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Este mês sinto que o Confinamento não nos travou
E se lá fora a Vida tem apresentado desigualdades, por aqui o equilíbrio matem-se e
teimamos em organizar o Mundo falando dessas desigualdades.
Este Mês a diretora da revista tem tanto orgulho nos textos que foram escritos que
prefere não falar deles,... para não tocar uma única vírgula do que aqui se escreveu
Temos tanto para partilhar convosco que não vou levantar véus,... nem fazer comentários, nem acrescentar pontos aos contos e aos recantos do que foi escrito.
Leiam e pensem connosco. Desde o texto primeiro ao último texto toda a revista é
reflexão e análise, positiva e reflexiva, real, por vezes provocadora.
Só vos posso dizer que abrimos um espaço ao leitor e que esperamos que os vossos
textos nos cheguem saídos da alma e da franqueza que cada um de nós tem dentro,
como os nossos.
Boas leituras
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Maniqueu, filósofo cristão que andou pelo
mundo no século III, dividiu o mundo em
Bem e Mal.
Do primeiro lado, luminoso e salvífico,
estava Deus e o espírito naturalmente bom.
Do segundo, o Diabo e a matéria.
Talvez no seu tempo esta doutrina
conseguisse explicar o mundo. Mas nos
nossos dias já não é assim. E, todavia,
apesar da complexidade do mundo nos
ser evidente, tentamos uma e outra vez
refugiar-nos na divisão entre bons e maus.
Um pouco como quando eramos crianças
e brincávamos aos índios e aos cowboys
ou aos polícias e ladrões, sem dúvidas
éticas sobre o lugar que cada um ocupava.
Quem de nós ousaria atribuir a vitória da
batalha aos índios ou sugerir que neles
pudesse haver bondade e honra? E com
excepção de Robin dos Bosques que ladrão
poderíamos apresentar aos amigos com
quem brincávamos que não merecesse ao
final da tarde ser derrotado?
Os tempos são difíceis ou, para ser

optimista, desafiantes e interessantes.
As estruturas da democracia herdada do
novecentismo parecem necessitar de ser
revisitadas, há tensões sociais, crises de
valores, mudanças velozes e voláteis às quais
somos chamados a responder. Não apenas
num plano macro, mas também nas nossas
pequenas e significativas vidas.
No meio de tudo isto uma pandemia em
curso e uma crise económica anunciada e
que se vem instalando. Quem tem tempo para
debates neste enquadramento? E, contudo,
cada vez mais eles são, não uma opção, mas
uma necessidade. O espaço público está
semeado de causas e de gente que quer
esvaziar o debate mesmo antes de começar.
Folheio jornais e revistas, leio as redes sociais e
lá estão as diversas técnicas de esvaziamento,
intuitivamente utilizadas.
Exemplos. Manifestação a favor dos direitos
dos animais não humanos ou dos refugiados
cujos barcos vogam pelo mediterrâneo.
Reacções. “E os idosos?”, “E os sem abrigo’” e
as “crianças maltratadas?”
Infelizmente, o que não falta neste mundo
são injustiças. Mas a reacção a quem procura
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denunciar uma injustiça não é, creio, rebater
com outros atropelos. As iniquidades não se
anulam umas às outras.
Será mais útil que cada um reflicta e pondere
quais as causas que lhe são mais caras. Em
vez de criticar os outros podemos então usar a
nossa energia para promover as mudanças que
nos parecem mais importantes.
A segunda técnica é a negação da existência
de um problema. Racismo? Sexismo?
Discriminação da comunidade LGBTQ+? Isso
não existe.
É verdade que vivemos num país onde a
discriminação é proibida. Isso mesmo é
cristalino no art. 13º da nossa Lei Fundamental
que consagra o princípio da igualdade e que
perpassa todo o nosso quadro legislativo.
Contudo, existe uma diferença, não raras vezes
substancial, entre o que diz a lei e a prática
social. É nesse terreno que se ancoram os
preconceitos, como bem sabe quem os sente
na pele.
No mínimo, a honestidade intelectual exigenos que ouçamos quem se diz discriminado
antes de decidirmos se tem ou não razão.

