumentos 
a favor da determinação individual de, em 
casos especiais, morrer. SÉNECA já referia a 
possibilidade de se poder escolher a forma de 
terminar a vida, e em caso de doença, se poder 
fazê-lo, sem crueldade e de forma nobre.
A medicina tem avançado significativamente, 
e, consequentemente, também os cuidados 
paliativos, de forma a controlar, quase 
completamente, a dor física. O que não 
significa, porém, que se controle o sofrimento. 

Cada indivíduo deverá ter a possibilidade de, 
face a determinadas circunstâncias, entender 
que já não vive, mas sobrevive, e, como tal, 
prefere antecipar a morte do que continuar 
naquele sofrimento. Porque crê que não é 
uma vida digna. 

E o valor dignidade pode, efectivamente, 
preceder o valor vida. 
Sabemos que a dignidade é sentida e expressa 
através do corpo, como suporte biológico da 
existência, sim, mas a natureza biológica do ser 
humano é o substracto, que está subjacente 
à reflexão sobre a dignidade humana. Há uma 
dimensão ética na existência, para a pessoa 
que vive naquele corpo, não apenas para a 
matéria. 

Psicologicamente, a dignidade situa-se no 
quadro de valores de cada um. Daí que seja, 
exclusiva, e, também, relativa e variável. E 
varia, não só de indivíduo para indivíduo, mas 
também, ao longo do tempo.
Até as opiniões dissonantes reconhecem 

que em determinados estados, v.g. doença, 
depressão, entre outros, “a dignidade objectiva 
pode ser subjectivamente atenuada ou até 
eliminada” (26/CNECV/99). A fundamentação da 
dignidade é ao nível ético, reiteram.

Pensando no conceito de dignidade humana 
não podemos escamotear KANT: «o ser 
humano é um valor absoluto. A sua autonomia 
é a raiz da dignidade. É ela que faz do homem 
um fim em si mesmo.» CANOTILHO e VITAL 
MOREIRA indicam 3 dimensões da dignidade, 
que decorrem do pensamento daquele autor: 
dignidade como dimensão intrínseca do homem; 
como reconhecimento recíproco; como valor.
A CRP adoptou o princípio da dignidade humana 
como princípio estruturante e autónomo. 
Estando ligada à autonomia e vontade do 
indivíduo, é intrínseca à natureza humana e de si 
indissociável.

PAULO FERREIRA DA CUNHA, por exemplo, 
assume claramente nos seus textos, a 
superioridade da dignidade face ao direito à 
vida, colocando-a no cume da hierarquia em 
importância e mais alta na abstracção.
Diremos, em suma, com F. OLIVEIRA, que, para 
uma existência digna, é necessário:

“a) A salvaguarda da igualdade entre todos; 
b) A rejeição da aviltação e coisificação de cada 
pessoa; 
c) A garantia de um patamar material mínimo 
para a subsistência do ser humano.” (2)

O direito à vida tem um regime de protecção 
alargado, impondo-se perante todos, inclusive 
perante o Estado, mas a dignidade humana 
pode ser mais abrangente, já que engloba, 
também, a liberdade e a igualdade.

E, recordando HEGEL, dir-se-á que o respeito à 
dignidade se expressa pelo respeito à liberdade. 
Aquela traduz-se pelas diferentes formas de 
concretização desta. Não há dignidade sem 
liberdade e sem direitos fundamentais. E a 
realização destes direitos caberá ao Estado por 
ser o garante da integridade dos cidadãos.

As questões aqui abordadas, são, de facto, um 
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dos pilares da bioética contemporânea. Daí 
que, consultado, o CNECV tenha vindo a emitir 
pareceres que contextualizam a reflexão ética, 
v.g. Parecer 11/CNECV/95, e 26/CNECV/99. 
Mais recentemente, e na sequência de 
projectos-lei relativos à antecipação da morte 
e morte medicamente assistida, emitiu os 
Pareceres 101/CNECV/2018, 107/CNECV/2020 e 
110/CNECV/2020. 

Em todos eles entende que não deve haver 
uma precedência ontológica do respeito pela 
autonomia relativamente a outros princípios, 
reconhecendo, porém, que há uma mudança, 
nas sociedades contemporâneas, no valor 
relativo da liberdade como condição para o 
exercício de direitos, designadamente, no que 
diz respeito à decisão de determinar o términus 
da vida. 
 
Não se compreende, todavia, a discrepância 
na avaliação, quando tratou de analisar as 
Determinações Antecipadas da Vontade 
(Testamento Vital), no parecer 95/CNECV/2017, 
na medida em que entende que as DAV, 
incentivadas pela Recomendação 1993 
sobre a protecção dos direitos do homem 
e da dignidade da pessoa, e reguladas pela 
Lei  25/2012, de 16 de Julho, “constituem 
instrumentos de afirmação da autonomia 
colocados à disposição dos cidadãos”, tratando 
estas de “consentir ou dissentir num momento 
futuro em que se encontre impossibilitada 
de manifestar a sua vontade e transmitir as 
suas próprias decisões (…) relacionadas com 
a continuação ou interrupção de medidas de 
suporte de vida e assistência no final da sua 
vida.” (3)

Se a questão central é respeitar a vontade do 
paciente, porquê aceitar que nada se faça, daí 
podendo advir a sua morte, e ser-se tão avesso 
a respeitar a vontade do indivíduo, quando 
existiu um processo, rigoroso, ponderado e 
acompanhado por profissionais? Não está 
em causa, também o direito à vida e o 
cumprimento, pelos médicos, do juramento 
de Hipócrates, quando estão perante um 
indivíduo que preencheu o formulário da DAV? 
Onde ficam, nessas alturas, os argumentos da 

objecção de consciência que têm sido referidos, 
inclusive de forma insistente, nos pareceres do 
CNECV?
Fala-se a propósito da eutanásia nos casos 
de doenças terminais, no recurso aos 
cuidados paliativos. Os cuidados paliativos são 
importantíssimos, sem dúvida. Mas não nos 
alongaremos, salvo para dizer que não há, em 
Portugal, verdadeiros cuidados paliativos. Pode 
haver boa vontade de alguns profissionais, 
mas, efectivamente, o SNS não dispõe de uma 
estrutura minimamente aceitável de cuidados 
em fim de vida. O CNECV e os profissionais da 
área já, inclusive, o confirmaram publicamente.

O investimento na saúde nos últimos vinte 
anos não permitiu a modernização dos 
hospitais públicos, o que permitiu que no 
sector privado houvesse oferta desse tipo de 
serviços. Decorrente deste facto, o aumento da 
desigualdade social no acesso aos cuidados 
paliativos, significando, isto, que apenas quem 
tem meios pode aceder-lhes. Porque é lá que há 
condições, sim, mas estarão no privado, também, 
todos os bons médicos? Não o cremos.

O que não deixa de ser curioso, também, é o 
facto de nunca se ouvir falar nas mortes dos 
hospitais privados, mas apenas do SNS. Mas 
isso já era outra questão.

Ainda a considerar o duplo efeito dos cuidados 
paliativos, inclusivamente aceite pelo Comité 
Director de Bioética, ou seja, como alerta, e 
bem, ANABELA RODRIGUES, «aceitar o efeito 
secundário dos cuidados paliativos – redução da 
vida do paciente – está a admitir-se a eutanásia 
activa indirecta.»

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem 
sido confrontado com alguns casos atinentes a 
esta problemática. Casos como Widmer, Glass, 
Burke, Pretty, Haas, Koch e Gross Nicklinson e 
Lamb, Gard, Afiri e Biddarri, foram aí analisados, 
podendo concluir-se que este tribunal tem vindo 
a fazer uma interpretação actualista da CEDH, 
e ainda que não aceitando a existência de um 
«direito à morte», tem considerado que do artigo 
8.º adviria um verdadeiro direito do indivíduo 
a pôr fim à sua vida quando e como entender, 
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e do artigo 2.º decorria obrigação para os 
Estados de implementar um procedimento que 
assegurasse que a decisão de pôr fim à vida 
tinha inerente uma vontade livre e esclarecida 
do doente.

Outros casos que não chegaram ao TEDH 
nos chocaram e fizeram reflectir sobre esta 
questão. O caso Vincent Humbert, que ficou 
tetraplégico, mudo e cego, e que comunicava 
com a mãe através de um polegar. O caso 
Ramón Sampedro, que viveu 29 anos 
tetraplégico, suplicando que o deixassem 
morrer, por se sentir “uma cabeça sem corpo” 
e dizer que «viver assim não era digno». É 
completamente impossível ficar indiferente ao 
vídeo que gravou com as suas últimas palavras 
e o seu suicídio.

Não há, é verdade, um direito a morrer nem 
um direito ao suicídio. Como direito não existe, 
até porque não é possível exigir do Estado 
que seja garante dessa decisão. Mas existe 
a liberdade de morrer. E tanto assim é que 
o suicídio é um espaço livre de direito, não 
sendo, punível. 
No texto “A ajuda à morte: uma consideração 
jurídico-penal”, F. DIAS escreve que se trata do 
“indeclinável direito (de cada um) dar à sua vida 
o destino que quiser, como e quando quiser” 
(a autonomia pessoal e o consequente direito 
à autodeterminação) é “a mais pura e directa 
decorrência da dignidade da pessoa humana”. 
(4)

Assim, e sendo a vida um direito, não um 
dever, se o doente estiver na posse das suas 
faculdades mentais, não se lhe pode impor a 
obrigação de estar vivo, conclui, a propósito, 
VERA L. RAPOSO. (5)

Importante é que a legalização seja restrita a 
casos bem determinados e que o processo 
implique: um pedido reiterado do doente, que 
a sua vontade seja livre e esclarecida, que não 
haja possibilidade de reversão do estado da 
doença de acordo com a legis artis ou que a 
incapacidade seja permanente/definitiva que 

provoque ao doente um sofrimento intolerável, 
e, que haja acompanhamento médico e de 
outros profissionais de saúde. 

Condição imprescindível será, ainda, que tudo 
decorra no serviço público, pois só assim se 
evitará, não só as desigualdades de acesso, 
como também, a proliferação da oferta e o 
não cumprimento rigoroso dos requisitos, com 
consequências negativas, designadamente pela 
oferta usurária do sector privado.

Como argumentos secundários relativamente 
ao direito à vida, há, ainda, quem aponte, v.g., 
que a vontade do doente, em tal contexto, não 
é livre, pela falta de discernimento decorrente 
da doença, ou por eventuais pressões que 
o doente pudesse sofrer. Ela sê-lo-á se a 
entendermos como a capacidade do doente 
ajuizar sobre os seus interesses, posto que esteja 
completamente informado. 

Afirmar-se que a legalização da eutanásia vai 
conduzir à morte de quem não tem vontade 
de morrer, parece-nos estar fora do alcance 
do que se pondera, desde logo porque a 
acontecer tal situação, configurar-se-ia o 
crime de homicídio, logo, nada tem a ver 
com eutanásia ou suicídio assistido. Assim, 
quaisquer resquícios de concepções do que 
se designou “eutanásia nazi”, nada terão a ver 
com a realidade, desde logo porque não existe 
o elemento essencial: a vontade do doente. É, 
portanto, condição sine qua non que haja um 
pedido reiterado e consciente do doente, daí 
que tal argumento, também não colha.

Não podemos terminar sem referir que, muito 
recentemente, a 26/02, o Tribunal Constitucional 
Federal Alemão declarou inconstitucional a 
proibição de auxílio ao suicídio e a criminalização 
de tais actos, determinando que a Constituição 
alemã assenta no valor liberdade e que deste 
decorre o direito à morte auto-determinada. A 
proibição do suicídio assistido viola a lei básica, 
sendo, dessa forma nula. Estabeleceu ainda 
que não pode ser o Estado a fazer a avaliação 
dos motivos que levam cada indivíduo a 



21

pretender antecipar a morte, já que isso seria 
cercear a liberdade e o livre desenvolvimento 
da personalidade, valores essenciais na 
Constituição alemã.  

Recorde-se que a constituição alemã tem 
também o princípio da dignidade humana, 
anterior a todos os direitos fundamentais, 
inclusive sistematicamente.
Este acórdão é, sem dúvida, um bom prenúncio 
no que diz respeito à jurisprudência e ao direito 
de iure condendo europeus. Seja ou não uma 
influência da compaixão shopenhaueriana ou 
da solidariedade de RORTY, mais pragmáticas, 
a verdade é que esta é uma forma de impedir 
o sofrimento do outro, estando conscientes 
de que concessão de um direito não implica 
uma obrigação para ninguém. Desta forma, 
evoluiremos, parece-nos, enquanto seres 
humanos, mais dignos.

O facto de os indivíduos, genericamente, não 
se envolverem na prossecução da dignidade 
individual do outro terá mais a ver com 
egoísmo e indiferença – característica da 
espécie humana – do que com preocupações 
acerca do que incumbe ao estado num 
processo como este.

Uma coisa é não aceitar que se obrigue alguém 
a agir se isso for contra a sua consciência, 
outra é alegar que a posição do estado fica 
comprometida, porque, em rigor, a função deste 
é conferir o bem-estar possível num processo 
tão sinuoso como é o fim de vida. E o bem-
estar possível tem que estar intrinsecamente 
ligado à vontade do doente terminal e à sua 
noção do que lhe é aceitável que dele se exija, 
e, consequentemente, do seu “mínimo de 
dignidade humana”.

Dizia, há dias, um médico especialista em 
cuidados intensivos, que «a medicina tem 
que ter uma dimensão humanista ou então 
não serve para nada» e que «optimizar os 
cuidados intensivos em fim de vida é muito 
nobre», «temos que garantir que as condições 
em que as pessoas morrem são o mais 

tranquilas, pacíficas e confortáveis possíveis». 
Completamente de acordo. Mas é exactamente 
por isso que não podemos deixar de aceitar a 
eutanásia como uma válvula de escape, como 
reacção a situações de degradação evidentes, 
em que não há qualquer possibilidade de 
reversão. Daí sermos de opinião que o direito 
à vida tenha que ser relativizado em função do 
respeito pela dignidade da pessoa humana. 
 
Qualidade de vida não é quantidade de vida, e 
é isso que nos tem sido imposto.
Dispomos diariamente da nossa vida ao fazer 
escolhas, e, finita que é, vai-se esgotando. Não 
temos, nesse sentido, que dispor da nossa 
dignidade: ela pode ser mantida íntegra até ao 
fim.
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Andei na catequese enquanto puto e nesta 
conheci pessoas muito interessantes com 
as quais, de uma forma ou de outra, ainda 
mantenho contacto. Não foi o caso de um rapaz 
que eu conheci, por lá, quando tinha dez anos 
de idade pois o mesmo revelava-se, à primeira 
vista, profundamente desinteressante e nunca 
mais o vi depois do episódio que passarei, de 
seguida, a relatar.

O miúdo deveria ter treze anos de idade, era 
tendencialmente gordo, tinha uma amostra de 
bigode que lhe enfeitava a cara e borbulhas 
também. Não se vestia mal. Ou seja, não se 
vestia como se passasse dificuldades mas 
vestia-se de modo desinteressante isto é, 
usava calças de bombazine castanhas e blusão 
de napa a imitar cabedal preto. Também 
não deveria tomar, muitas vezes, banho mas 
apenas o suficiente para não cheirar mal ou, 
então, tomava banho com frequência mas não 
resultava pois o miúdo tinha sempre um ar assim 
a “dar assim para o porco”. Enfim, é o retrato de 
um puto desinteressante nos anos oitenta (eu 
era mais ou menos igual mas tomava banho e 
era magro).

Aquando da quaresma, na catequese, 
levávamos todos uma sabatina sobre a 
confissão. Ou seja, as suas razões de ser, os 
rituais e o sentido da coisa, sabatina essa dada 
pelo padre da paróquia o qual eu, ainda hoje, 
gosto de confundir, numa perspectiva optimista, 
com o Don Camilo de Giovannino Guareschi.
Seja como for, não foi o meu primeiro contacto 

com os ensinamentos sobre a confissão mas, 
como todos os anos havia sempre elementos 
na catequese que se renovavam, o sermão 
era periodicamente repetido sendo a ideia do 
mesmo, basicamente, a seguinte: 

Tínhamos que confessar os nossos pecados. Se 
não tínhamos pecados teríamos que pensar 
e arranjar meia dúzia deles para satisfazer 
o costume anual da confissão. Não havia 
excepções. Todos pecávamos. 

Da parte que me toca consegui sempre e com 
alguma imaginação, arranjar alguns pecados 
de ocasião, muito embora mentisse. Ou seja, 
inventava uns pecados inofensivos para não 
desiludir as pessoas. Seria desagradável dizer 
que não os tinha e assim pecava, mentindo 
sobre os pecados, demonstrando tê-los para 
não pecar, pelo menos por falta de humildade.

O mesmo não aconteceu com o rapaz de quem 
falei supra pois, o mesmo, após a sabatina sobre 
a confissão, e após o intervalo de dez minutos 
que nos davam para pensarmos, calmamente, 
sobre que pecados teríamos para revelar, 
limitou-se a dizer que não tinha pecados para 
confessar. A postura do rapaz foi encarada, 
em primeiro lugar, com piada, com algumas 
senhoras a tentar convencer o mesmo de que 
pecados teria certamente, podia era não se 
lembrar dos mesmos mas isso não significava 
que não os tivesse. Assumiu-se que a postura 
do rapaz traduzia apenas a sua ingenuidade, 
tal como querubim a entrar na pré-adolescência 
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a qual fazia perder, a qualquer criança inocente, a 
sua carinha de anjinho papudo de igreja rococó.
  
Depois, e perante a resistência passiva do mesmo, 
a piada deu origem à pedagogia, com as mesmas 
senhoras, catequistas e afins, a tentar explicar que, 
por vezes, mesmo que não tenhamos a noção que 
pecámos acabamos por o fazer, por isso, bastava 
puxar pela cabeça para encontrarmos alguma 
coisa passível de confissão. Podia dar trabalho 
mas, como todos os trabalhos, traria frutos. Qual 
maçã que Eva deu a Adão, assim pecando.