Mais ou menos como quando alguém chega
ao pé de nós e se queixa de estar constipado.
Perguntamos-lhe os sintomas, interessamonos pela sua evolução, avaliamos a situação.
Não nos limitamos a encolher os ombros
perante o lamento afirmando “não estás nada,
estás óptimo” ou “constipado? Eu não estou
constipado, como podes tu estar?”
A terceira técnica é apostar na diabolização do
outro lado.
E aqui encontramos dois caminhos. O primeiro
é o enfraquecimento da legitimidade de quem
protesta ou do que dá origem ao protesto.
Veja-se o caso de George Floyd, por ser
recente. As imagens da sua detenção falam
por si. Mas há quem aponte o seu pretenso
passado criminal para minimizar a gravidade
dos factos.
Sejamos claros. Numa sociedade democrática
todos os cidadãos e cidadãs merecem a
protecção da lei. Os direitos, liberdades e
garantias (incluindo no momento de uma
detenção) não são apanágio daqueles que
cumprem a lei. São de todos e de todas, em
cada momento das suas vidas.
A coisa mais natural na vida de quem
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escolheu trabalhar na área da segurança
pública é encontrar cidadãos sobre os quais
recai a suspeita ou mesmo a certeza de que
praticaram crimes. Não existe morte civil (no
sentido de alguém ficar extirpado da cidadania)
pelo que é nesse pressuposto que quem
exerce a força pública tem de agir.
Do mesmo modo que quem trabalha
num hospital sabe que do seu quotidiano
profissional fazem parte doentes de gravidade
variável com todas as dificuldades e momentos
de desânimo que isso acarreta.
O segundo caminho de enfraquecimento
do debate por diabolização do outro é o da
generalização.
Tomar a parte pelo todo e o todo pela parte.
Categorizar as pessoas pela sua cor de pele ou
pela profissão que exercem, pela sua religião
ou orientação sexual. É elevar o preconceito ao
seu expoente máximo.
Se não fosse tão perigoso, seria apenas pueril.
Porque nos remete para algo que tivemos
de deixar na infância. Os contos de fadas em
que há uma bruxa ou um feiticeiro mau, um
herói ou uma heroína de bondade e coragem
inabaláveis e um grupo de aldeões preparados
para serem salvos.
Hélas, ser adulto é também abandonar o
território das fantasias simplistas. Olhar o outro,
ouvi-lo e debater com ele. Sendo que debater
pressupõe a disponibilidade para escutar e
analisar argumentos e a abertura para se deixar
persuadir. E não, como parece ser o espírito
dos tempos, estar à procura do momento
certo para esmagarmos o outro com o nosso
argumento e pô-lo KO.

DEIXO ALGUMAS SUGESTÕES DE
LEITURAS QUE ME FORAM MUITO ÚTEIS
EM TEMPOS RECENTES.

FASCISMO:UM ALERTA, DE MADELEINE
ALBRIGHT,
SOBRE O POLITICAMENTE CORRECTO, DE
MANUEL MONTEIRO E
QUEM TEM MEDO DO FEMINISMO NEGRO,
DE DJAMILA RIBEIRO.
Livros muito distintos entre si, mas que nos
abrem novas perspectivas e nos permitem
pensar para além do nosso horizonte
mais imediato. E para quem tiver vontade
de mergulhar em contos de fadas, deixo
também uma pequena sugestão:
FÁBULAS E CONTOS DE ITALO CALVINO,
UM LIVRO TÃO INTELIGENTE COMO
MÁGICO.

NAYDINE DE CASTRO DA
MATA SEABRA DE ALMEIDA
22-12-92
São Tomé e Príncipe, numa humilde aldeia, numa pequena casinha de madeira,
onde tudo cheira a terra.
Vinda de uma infância muito turbulenta, marcada com episódios de violência,
que de certa forma faz parte da educação africana.
Filha de mãe solteira e filha do meio dos 6 irmãos.
Esteticista, cosmetologista e estudante de psicologia.
Casada - com a pessoa mais paciente do mundo.
Terapia - escrever. Quando escreve, liberta-se do subconsciente.
Gosta de viajar em busca dos sonhos que ainda são apenas sonhos para alcançar.
Pensamentos -Naydine, é uma página onde expõe os sentimentos.
Tem amores e ama.
É fã do Deus, da Terra do Mar e da Vida.