O problema é que o puto manteve-se irredutível. 
Tipo Gandhi. O puto não levantou a voz nem se 
mostrou minimamente irritado ou agressivo com 
as interpelações de que era alvo. Simplesmente 
respondia às questões que lhe colocavam 
com uma calma exemplar. Convencê-lo era 
como marrar contra uma parede. Pelo que os 
responsáveis pela cerimónia começaram a 
assumir que o miúdo deveria ser burro pois, não 
estava a colaborar e se, apesar dos esforços não 
colaborava é porque não estava a compreender as 
mensagens que lhe estavam a transmitir.
Assumindo isto, recorreram à técnica mais 
primária da pedagogia nomeadamente dando 
exemplos concretos relembrando o rapaz que, 
talvez ele tivesse chamado nomes feios à irmã ou 
sido preguiçoso com os trabalhos de casa, entre 

outras coisas.  
Porém, o miúdo achava que, na sua vida, não 
tinha feito nada de mal ou que pelo menos 
valesse arrependimento e, como tal, nada tinha 
para confessar situação que gerou ainda mais 
reacções, desta vez de aviso. Transmitiram-lhe, 
por último, que era melhor pensar bem pois isto 
não era negociável. Todos pecamos. Ponto final. 
Nem que seja pela arrogância de pensarmos 
que não pecamos. 

Perante isso o puto foi-se embora. O miúdo 
com treze anos de idade pôs-se a andar 
calmamente e sem ser sequer mal-educado, 
tendo a cerimónia continuado na sua ausência.

Seja como for, acredito que o rapaz, nesse 
preciso momento, foi redimido de todos os 
pecados que, de acordo com alguns, teria 
certamente praticado ou que viria a praticar nos 
próximos anos da sua vida. Pois, quem tinha a 
possibilidade de o redimir com certeza o fez 
com um sorriso nos lábios enquanto o olhava 
lá de cima, a abandonar a pequena capela 
desejando-lhe os votos de uma boa Quaresma 
uma vez que, para além do arrependimento e do 
perdão, existe também o amor que nos perdoa e 
se Deus é amor, a todos perdoa e a ele perdoou, 
certamente, também.

A  T O D O S 
O S  Q U E  P E C A M
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A  P R O T E C Ç Ã O  D O S 
C I D A D Ã O S  E S T R A N G E I R O S 
E M  T E M P O S  D E  C O V I D - 1 9

Estranhos tempos estes em que vivemos. 

Estranhos, inéditos e difíceis. Tempos que nos 

provocam receios e que deixam a vida de 

tantos nós suspensa. 

Tudo devido à pandemia causada pelo 

Covid-19, que tantos impactos tem trazido à 

vida dita normal de tantos e tantos cidadãos, 

em especial dos cidadãos migrantes em 

situação irregular em Portugal ou com os 

seus documentos com a validade expirada.

A pensar precisamente numa população já 

por si só mais fragilizada, num espírito de 

inclusão, solidariedade e de humanismo 

por quem mais precisa, e no seguimento do 

que já havia sido previsto no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

(diploma que veio estabelecer medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus – 

Covid-19, prevendo-se que as autoridades 

públicas aceitam, para os devidos efeitos 

legais, documentos caducados a partir do 

dia 24 de fevereiro até ao dia 30 de junho, 

tais como cartão de cidadão, carta de 

condução e outras certidões e certificados 

emitidos pelos serviços de identificação 

civil e criminal, bem como os documentos e 

vistos relativos à permanência em território 

nacional), foi publicado no p.p dia 27 de 

março, o Despacho n.º 3863-B/2020.

O mencionado Despacho conjunto da 

Ministra de Estado e da Presidência, do 

Ministro da Administração Interna, da 

Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social e da Ministra da Saúde 

veio determinar que a permanência em 

Portugal dos cidadãos estrangeiros que 

tenham formulado pedidos ao abrigo da Lei 

n.º 23/2007, de 4 de julho, alterada pela Lei 

n.º 28/2019, de 29 de março, Lei n.º 26/2018, 

de 5 de julho, Lei n.º 102/2017, de 28 de 

agosto, Lei n.º 59/2017, de 31 de julho, Lei n.º 

63/2015, de 30 de junho, Lei n.º 56/2015, de 

23 de junho, Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto 

(regime jurídico da entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do 

território nacional, também designado por 
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Lei de Estrangeiros ou Lei da Imigração) ou 

ao abrigo da Lei n.º 27/2008, de 30 de junho, 

alterada pela Lei n.º 27/2014, de 5 de maio (Lei 

do Asilo) seja considerada regular desde que 

os seus processos se encontrem pendentes 

no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), à 

data de 18 de março, aquando da declaração 

do Estado de Emergência Nacional.

Assim, nestes tempos de crise e de 

instabilidade a todos os níveis e de dúvidas 

acerca do futuro devido ao impacto negativo 

que este surto epidemiológico SARS-CoV-2, 

e, bem assim, da doença COVID-19, trará 

à sociedade em geral e à vida de tantas 

pessoas, e com o intuito de minorar as 

dificuldades sentidas por quem, em regra, 

se encontra numa situação mais fragilizada, 

foram implementadas medidas de carácter 

excecional, nomeadamente estabelecendo-

se que os cidadãos estrangeiros que tenham 

processos pendentes no SEF (tendo na 

sua posse documentos comprovativos de 

apresentação de manifestações de interesse 

com vista à obtenção de uma autorização de 

residência em Portugal, recibos comprovativos 

de pedidos de concessão e de renovação de 

uma autorização de residência e comprovativos 

de agendamento no SEF).

Os direitos assegurados aos cidadãos 

estrangeiros que tenham processos pendentes 

no SEF ou que se encontrem com documentos 

caducados são os seguintes: 

obtenção do número de utente, acesso ao 

Serviço Nacional de Saúde ou a outros direitos 

de assistência à saúde, 

acesso às prestações sociais de apoio, 

celebração de contratos de arrendamento, 

celebração de contratos de trabalho (v.g. 

possibilidade de fazerem a sua inscrição no 

IEFP, IP), abertura de contas bancárias, 

contratação de serviços públicos essenciais 

(i.e. água, luz, gás, telecomunicações).

De entre os direitos sociais a que os cidadãos 

estrangeiros poderão aceder, reunindo as 

condições para o efeito, destacam-se o apoio 

para cuidar dos filhos menores de 12 anos, ou 

ainda, dos filhos portadores de deficiência ou 

doença crónica; apoio ao filho em isolamento 

profilático; isolamento profilático e baixa 

médica; subsídio de doença; renovação 

automática de prestações sociais (ex. subsídio 

de desemprego, o complemento solidário para 

idosos e o rendimento social de inserção).

No caso dos cidadãos que não se encontram 

em situação regular em Portugal por não 

terem nenhum processo de regularização 

pendente no SEF com data anterior a 18 de 

março, terão, tal como decorre de preceito 

constitucional bem como do Despacho n.º 

25360/2001, de 16/11 e n.º 7 da Circular 

Informativa n.º 12/DQS/DMD, de 07/05, 

direito a cuidados de saúde com isenção 

do pagamento das taxas moderadoras em 

situações que coloquem em perigo ou sejam 

uma ameaça para a saúde pública, como é o 

caso da infecção por SARS-Cov2-Covid-19.

Ao considerar-se por Despacho que a 

permanência dos cidadãos estrangeiros 

com processos pendentes se encontram em 

situação regular não faz com que o SEF atribua 

uma autorização de residência ou renove o 

título de residência aos cidadãos estrangeiros 

de forma automática, pois passado este 

PROTECÇÃO DOS CIDADÃOS ESTRANGEIROS
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período, caber-lhe-á analisar e decidir se 

os migrantes reúnem as condições gerais e 

específicas bem como todos os documentos 

exigidos legalmente para virem a adquirir o 

direito de residência em território nacional 

ou a renovar o seu título de residência, título 

que materializa o direito de residência em 

Portugal.

Para evitar os riscos de contágio, 

determinou-se igualmente a suspensão dos 

atendimentos do SEF já agendados, sendo 

que serão posteriormente reagendados 

a partir do dia 1 de julho, por ordem 

cronológica, garantindo a igualdade de 

tratamento entre cidadãos estrangeiros, 

com exceção de agendamentos urgentes, 

nomeadamente de cidadãos que necessitem 

de viajar ou que comprovem a necessidade 

urgente e inadiável de se ausentarem do 

território nacional, por motivos imponderáveis 

e inadiáveis e de cidadãos a quem tenham 

sido furtados, roubados ou extraviados os 

documentos.

A decisão do Governo de considerar 

regularizada a permanência no país 

de cidadãos estrangeiros, imigrantes e 

refugiados, com processos pendentes 

no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

(SEF), ainda que temporariamente, tem 

merecido vários elogios, nomeadamente da 

Organização Internacional das Migrações 

(OIM), da Comissária do Conselho da 

Europa para os Direitos Humanos bem 

como de países como a França, Itália e 

Reino Unido, em regra por ser considerada 

uma “boa prática” para proteção dos mais 

vulneráveis em resposta à pandemia do 

Covid-19, e porque pretende dar reposta a 

várias fragilidades a que os imigrantes e os 

refugiados estão sujeitos, por exemplo, à 

precariedade em que vivem, às condições 

de trabalho ou à falta de documentação 

que poderia impedir e mesmo limitar o seu 

acesso a vários serviços.

Portugal, encontra-se em estado de 

emergência nacional desde as 00:00 do 

dia 19 de março, estado de emergência, 

entretanto, já prorrogado e muito 

provavelmente com possibilidade de ser 

ainda alvo de prorrogação.

Tempos estranhos estes em que vivemos, 

tempos de exceção. Porém, tempos em que 

todos temos de proteger todos
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A grande literatura vive do olhar atento 
do narrador sobre os dias informes, sobre 
a distância que nos separa do outro e se 
deixa contaminar pela sua presença. 

Nunca, como nestas crónicas, esse olhar 
foi tão longe, transformando-se no próprio 
narrador, promovendo cada pormenor a 
protagonista, convidando-o a contracenar 
dramaticamente com a ação de se vai 
desenrolando, ação essa quase sempre 
remetida para segundo plano. Minimalista, 
mas intensa. 

Estamos perante o gesto, o esboço de uma 
intenção, o desejo de um afago que mal se 
concretiza, e nesse momento, o ambiente 
é magistralmente convocado a entrar 
na história, num travelling lento, seguro, 
abrindo-se em dimensão e profundidade. 

Esta coletânea de crónicas, escritas entre o 
final da década de 60 e início da de 70, em 

plena primavera Marcelista, surge marcada 
pela arte do não dito, a que abre janelas 
no subentendimento do leitor. O mundo 
feminino possível. que guarda a casa, os 
móveis, os filhos, que se debruça sobre a 
madrugada enquanto os outros dormem 
e grita silenciosamente sem uma única 
lágrima. Existe uma força imensa nesse 
mundo.
“A manhã tinha um tom doce a descer sobre 
as ruas, um tom a descair displicentemente, 
a entornar-se como um líquido peganhento 
e grosso.
Com uma das mãos a reter os cabelos, 
tirou depressa a outra da frescura dos 
dedos dele: uns dedos esguios, nervosos, 
trémulos, e ficou a olhá-lo, admirada, 
a chávena de café meio vazia sobre a 
pequena mesa à sua frente.”

Se desconhecêssemos a escrita de Maria 
Teresa Horta conseguiríamos adivinhar-lhe 
a poesia, porque nestas páginas habita o 

DE MARIA TERESA HORTA

ANTÓNIO GANHÃO
Critico Literário

SOBRE...

QUOTIDIANO INSTÁVEL
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pulsar de um poeta. Uma escrita 
que arrisca, não pelo testemunho, 
mas na sua entrega com a 
volúpia dos amantes tímidos e 
inexperientes, alcançando o infindo 
deslumbre da palavra, imensa, nua, 
áspera, inquieta, plena.
Nada na vida se esgota, apenas 
se interrompe, inconvicto. Uma 
leitura para se deixar enamorar, 
compulsivamente.

“Curvo-me mais e mais, ainda, 
como se fosse beber a própria 
sede.”

ANTÓNIO GANHÃO

SOBRE...

QUOTIDIANO INSTÁVEL – CRÓNICAS (1968-1972), 
MARIA TERESA HORTA, D. QUIXOTE, 2019
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Nasceu em Kinshasa na República Democrática do Congo em 27 de junho de 1956.
Formou-se em Medicina em 1980. Médico de profissão sempre teve como paixão
a escrita. Tem como publicações o conto ‘Monami’ integrado na coletânea “Histórias
Para Não Adormecer I” publicada em 1998 pela AMI (Assistência Médica Internacional)
de quem é voluntário, e o conto ‘Memórias de um Médico de Família que esteve no 
Tarrafal’, integrado no livro “O Lado Humano da Medicina - IX volume”, publicado em 2009 
por Padrões Culturais Editora. “Rua dos Remédios” é o primeiro projeto de romance
Caranguejo de signo.
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MOREIRA DOS SANTOS

Veja a quantidade de profissionais, que 
aposentados, caindo naquele grupo etário 
onde existem mais vítimas causadas pelo 
Covid19, prontamente responderam ao apelo 
da Ordem dos Médicos para reforçar aqueles 
que estão no activo. 

Durante 12 anos pertenci aos órgãos regionais 
da Ordem dos Médicos, e esta experiência 
reforçou aquilo que afirmei atrás.

Esteve sempre em Portugal ou já exerceu fora 
do país? E em tempo de guerra? 

Não estou a trabalhar na Austrália por um 
acaso. Uma madrugada de há 3 anos, recebi 
um telefonema da Austrália:
-Doctor Santos?
- Yes …
- Are you interested in working in Australia as a 
GP?
-  what conditions you offer?
- How old are you doctor?
- 60 years
- Sorry … overaged.
Não foi um acaso … foi um overaged. 

Mas é frequente receber propostas do Reino 
Unido, França, Holanda … eles reconhecem 
a capacidade técnica dos profissionais 
portugueses.
E assim resumo a minha actividade no 
estrangeiro, em Cabo Verde. O meu regresso a 
Àfrica.

Sou voluntàrio da Assistência Médica 
Internacional e como médico integrei a 
equipe da primeira missão em Cabo Verde. 
Como médico fiquei colocado no Tarrafal … 
não tenha pena de mim porque o Tarrafal é 
uma terra linda. Está associada à memória da 
prisão e é difícil esquecer. Como as autoridades 
locais gostaram de mim, fui dos poucos 
portugueses que visitou o cemitério ( não falo 
do estabelecimento prisional ) da prisão … tanta 

Sou médico por vocação. Quem não tem a 
vocação desiste durante o curso, no internato 
ou cedo na carreira … investigação, gestão, 
política são vários os caminhos. 

A “trincheira” como eu chamo à prática clínica 
pura e dura, não é para qualquer um. Exige 
dedicação, resistência à fadiga, empatia, 
sacrifício, actualização e disponibilidade 
365 x 24. 
As relações interpessoais com um ser em 
sofrimento, que deposita nas nossas mãos a 
sua vida, são tão “quase sagradas”, que só nos 
podem trazer humildade, amor … tantas vezes 
tenho de comunicar que a situação clínica é 
ameaçadora para a vida. Como alguém dizia 
“ A vida é a doença mais perigosa … acaba 
invariavelmente na morte”.

2. SER MÉDICO É MISSÃO?
Eu propunha que esta missão fosse em 
Maiúsculas. 
Ser médico é uma Missão sem qualquer 
dúvida. 

A Ética dos médicos ultrapassa muito o que 
está escrito no Código. O Código são palavras … 
Na prática garanto-lhe que é muito mais ampla. 
A Missão pode implicar mesmo riscos pessoais, 
de saúde física e mental. 

O burnout é uma realidade na classe médica, 
e faz com que as energias para  cumprir a 
Missão comecem a ser pouco produtivas, o 
que traz ansiedade e depressão. Por alguma 
razão a classe médica, e particularmente 
os estomatologistas corram maior risco de 
suicídio.
Tenho os médicos portugueses em muito boa 
conta. Tecnicamente bem preparados, e cheios 
de espírito de Missão. 

1. MÉDICO DE VOCAÇÃO?



32

gente nova a avaliar pelas lápides. Aquilo ali foi 
de uma desumanidade brutal.

Em Cabo Verde não havia guerra em 1988. A 
guerra era outra … a SIDA despontava … mais uma 
guerra silenciosa. Eu pareço talhado para as 
ameaças insidiosas. A forma como aquele povo 
se uniu para tentar conter o flagelo foi notável. 
Mas para mim as guerras nunca foram assim tão 
silenciosas … nasci em Kinshasa na República 
Democrática do Congo. Com 4 anos, assisti e 
fugi de uma guerra tenebrosa … e lembra-se de 
vivências com 4 anos? Nós estamos tão longe de 
conhecer aquilo que chamo “das sobrancelhas 
para cima” … ou seja, felizmente só conheço esta 
guerra palpável, com tiros e soldados … mas 
passemos à pergunta seguinte. 

3. PODEMOS COMPARAR ESTE 
SURTO DE COVID19  A TEMPO 
DE GUERRA?

Podemos sem dúvida. Assim que terminei o 
internato de Medicina fui chamado a cumprir o 
serviço militar obrigatório, como alferes miliciano 
médico. 
Foi após o25 de Abril. Não fui para a guerra, 
mas aprendi a defesa e ataque biológico e 
radioactivo. Tudo a ver comigo ! Mas deu para 
perceber a ameaça e os poucos meios de 
defesa. 

Note que não estou a dizer que o Covid19 é uma 
guerra biológica, no sentido de ter sido criada 
com esse objectivo. Mas é um inimigo temível … 
não se vê, é poderoso e dizima. 
Se as imagens que nos chegam todos os dias 
de Itália, Espanha, França, Estados Unidos, 
Reino Unido etc não reflectem um cenário de 
guerra não sei mesmo o que é a guerra. 
Pessoal de saúde protegidos até ao milímetro, 
hospitais sem ventiladores, médicos 
desesperados a decidir quem morre e quem 

não, gente a inventar ventiladores e meios de 
protecção, funerais sem assistência, crematórios, 
morgues improvisadas … Credo. É uma guerra 
e vai ser sem quartel, mas a humanidade vai 
ganhar.

Sei que escreve. Já li e gosto do que escreve. 
Escreve para deixar mensagem ou porque 
escrever é um escape? Qual o próximo livro?

Na minha adolescência privei com grandes 
escritores, como o meu Mestre Rui de Brito, 
Alexandre O´Neill, Vasco de Lima Couto … Vivi 
aquelas tertúlias. 

A vida separou-nos. A Medicina absorveu-me e 
tornou latente a promessa que fiz a mim mesmo 
“um dia vou escrever um livro”. 