As pessoas precisam saber o quão bom é ser
branco, amarelo, vermelho e preto.
O quão bom é sermos quem somos!
NAYDINE CASTRO

A COR DA PELE

Quando o vento tocou no rosto e
passou por mim senti uma leveza, só.
O vento passou por todos sem olhar
pela cor. Chuva molhou o negro, o
branco e o velho.

Não sei.
Esses falam de pessoas por cores,
classe social...
Classe média, alta e baixa...
Até parece temperatura.

O sol nasce muito amarelado e o céu
azulado. O mar zumbia de alegria por
causa do azul do céu.
Talvez seja pela alegria ou ternura.
Todos lado a lado.

O homem possui coisas estranhas.
Enquanto a árvore se curva diante do
vento
o homem curva-se diante do orgulho.

Talvez, não sei...
O que sei eu?
E os homens?
Desses não quero falar nem pensar...
só pensam em bandeiras, raças, talvez
seja etnia...

Ansiosa por amanhã, o hoje já se
foi e não levou nada para além da
esperança.
Enfim...
Estou diante de tudo e perto do nada.

F

ruto das transformações sociais e
evolução do pensamento e princípios
valorativos com revelo para o conceito de
cidadania, a criança é actualmente reconhecida
como sujeito de direitos, sendo, como tal,
convocada a manifestar a sua perspectiva nos
assuntos que lhe digam directamente respeito.
Nesta comunicação abordaremos, por razões
sistemáticas e exigências de brevidade, a
problemática, na prática judiciária, da audição da
criança em sede de processo tutelar cível.
No Regime Geral do Processo Tutelar Cível
(RGPTC), aprovado pela Lei 141/2015, de 8 de
Setembro, o legislador português, acolhendo
no plano do direito ordinário o já resultante de
diversos instrumentos de direito internacional a
que o Estado Português se encontrava obrigado,
a par de outras mudanças que há muito se

impunham , veio, no seu artigo 4.º, n.º 1, alínea
c), a estabelecer como princípio orientador
do processo o da audição e participação
da criança: a criança, com capacidade de
compreensão dos assuntos em discussão,
tendo em atenção a sua idade e maturidade,
é sempre ouvida sobre as decisões que
lhe digam respeito, preferencialmente
com o apoio da assessoria técnica ao
tribunal, sendo garantido, salvo recusa
fundamentada do juiz, o acompanhamento
por adulto da sua escolha sempre que nisso
manifeste interesse. Para o efeito, o juiz
afere, casuisticamente e por despacho, a
capacidade de compreensão dos assuntos
em discussão pela criança, podendo para o
efeito recorrer ao apoio da assessoria técnica
(artigo 4.º, n.º 2,).
No que respeita especialmente à regulação

FILIPA GONÇALVES
Mestre em Direito (Ciências Jurídico-Políticas), juíza de
direito actualmente em exercício de funções no Juízo
Central Criminal de Lisboa. Exerceu funções
no juízo de família e menores do Funchal entre 2014
(Setembro) e 2018 (Julho).

A AUDIÇÃO DA CRIANÇA
IMPORTÂNCIA E IMPACTO NA DECISÃO

das responsabilidades parentais, o artigo 35.º,
n.º 3, do RGPTC, estabelece que a criança
com idade superior a 12 anos, ou inferior, com
capacidade para compreender os assuntos
em discussão, tendo em atenção a sua
idade e maturidade, é ouvida pelo tribunal,
nos termos previstos na alínea c) do artigo
4.º e no artigo 5.º, salvo se a defesa do seu
superior interesse o desaconselhar.
Distinguimos, desde logo, duas linhas
essenciais neste regime: a) a criança deverá
ser ouvida sempre que a sua maturidade e
idade o permitam, existindo uma presunção
legal de maturidade e discernimento a
partir dos 12 anos de idade que se extrai da
obrigatoriedade da sua audição neste caso; b)
tal direito não investe a criança no poder de
controlar as decisões que a afectam, ou seja,
a sua opinião não determina necessariamente