Tenho muitas saudades destes meus amigos, 
infelizmente todos falecidos. Vai assinalar-se 
em Junho de 2020 os dez anos do falecimento 
do Rui. Como sabe sou Director da Editora 
Heteronimus, e decidi em conjunto com a família 
do escritor, publicar a 2ª Edição do meu romance 
guia, “Já se pode brincar na relva”. Sinta o poder 
de liberdade deste título, numa altura em que 
todos queremos voltar a brincar na relva.
Durante a vida profissional acumulei experiências 
humanas suficientes para escrever fosse o que 
fosse. Amadureci muito as ideias.

Os meus Anjos levaram-me a Estremoz, para 
descansar num turismo de habitação “Monte dos 
pensamentos” … marquei pelo booking.com e 
pareceu-me bem. Na mesa de cabeceira existia 
uma publicação do alojamento, que explicava 
ser propriedade dos filhos de Ruben A, escritor 
maldito, louco e perverso segundo Salazar. Ali 
passava férias com Miguel Torga.

 Aquilo não foi por acaso. Na viagem de regresso 
a casa vim em profundo silêncio … a minha 
mulher sentiu a diferença. Eu digo que não 
escrevi um livro. Engravidei de um livro em 

FERNANDO MANUEL MOREIRA DOS SANTOS
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Estremoz. “Rua dos Remédios” nasceu 3 meses 
depois.

“Carlota e os dragões de Madrid” é o segundo, 
e nada tem a ver com a ucronia “Rua dos 
Remédios” que vai ter agora a segunda edição. 
Viajo muito, e na rota aérea de Madrid para 
Lisboa, no regresso de umas férias em Ibiza com 
a família que sabia ir crescer brevemente (ia 
ter uma neta) … a australiana é que tinha razão, 
estou a ficar overaged … lá dos 11 Km de altitude 
vi vários dragões deitados … são recortes dos 
rios, mas para mim eram dragões. Como escritor 
tenho esse direito. São e serão os meus dragões 
que imortalizei para a Carlota.

O facto de a minha escritora portuguesa actual 
preferida, que tem um talento enorme, mas não 
sabe, dizer que aprecia os meus livros enche-me 
de orgulho. Será convidada para integrar a minha 
comitiva para Estocolmo.

O terceiro está na forja. Eu tenho os livros 
na cabeça e depois “vomito” as ideias para 
o computador. Da ucronia, passando pelo 
infanto-juvenil, este vai ser uma “canelada até 
ao osso” da sociedade actual. Um apetizer “ 
… - Desculpem o atraso, pisei merda de cão ali 
na avenida … disse um dos convocados para o 
almoço.
- Não se preocupe, temos tempo … 
cumprimentou Henrique Lima … andou a treinar? 
Fez bem … desde que lá dentro não se torne 
um hábito (pensou o político sem disfarçar um 
sorriso que os convidados pensaram ser de 
simpatia pelas suas presenças)… “.

4. TEM ALGUM EPISÓDIO DA 
VIDA PROFISSIONAL QUE 
QUEIRA PARTILHAR AQUI?

São tantos. Vamos ordenar por os mais intimistas, 
aos divertidos.

Dos primeiros sublimei muitos, mas um ficou 
sempre. Hospital Egas Moniz: Antes do jantar 
reunia-me num local protegido dos olhares 
indiscretos, com um homem com cancro 
do pulmão, que sabia ia morrer em breve. 
Conversávamos e fumávamos cumplicemente 
um cigarro, de que ele não prescindia. Não é o 
mais ético, mas o mais humano … durou só 1 mês.

Quando estive no Tarrafal, recebemos um 
recém-nascido, desnutrido e com uma infecção 
respiratória alta. A mãe não tinha leite para o 
alimentar, e dava chá de ervas rasteiras que 
nasciam à porta de casa. Com espírito MacGyver 
fabricava vitaminas para ele, aspirando com 
uma seringa de insulina o conteúdo de cápsulas 
que tinha levado para mim. Diluía leite em pó 
para poder administrar via oral. Como não tinha 
nome, chamava-lhe Mon Ami (um trocadilho 
com AMI e a célebre frase de Mário Soares em 
relação ao amigo francês “ Mon Ami Mitterrand” ). 
No final da missão, permanecia internado, mas 
sem infecção e muito melhor nutrido. Despedi-
me. Tinha um péssimo prognóstico. 

Voltei 6 anos depois ao Tarrafal, agora como 
turista. Era inevitável visitar o Hospital, onde o 
enfermeiro Fernando me recebeu. Perguntei-lhe 
pelo recém nascido . “ Está a ver aquele ali aos 
pulos? Chama-se Monami.
E para terminar, seguia na consulta um casal de 
indianos muito diferenciados. O senhor faleceu 
subitamente para imenso desgosto de todos. 
Quando me veio comunicar a notícia, a mulher 
ofereceu-me um embrulho, que abri em casa. 
Era uma garrafa de whiskey mas já encetada. Era 
a “garrafa do falecido”.

5. QUE CONSELHOS DARIA À 
DGS NESTE MÊS DE ABRIL DE 
2020?

Quando surgiram os primeiros casos em Itália 
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apercebi-me que com a história chinesa, isto ia 
ser um bico de obra. Era inevitável chegar cá. 
Desde a primeira hora tenho sido um acérrimo 
crítico da estratégia utilizada. 

O vírus é diferente do da gripe A, e não se pode 
lidar com ele com os velhos livros e modos de 
actuar. Quando surgiu a gripe A eu era Director 
Executivo do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Algueirão e Rio de Mouro, e garanto-
lhe que passei um mau bocado. Felizmente 
surgiu a vacina.

Este vírus é danado. Porque reconheço 
capacidades à DGS, cheio de “formiguinhas” 
a trabalhar imenso, não me quero alongar, 
mas sublinho que foram cometidos erros de 
palmatória perante tão grande ameaça.
A saúde não pode ficar refém das finanças. 
Agora que os números estão desgovernados, 
é altura de nos unirmos, mas um dia a história 
vai determinar quem tinha razão. Alarmistas ou 
Assertivos. Eu estou à vontade. Sou voluntário 
em que circunstâncias forem, mas publicamente 
escrevi ao Bastonário da Ordem, aceitando o 
desafio mas assinalando os erros.
Um bom conselho: Aprendam com o que 
aconteceu em Itália e Espanha. Deixe-me 
salientar que Macau foi exemplar.

6. OS MÉDICOS ACREDITAM 
EM DEUS? 

Eu diria que grande parte acredita em um Deus. 
Eu acredito mais em Anjos. Ao fim de 40 anos de 
prática tenho imensos exemplos pessoais que 
alguém me guiou em muitas decisões … e logo 
desde muito jovem.

Lembro-me do caso de um senhor que tinha 
soluços que não paravam. Não sei bem ainda 
porquê, mas chamei uma ambulância e enviei 
para a urgência, acompanhado por uma carta 

com o diagnóstico de enfarte do miocárdio 
inferior. E era … Penso muito neste caso.

Formei-me na Faculdade de Ciências Médicas 
de Lisboa, no Campo Santana. Todos os dias via 
a estátua do Médico milagreiro “Sousa Martins” … 
não sei, existem fenómenos que eu julgo que a 
Ciência como não os mede, desconhece. Mesmo 
como cientista, não quero saber … existem e 
ponto. Tranquilo. Sabe como morreu Sousa 
Martins? Suicidou-se por sofrer de tuberculose 
avançada.

7. UM MINISTRO DA SAÚDE 
DEVE SER SEMPRE UM 
MÉDICO. É UMA AFIRMAÇÃO 
MINHA. QUE ACHA?

Concordo em absoluto. A tal Missão, a tal Ética 
não se pode misturar com interesses financeiros. 
Prefiro um ministro com o cartão da Ordem dos 
Médicos, do que com o cartão do partido.

8. SERVIÇO DE URGÊNCIA, 
DIZ-LHE ALGUMA COISA? 

Sou assistente graduado sénior, uma designação 
pouco feliz para o topo da carreira de Medicina 
Geral e Familiar. 
Esta é uma Especialidade Médica baseada na 
prevenção. Difícil … desgastante. 

Todavia acho que o serviço de urgência é 
a Arte máxima da Medicina. Velocidade de 
pensamento, intuição, técnica… 
Era estudante do 3º ano de Medicina e era 
voluntário na urgência do Hospital de São 
José. Aquele cheiro que mistura tudo o que é 
humano, fluidos, com desinfectantes, correrias, 
dor … no primeiro dia entrei pela porta principal e 

FERNANDO MANUEL MOREIRA DOS SANTOS
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rapidamente saí pelas traseiras, amparado e a 
desmaiar. Depois … tudo fica normal … os mata 
moscas na mão das salas de cirurgia de porta 
aberta para os corredores. Hoje tudo é muito 
diferente. 
Os profissionais de saúde portugueses são de 
alta qualidade e qualificação.

9. JURAMENTO DE 
HIPÓCRATES E EUTANÁSIA,.... 
SÃO ANTAGÓNICOS OU NEM 
POR ISSO?

Sempre subtil … São antagónicos. Eu sou muito 
directo. São antagónicos. Eu existo para a vida 
… seria incapaz de matar alguém. A Eutanásia 
pode ter muito boas intenções, mas não contem 
comigo. Fiz o juramento por duas vezes. A 
primeira em Lisboa quando terminei o curso, 
e repeti há cerca de dez anos em Kos, debaixo 
da árvore. Isto não é turismo … é convicção. 

10. ISTO PODE SER A 
3ª GUERRA MUNDIAL OU É SÓ 
MAIS  UMA PANDEMIA?

O Covid-19 é só mais uma Pandemia. Bem 
agressiva, mas que vai terminar, deixando 
muitas sequelas na economia internacional. 
O desemprego vai aumentar, e aí entram os 
políticos. Prevejo que as fronteiras vão regressar 
na própria Europa. A fome vai ser um flagelo 
para os chamados estados sociais. Agora 
misture-se tudo e pode dar asneira.

HOBBIES.

Escrever, ler e música. No 6º ano de Medicina 
era membro de uma banda Rock 

(guitarra ritmo e voz ). Nos concursos de jovens 
bandas ficávamos sempre atrás dos Xutos e 
Pontapés. Ganhou-se um bom grupo musical e 
um bom médico. São os anjos a brincar à cabra-
cega.

NOME.

Fernando Santos

SONHOS.

Muitos. Ser reconhecido como alguém que 
passou neste mundo, de forma pouco assertiva, 
mas fez acontecer as coisas. Aqui para nós, 
assertividade é sinónimo de cinismo.

E SE FICAR TUDO BEM?

Vou a Santorini.
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JOSÉ LUÍS
OUTONO
Escritor, por vezes fotógrafo ou pintor

MOMENTOS 
SEM DEFINIÇÃO

é colocada em causa em dois tapetes
rolantes de investigações. Afirma-se e 
prova-se da sua existência, permanência,
vivência em conjunto, mas do outro lado 
continuam a ocultar as realidades. E nos
parlamentos exibicionistas, continuam a 
jogar o xadrez em cheques mate de
conveniência pessoal e de carteira, 
quando se assume que os idosos estão 
a durar em demasia.

O intrigante mundo nas suas convulsões 
ancestrais mostra-se numa decadência
nunca esperada. As tempestades 
assumem o comando da razia, e tudo 
porque os
ventos enganaram-se nos pontos 
da bússola nervosa. Os incêndios 
consomem,
para depois se gastar na reconstrução, 

Começava o capítulo de uma construção 
da terra. Guerras e mais guerras sempre 
no 
topo de desejos sanguinários. O mundo 
dizia-se hoje muito feliz, e amanhã
começava a correção dos enganos de 
ontem. Os mais jovens olhavam para os
telemóveis e guiavam exércitos na 
conquista de poderes pessoais. A 
epidemia da
comunicação ganhava o primeiro lugar de 
relatos fatigantes na procura de pregos
que atormentem o sossego.

Os séculos passam e as histórias de 
investigação terminam num mar de 
parágrafos
com pontos de interrogação.  A destruição 
faz subir a bolsa de valores, e até a
própria existência de seres não terrestres, 
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enquanto os incendiários 
sorriem no
abaixamento de valores da madeira 
parcialmente consumida e nas 
benesses das
dúvidas de factos a provar.

É este o mundo, onde o degelo abre 
conflitos com o calor, e os calendários 
futuros
poderão ser um “puzzle” interrogativo e 
complicado para todas as idades, mesmo
as que ainda não choraram ao nascer.

Momentos onde a violência ganha leituras, 
o álcool envenena sangues e mentes, a
mão alheia sussurra desvios, a mentira 
tem várias aplicações para saber se há
verdade, e a dita é considerada inoportuna 
não vá o diabo conhecê-la.
Momentos onde exércitos ditos claques, 
patrocinam a violência e aprovam vitórias
na destruição, porque é importante que a 
notícia declame momentos a ferro e fogo,
no capítulo de cadeiras andantes e 
propriedades ansiosas de engordarem, 
porque o
veneno também dá lucro.
Momentos onde os interiores pactuam 
com os exteriores e a balança bancária
tomba para o lado do senhor interesse, 
voando quantas vezes em “drones” para
paraísos fiscais, onde  num simples 

condomínio há espertezas aos 
milhares, e o
pecado está protegido nos autos 
de leituras obesas em triângulos de 
lavagens
superiores a qualquer marketing 
destruidor de nódoas.

Momentos, onde o “Instagram” 
em sinfonia de tambores com o 
“Twitter” ordena a
destituição do livro de actas, e 
os despachos governamentais 
passaram a usar o
nome extraterrestre de “post”.
Há, no entanto, momentos fiéis aos 
olhares. 

O Sol e a Lua, esta última apesar 
de já pisada pelo banal habitante 

MOMENTOS 
SEM DEFINIÇÃO
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terrestre, continuam indiferentes no seu 
dialogar de noite e dia.

Momentos bons neste acordar e ler as 
primeiras páginas, e o teclado não ter falhado, 
num correr simétrico apesar da ameaça de 
tocar na tecla errada e o enriquecimento
do urânio , num conjunto de cálculos possíveis 
ainda continuar a somar minutos de
vivência, apesar do desejo de um planeta 
poder sair do sistema de vida, e a morte
multiplicar-se em terrenos inúteis.

Momentos onde vírus perigosíssimos nascem, 
de pais anónimos, ou carteiras provocadoras, 
talvez nascente de desapegos bem 
pagos, ou provocações demolidoras de 
economias  invejadas, onde a morte subiu em 
percentagem demolidora e quem sabe um dia 
a cova colectiva seja novamente um desígnio 
de braço estendido.
 
Pergunta o inocente de doze anos

- Querem acabar com o mundo, porquê? 
Julgo eu que quem destrói, também se
destrói, e depois?
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

É que eu tenho de ter um tema e não quero 
que o tema seja igual ao “ Tema “...
Estou tão confinada, com medo e receosa 
como qualquer um de vós. Tenho reagido 
umas vezes bem outras mal como qualquer um 
de vós.

Aceito o teletrabalho ainda que não goste do 
nome ( ou gosto porque me dá vontade rir), 
porque há muito tempo  (mais de 1 ano) que 
já o faço e com agrado. Não me perturbam 
mudanças  que agilizem, facilitem, tornem 
rápida e eficiente a resposta que quero dar e 
tenho de dar ao Meu País, o exemplo que tenho 
de ser ( e eu sei o que é um exemplo).

Não me perturba o confinamento se isso 
serve para aumentar a potencialidade e a 
resposta do SNS,  não me faz diferença que 
para que os médicos, os enfermeiros, o pessoal 
de saúde possam fortalecer-se, eu fique em 
teletrabalho em casa , faça compras porque 
há uma guerra lá fora que é preciso fazer. A 
edução é feita de um sistema de um sistema 
de interdições e de não respostas a pergunta 
respostas, “não podes pôr os dedos na ficha. 
Porquê? Porque não. Porque morres ... mas e se 

EM ABRIL DE 2020 
EM ESTADO DE CONFINAMENTO 
(não gosto deste título)

eu quiser morrer”. E ai voltas à casa de partida. 
Torna-se insuportável, não é?

 Não me faz confusão aderir a métodos 
ordenados de circulação e não poder ir ver o 
mar... nem poder descer à  praia....molhar os pés 
no mar e mergulhar os olhos lá fora no infinito 
mas não me façam voltar á casa de partida.

Tenho medo de morrer, tenho medo que me 
cataloguem como idosa, porque não aceito 
que o façam...nunca o serei a não ser que 
morra... a não ser que adoeça de qualquer 
coisinha limitativa e que me torne inimputável, 
mas aí serei apenas doente e não idosa... .

Não quero sequer conceber que me limitem 
os movimentos mais a mim que aos meus 
concidadãos, que interfiram na minha vontade 
de fumar um cigarro ( eu que nem funo), numa 
esplanada  ao ar livre debaixo  de sol com ou 
sem chapéu e com ou sem óculos escuros, só 
porque me deu na gana.

Não, não vou por aí... Eu não descendo de 
conformistas... eu e os meus genes andámos 
muito para aqui chegar. As mulheres que há 
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em mim, as mulheres de que sou feita, que se 
transmitiram à minha filha, não são de desistir 
de baixar braços.... de entristecer  a força, ainda 
que se lhes entristeçam os olhos... .

Não me etiquetem por idades, capacidades 
ou lucros, porque a minha capacidade de ser 
livre é igual à vossa.

 Eu não vim ao Mundo nem aprendi tudo o 
que já vivi ( que foi muito pouco confesso) para 
dizer o que querem ouvir, fazer vénias com 
textos e dizer Ámen,... benzer-me a seguir para 
afastar o pecado do Ámen que acabei de dizer.

 Como diz o poeta  começarei sempre, todas 
as vezes que me for exigido, nunca calada mas 
sempre caminhando, sem pressas mas com os 
pés bem apoiados ainda, que tenha que correr 
e de nenhum Futuro quero só metade.

Não tentem impor-me um limite qualquer 
ao meu querer Ser, muito menos invoquem 
a idade que já se vai tendo porque se vive, 
se conhece, se ganharam experiências e se 
adquirem novas, e se ensinam e aprendem 
outras, e não tentem apagar memórias para 
criar algo de novo sem bases e sem vivências.

Revejam os conceitos já que  estamos numa 
fase  de rever comportamentos e formas de 
nos olharmos uns aos outros, Não tornem o 
Estado de Exceção (que deve pelo seu próprio 
nome ser temporariamente temporário), num 
Estado de Sítio,... que se prolongue  de tal 
forma que começaremos a pensar fazer chover 
cravos como se fossem pedras.