o sentido da decisão já que a ponderação da
sua opinião ocorrerá quando aquela não seja
desconforme ao seu superior interesse .
O artigo 5.º do RGPTC vem densificar as
regras procedimentais a que obedece a
audição. Destacamos as seguintes:
1) possibilidade de pode proceder à audição
da criança em qualquer fase do processo;
2) precedência de prestação de informação
clara sobre o significado e alcance da
mesma;
3) não sujeição da criança a espaço ou
ambiente intimidatório;
4) não utilização, preferencial, de traje
profissional;
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5) ambiente informal e reservado, com vista a
garantir, nomeadamente, a espontaneidade e a
sinceridade das respostas;
6) assistência, no decurso do acto processual,
por um técnico especialmente habilitado para o
seu acompanhamento;
7) possibilidade das declarações serem
gravadas mediante registo áudio ou audiovisual;
8) possibilidade do depoimento ser considerado
como meio probatório nos actos processuais
posteriores incluindo o julgamento.
O princípio da audição da criança traduzse, conforme resulta do já exposto, na
concretização do direito à palavra e à expressão
da sua vontade; no direito à participação activa
nos processos que lhe digam respeito e de
ver essa opinião tomada em consideração;
na consideração da criança enquanto pleno
sujeito de direitos. Também será, no plano
processual, fundamental numa fase inicial do
processo para a conhecimento e ponderação
das características e necessidades especificas
da criança posta em situação e da tomada
de consciência pelos pais das necessidades,
sofrimento e reais expectativas daquela.
Ao prever que o depoimento possa ser
considerado como meio probatório nos

actos processuais posteriores, incluindo o
julgamento (5.º, n.º 6, do RGPTC), o legislador
optou por considerar a audição também como
meio de obtenção de prova.
Desta opção colocam-se várias problemáticas
no plano da prática judiciária. Desde logo,
as atinentes à apreensão da criança como
indivíduo singular que é e à necessidade de
que a mesma compreenda as questões que
lhe são colocadas de acordo com a sua idade
e desenvolvimento; de articulação do princípio
da confidencialidade do depoimento com
o principio do contraditório e utilização do
depoimento na fundamentação da decisão; e
das eventuais consequências para a criança,
e repercussões na sua relação com os
progenitores, do conhecimento por estes do
teor das suas declarações.
Numa tentativa se ultrapassar algumas destas
questões, vem-se defendendo que o artigo
5.º do RGPTC estabelece a audição da criança
em duas situações distintas: a primeira, para
que a criança possa manifestar a sua opinião,
a atender na decisão a tomar (cf. nºs 1 e 4); a
segunda, para que sejam tomadas declarações
à criança, sempre que tal o justifique, para
que o seu depoimento possa ser considerado
como meio probatório (cf. nºs 6 e 7), tendo
estas duas situações um formalismo

diferenciado. Assim, quando a audição da
criança se assuma como uma diligência
probatória, a mesma deverá efectuar-se na
presença dos mandatários dos progenitores,
sob pena de nulidade; Já quando a audição
da criança seja para esta possa livremente
exprimir a sua opinião, a atender em sede de
decisão, não há esta exigência, podendo o juiz
ouvir a criança sem a presença de qualquer
Mandatário, sem que tal redunde na nulidade
dessa audição ;
Se este entendimento pode resultar, numa
fase inicial, na protecção da relação da criança
com os pais, sendo desnecessário confrontar
os mesmos com o teor das suas declarações
quando é mais provável alcançar uma solução
consensual, também é certo que não se
alcançando tal solução expõe-se a criança à
necessidade de, numa fase mais conflitual do
processo – a do julgamento – ser submetida
a nova audição. Não parece ter sido essa a
intenção do legislador ao regular em bloco o
regime da audição.
Terminamos deixando como matéria de
reflexão alguns aspectos que nos parecem
essenciais adoptar na prática judiciária:
1) prestar informação clara sobre o propósito
da audição (expressão da garantia da liberdade

da criança e do princípio de lealdade para com
a mesma) designadamente esclarecimento
sobre as circunstâncias em que os pais
poderão aceder ao seu conteúdo;
2) permitir que a criança decida se quer ser
ouvida ou não e sobre que aspectos;
3) formular perguntas abertas sobre os
aspectos da sua vida e rotinas em moldes que
permitam ao tribunal – não à criança – concluir
quem são as figuras afectivas de referência
e, consequentemente, em que moldes será
salvaguardado o seu superior interesse;
4) atender à sua faixa etária e grau de
maturidade;
5) garantir e tranquilizar a criança de que
não recai sobre ela o ónus da decisão final
mas sim ao tribunal; 6) ponderar, inexistindo
salas especificamente concebidas para
audição, a possibilidade de realização da
diligência apenas com intervenção da criança,
técnico e juiz (uma vez que a inquirição
é necessariamente feita pelo juiz) com
transmissão em sistema de videoconferência
para sala em que se encontrem o magistrado
do Ministério Público e Mandatários.