Aceito tudo para criar liberdade, para 
fortalecer a resposta de quem na linha da 
frente, tenta garantir a liberdade de se ser 
saudável, de viver, de voltar ao trabalho, de 
equilibrar a economia, mas não me limitem. Eu 
faço exatamente o que entendo que devo fazer 
dentro do Todo a que pertenço sem esquecer 
o bem-estar global.

Nós somos seres imputáveis.

Como Hannah Arendt acho que a desgraça 
da escravidão consiste não só no facto do 
indivíduo ser privado da sua liberdade e 
visibilidade mas, digo eu, pior do que isso, 
ser privado do seu querer, tornando a sua 
liberdade uma coisa de papel, escrita para 
ser apenas lida.

Sabem? Eu vivi tão pouco e tenho tanto ainda 
(como vocês), para viver e para fazer. Perante 
qualquer excesso ou exceção arbitrária, não 
abdico de nada a que tenho direito como 
pessoa nem deixarei nunca, que alguém o faça.

Às vezes pensava que os meus avós tinham 
vivido uma guerra, que tinham as experiências 
de uma luta pela sobrevivência que eu nunca 
iria fazer, embora a guerra fosse lá fora, que  
a geração dos meus pais tinha feito uma 
Revolução, derrubado um regime num País 
pequeno de muita gente iletrada (mas... livre... 
porque a vontade de ser livre é genética), que a 
geração dos meus avós tinha temido a bomba 
atómica, que povos ficaram escravos de outros 
e não foi só em séculos distantes.... morreram 
seres humanos em fornos..., experiências que 
eu nunca terei pela natureza dos tempos.
Mas o ser humano devastou sempre o 
ser humano e, não contente, criou um ser 
minúsculo para continuar a dizimar-se...........
são as pandemias, as pneumónicas, as 
malvadas das gripes que ainda por cima são 
coloridas, se observadas ao microscópio têm 
uma ar de esponja  e divertido,... e este então, 
este vírus adapta-se, recria-se, transforma-se 
e reforma-se como se encontrasse em cada 
organismo uma forma de se reforçar, de se 
recriar, de dominar e gerir o Mundo ...

Mas não me venham falar em piedosas 
intenções.... e não me falem em impedir-me de 
circular nos locais mais bonitos do meu país...
nas minhas praias eternamente. Inventem lá 
critérios constitucionais.
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

Tenho a minha cidade triste,... como se Lisboa 
tivesse lágrimas nos olhos,... até a luz  que sempre 
a inunda está  baça...........há um silêncio que não se 
pode tornar cadáver...

Não me dêem intenções....... nem regras que não 
sabem como fazer cumprir porque não podem ser 
cumpridas.

 Aceito tudo para o bem de todos mas deixem-se 
de lirismos, e de vídeos com o Sars-CoV-2  como 
se fosse um aviso, um anjo de Paz e de mudança.
 Não passa de um vírus  inteligente ( temos 
sempre a mania que o único organismo vivo 
inteligente, somos nós), criado para o ser, sem 
controlo... Penso que ninguém que o tenha 
conhecido na origem  sabia da sua possibilidade 
de reprodução rápida, e de mutação, e recriação 
criativa e imaginativa.
 Cada um de nós é único e isso fortalece o Sars 
Cov-2 ou lá como se chama o tipo.

Este texto não é um texto choroso, nem de 
esperança lamechas, é um texto de uma mãe, de 
uma avó, de uma mulher que decide todos os dias 
da liberdade de todos, arguidos e vítimas, é um 
texto de uma mulher que não quer ver traçadas 
regras com as quais não poderá concordar... e 
agradece todas as que têm sido traçadas não 
discordando delas.

Mas, as  mulheres de que sou feita não aceitam 
prevenção sem critérios traçados, lógicos e 
constitucionais.
Portanto, pensem bem o Verão em Portugal... 
tudo tem um critério de aplicação. Num Estado 
de Direito é difícil combinar regras em tempos de 
Exceção. Eu sei. Mas é necessário.

As mulheres de que sou feita não abdicam da 
Liberdade de Ser, não tem a ver agora com 
Politica, já existia antes.... faz parte de nós,... 
criem requisitos não criem desigualdades, 
prisões e diferenças.... Avisem os que têm de 
aplicar as regras de que o poder não é deles é 
de todos, que se não estamos todos no mesmo 
barco, estamos todos no mesmo Mar.

 E se hoje formos à janela, cantar uma canção 

que ficou na história  porque foi escolhida 
a dedo ( vejam-se-lhe as origens, não saiu 
de nenhum gabinete ministerial, não saiu de 
nenhum laboratório,  não foi feita  para brilhar no 
Parlamento, ... saiu dos simples, para ser cantada 
por muitas vozes com uma só voz....e, se a formos 
cantar hoje à janela como alguém disse que 
poderíamos fazer  porque é Abril - 25 de um 
Abril de  46 anos depois dos meus  16 anos..., se 
tivermos a coragem de o fazer, como quem  tem 
coragem de rezar em público, junto dos que o 
conhecem no trabalho e na vida Pública,... vamos 
ter de sentir que isso significa apenas, que  a 
massa de que somos feitos não se pára, não 
se dobra, não se fica,...  entristece os olhos mas 
prossegue o caminho.

O meu nome? Se for preciso  o meu nome é 
Legião e se o Diabo me disser que  eu não vou 
aguentar a tempestade,  a resposta será que 
eu, sou a própria Tempestade.

As mulheres de que sou feita , passaram muito 
para chegar aqui e não é agora que vão desistir 
da força que ninguém pode parar... como 
uma enfermeira que não desiste, um médico 
cansado mas cheio de adrenalina que não 
desiste, um militar que serve todos porque foi 
feito para isso,  um juiz que pondera a liberdade 
do outro calçando  cautelosamente os sapatos 
que ele calça... um policia que  ganha mal mas 
continua,... todos os que recolhem  o que é 
preciso eu não encontrar na rua de amanhã 
quando acordo, e ganham mal... os professores 
que não desistem se o são de corpo e alma...  os 
seres que acreditam....... que quando isto passar, 
as Mulheres que vivem em mim, e em ti e em 
nós.... vão realizar os sonhos que ficaram entre 
uma data e outra onde fizemos um treino de 
sobrevivência e resistência mas em alerta, ainda 
que tenham de equilibrar pratos como um artista 
de Circo.

EM ABRIL DE 2020 NUM CONFINAMENTO 
CONVOSCO 

POR CAUSA DE UM VÍRUS DE QUE TEREI COISAS 
PARA CONTAR 
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É a porta fechada

dessa casa assombrada

no dizer das mulheres

ligeiras no andar.

E o vento a sussurrar:

Vai chegar vai chegar

o tempo de arrombar

essa porta fechada

dessa casa assombrada.

E a mulher a pensar:

É comigo é comigo

que ele está a falar.

Amanhã vou voltar

rente à casa passar

o meu ombro encostar

à ombreira da porta

baixinho perguntar:

Quem foi que te assombrou?

Quem foi que te fechou?

E a casa a responder:

Alguém que não gostou

da luz que em mim brilhou

e esta porta fechou

e sobre mim espalhou

este manto de sombra

e as mulheres afastou

e os homens afastou

e o medo semeou

e desde então ninguém

junto de mim passou

nem sequer reparou

que a luz não se apagou

e às vezes é luar

e às vezes nevoeiro

e às vezes é braseiro

a descair no mar.

A mulher despertou.

Não sabe se sonhou

mas pela casa passou

e a porta estava aberta

e lá dentro era dia

e o vento sussurrou:

Foste tu que passaste

contra o medo lutaste

e o teu ombro apoiaste

na ombreira da porta

que não mais se fechou.

Foste tu que mataste

a sombra que assombrou

a casa que voltou

a ser luz a ser guia.

E a casa sorria.

E a mulher sorria.

BALADA 
DA PORTA FECHADADA PORTA FECHADA

LÍCINIA QUITÉRIO
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Vamos todos ficar bem e Estamos juntos são 
dois dos slogans que mais se ouvem por 
estes dias. 

São reconfortantes, dizem alguns. Mas as 
pessoas adultas com quem falo têm uma 
visão diferente. Acham-nos simplistas e 
enganadores. 

É evidente, mesmo para um Cândido 
contemporâneo, que não vamos ficar 
todos bem. Mais de 100 000 mortos são 
disso suficientemente elucidativo. Também 
estarmos todos juntos é uma maneira de 
dizer. 

Há quem viva o luxo (entediante, é certo) de 
ficar em casa, deslocando-se de carro e com 
a certeza de que o rendimento mensal está 
garantido. 

Há quem tenha de sair todos os dias para 
ir trabalhar, muitas vezes recorrendo a 
transportes públicos e sem equipamento 
idóneo (máscaras, luvas, desinfectante). 
Há quem possa encomendar comida para 
entregar em casa e há quem vá para as filas 
dos supermercados. 

Há também quem tenha de recorrer à ajuda 
pública ou provada. 

Não é vergonha nenhuma, claro. Apenas 
o escrevo para marcar a superficialidade 

de pensamento inerente à ideia de que 
estamos todos juntos. Como vi algures numa 
publicação no Facebook “a tempestade é a 
mesma, os barcos são diferentes”. 

Nos momentos de crise como os que 
vivemos as frases agregadoras são 
necessárias. Poderá dizer-se que daí não 
vem mal ao mundo, mesmo quando lhes 
vemos as fragilidades. Excepto, digo eu, 
por contribuírem para a sempre crescente 
infantilização da opinião pública, um 
perigo para a subsistência a longo prazo 
das democracias. 

Uma outra forma de lidar com a situação 
que vivemos é transformá-la num sinal do 
planeta, numa chamada de atenção para a 
necessidade de modificarmos o nosso modo 
de viver. Mas quem nos chama? O planeta?

Que estamos a exaurir os seus recursos 
é evidente. Ninguém sente tão pouco 
entusiasmo por “mercados vivos” 
(designação irónica, considerando que o 
negócio é o da morte) como eu. Acredito 
que devemos por de lado a perspectiva 
antropocêntrica que nos tem guiado ao 
longo dos séculos, aceitando sermos 
apenas mais uma espécie num planeta de 
grande diversidade biológica que pode ou 
não ser o único no Universo. O uso da razão 
é uma responsabilidade, não um privilégio. 

DIAS 
DE CONFINAMENTO
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Mas ver o COVID 19 como um wake up call 
é, precisamente, pormo-nos no centro do 
universo. Como se ele existisse para nós e por 
nossa causa.

Mais ainda, é desprezar outras tragédias naturais 
e de mão humana com as quais temos convivido 
como sendo “coisas que acontecem aos outros”. 

O furacão Katrina, os tsunamis de 2004, os 
milhões de seres humanos que vivem com 
fome, sem abrigo e sem cuidados médicos, os 
refugiados metidos nos barcos dos traficantes 
de pessoas em busca de uma vida melhor. O 
trabalho infantil. O aquecimento global. A fome 
dos ursos polares.
  
Não estou a dizer que não devemos mudar. O 
que me parece é que o COVID 19 – em termos 
de sinal para o mundo – não acrescenta nada 
a outros momentos e a outros vírus como o 
das vacas loucas, a peste suína, ou a gripe das 
galinhas, só para recordar algumas doenças 
ligadas ao modo como exploramos animais e de 
que todos fomos ouvindo falar nos últimos anos. 
Ou o ébola, de que certamente ainda estamos 
todos recordados. 

É também esta profusão de incidentes, acidentes 
e vírus que me faz olhar de lado para as teorias 
conspiratórias que circulam na internet. Por 
vezes de forma anónima, em outras situações 
com argumentos em que as hipóteses são em 
número muito superior aos factos. Sobretudo 

se por facto se entender aquilo que está 
demonstrado ou verificado pelo próprio ou por 
ciência certa. 

Já em pleno COVID 19 participei numa 
mesa redonda via Zoom para debater se 
perante os acontecimentos devemos optar 
pela aceitação ou resiliência. Diga-se que 
ninguém esclareceu o que deve entender-se 
por um ou outro conceito que não têm de ser 
(a meu ver) mutuamente excludentes.

Antes da discussão foi passado um vídeo 
com uma história muito conhecida. A um 
homem sábio são apresentados vários 
acontecimentos, uns comummente entendidos 
como bons (como fazer um bom negócio 
ou ir de férias para um destino paradisíaco), 
outros que tenderíamos a considerar maus 
(por exemplo, partir uma perna ou ver a nossa 
casa destruída por um incêndio). A resposta do 
homem sábio quando lhe perguntam se tais 
acontecimentos são bons ou maus é sempre a 
mesma: “veremos”. Creio que subjacente a este 
vídeo estão as teses de Allan Watts um autor 
importante na contracultura norte-americana 
nos anos 60 dos séculos XX, cujo pensamento 
foi influenciado pelo budismo. Confesso a 
minha surpresa com o desenrolar da discussão 

Mas, com respeito por opinião diversa, 
pareceu-me que a resposta do sábio não 
pretendeu por em relevo um eventual 
relativismo dos acontecimentos. Há, de facto, 

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito
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bons e maus acontecimentos. A morte de 
quem amamos, a doença e seguramente 
uma pandemia de escola global são 
acontecimentos maus.

O que Watts tentou pôr em relevo, parece-
me, é uma outra característica da vida muito 
cara ao budismo, a impermanência. Dos 
seres (incluindo nós próprios), das coisas, 
das emoções, da vida. Tudo se transforma, 
nada fica igual. Nem nós. 

Se olharmos para quem eramos há 10 anos 
atrás, por exemplo, haverá diferenças. O 
mesmo sucede com os acontecimentos que 
nos preenchem a vida os quais se sucedem 
e, a meu ver, não têm uma lógica ou uma 
constante ligação entre si. O momento que 
vivemos colectivamente é mau. Não surge 
como uma oportunidade para fazermos 
bom uso da tecnologia, descobrimos que 
sabemos fazer bolos e testarmos os limites 
da nossa paciência com as vezes que temos 

de limpar o pó durante o confinamento. Mas 
a nossa história não acaba aqui, espera-se. 

E o facto de um acontecimento não ter um 
sentido objectivo imanente não significa 
que dele não retiremos lições. Podemos 
e se calhar devemos fazê-lo. Individual e 
colectivamente. Afinal, tudo na vida são 
lições de vida. 

Dias antes do isolamento social ter sido 
agravado fui dar um passeio a um parque 
perto da minha casa. Estava um dia de 
Primavera radioso. As árvores cobertas 
de folhas de formas variadas pintadas 
em várias tonalidades de verde, flores a 
despontarem, pássaros que não consegui 
ver, mas cujo canto ouvia. O vento a 
passar suavemente trazendo os aromas 
campestres. Apenas um ser humano, eu. 

Escrevo este texto a partir da minha sala 
de estar, com o sol a entrar-me pela janela.  
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Ocorre-me que enquanto estou aqui fechada 
as árvores mantêm-se no parque, com as 
suas folhas e flores, os pássaros também 
estarão por lá, tal como outros animais 
mais pequeninos, de que nem me lembrei 
na altura. O vento continua a acariciar os 
pinheiros. Não me afaga o rosto e não sente 
a minha falta. Como os demais elementos 
que fazem parte daquele ecossistema. Não 
estou lá e isso é-lhes indiferente. 

Para mim, porém, não o é. O mundo continua 
e sendo caso disso continuará sem a nossa 
presença. Nós é que não podemos continuar 
sem ele.

Our loss, no doubt como dizem os ingleses. 



50

VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

Vizinhos pedem a enfermeiros que mudem de 
casa ou se mantenham longe .... 

Esta é apenas uma das atitudes idiotas, 
reprováveis, que exemplificam o que de pior 
existe na natureza humana e que corta toda 
e qualquer etiqueta, já que o campo de visão 
destes seres apenas abarca o seu umbigo.
A falta que a tropa lhes fez - diriam os mais 
velhos;

Um bom par de açoites em pequenino, teria 
feito toda a diferença - diriam os de meia idade;

Um par de estalos na altura certa, isso é que 
era, diriam outros;

Uns castigos daqueles que doem, castigos 
verdadeiros, que privam os castigados do que 
lhes é mais caro, mais agradável, tinham dado 
outro resultado, diriam outros ainda.

Para já, a etiqueta saltou a esta “boa” vizinhança, 
bem como àqueles anormais covidados que 
fugiram para os Açores, aos que acham que 

é uma conquista enganar a quarentena, aos 
que com sintomas saem à rua porque precisam 
de apanhar ar, aos que por aí andam a fazer 
patuscadas .... Enfim ...
 
A má conduta, a falta de etiqueta, o 
comportamento deplorável, têm, infelizmente, 
muitos exemplos, mas, preparem-se porque vão 
ser muitos mais ... e, provavelmente, bem piores.

Nesta altura do campeonato, quando todos 
fazemos de conta que vai tudo ficar normal, os 
comportamentos traduzem bem a preparação 
que a vida nos deu e a nossa capacidade de 
adaptação a esta prisão e às consequências que 
esta revolução traz às nossas vidas.

E com tropa - ou sem ela, com um bom par de 
açoites - ou sem eles, com um par de estalos - ou 
sem eles, com castigos - ou sem eles, o certo é 
que a natureza humana revela, numa fase caótica 
como a que atravessamos, o seu lado mau mas, 
felizmente, revela também o seu lado melhor, 
altruísta, criativo, empreendedor.

Margarida de Mello Mooser

Comunicação e Protocolo

E É ISTOE É ISTO
E É ISTO
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NÃO, NÃO CORTE A ETIQUETA!

Dê o seu melhor e use o seu bom senso e o seu instinto.

Abuse das suas capacidades e partilhe com os outros o que puder, numa perspectiva 
altruísta, aproveitando as suas competências, o seu tempo e faça o que estiver ao seu 

alcance para melhorar o dia-a-dia de quem pode ajudar.

Não corte a etiqueta por um tempo (depois, virá o dia da vingança ....).

Confine-se, fique em casa, tanto quanto possível.

Pense em si, nos que vivem consigo, nos que não vivem consigo, na Família, nos Amigos, nos 
conhecidos, pense! 

Pense na humanidade.

E não se esqueça que não cortar a etiqueta fará toda a diferença enquanto vivermos este 
inferno.

E É ISTOE É ISTO
E É ISTO
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