E O MAR
LOGO ALI
Ana Gomes
Juíza de Direito

DE MANHÃ NA RUA
A esta hora (…) a gente acordada divide-se em
duas categorias: os ainda e os já (…)
- … pergunta-se: ainda?, já? Já? ainda? Eis o
mistério.
(…) não importava nada que se percebesse que
ela era uma acordada “ainda”.
Italo Calvino, A aventura de uma mulher casada,
“Os amores difíceis”, trad. de José Colaço
Barreiros, 2011, Teorema

Ao contrário da mulher casada de
Calvino, Karina é solteira, mas como
tantas mulheres da sua idade, vive
com o companheiro. Quando criança
sonhava em ser princesa e casar com um
vestido bordado a pérolas e com flores
na cabeça, a aproximar-se do príncipe
ao som da música de Mendelssohn, tal
como via nos filmes de domingo à tarde.
Não tinha passado os vinte e o sonho
era só uma recordação feliz de infância,
como as histórias da avó que deixara na
Ucrânia, as brincadeiras com os primos
ou as idas para a escola com os amigos
com quem percorria quilómetros muito
cedo de manhã. Talvez por isso Karina,
depois de anos levantada da cama
com avisos de um balde de água fria,
muito fria, hoje, quando acordada, seja
da categoria “ainda”. Ganhou aversão a
acordar cedo e para evitar diariamente
esse processo doloroso, acorda depois
do meio dia e o mesmo dia estende-se
pela noite e madrugada que, segundo a
convenção, é já o dia seguinte.
Arranjou uma profissão em que trabalha

à noite e faz o que mais gosta: é bailarina.
Não dança ao som de Tchaikovsky, tão
pouco sabe quem é Ohad Naharin. Foi
onde o sonho chegou.
Vive em Portugal com o companheiro
e a filha de 4 anos que apareceu pelo
caminho. Diz não ter vocação para
ser mãe e delega essa função nos
companheiros que vão passando lá
por casa e que nem chega a conhecer
verdadeiramente. Não se revê nas idas
ao parque ou em fazer um bolo em casa
com a filha, que a sua mãe também não
era dada a afetos. Basta-lhe saber que
tem dinheiro para assegurar o futuro
de ambas. Depois de semanas presa,
como ela diz, por causa do vírus, voltou
ao clube, agora um clube clandestino
porque as atividades de diversão noturna
estão proibidas, mas clientes não faltam.
No último domingo de manhã, fim do dia
de sábado para Karina, ela saiu do clube,
dirigiu-se para casa, passando antes
pelo café do Sr. António. Um alvoroço
ali à volta, pessoas à janela, pessoas na
rua, gritos dirigidos a alguém que não
se percebe quem. Uma mulher polícia
aproxima-se e identifica-se.
Pergunta-lhe se é mãe da menina que
vive no n.º 3 daquela rua, que sim mas o
que se passa, com quem a deixou, com
o companheiro, onde ele está, que não
sabe mas o que se passa, venha ver, não
pode ser.
Aconteceu o que Karina nunca quis
adivinhar ou antecipar. Aconteceu.

MARGARIDA
VARGUES
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Quase a terminar este atribulado ano lectivo,
este é – talvez – o último capítulo da história da
minha menina, que ao longo dos textos deixou
de ser minha, para ser nossa.

vida a andar para trás com a possibilidade – no
horizonte – de ficar sem trabalho. Felizmente
isso não aconteceu, e apesar das perdas
que tive, a nossa menina não se dissipou no
nevoeiro da pandemia.

É UMA HISTÓRIA DE CONQUISTAS.
É UMA HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO.
É uma história que me tem trazido lições, como
nenhuma outra me trouxe até hoje. Tem sido
um caminho árduo de trilhar, mas quem disse
que eu gostava de coisas fáceis? Já chorei, já
ri, já me senti de coração cheio e também já fui
ao fundo vazio da minha alma. Limpei sempre
as lágrimas, alcancei a bóia, enchi-a com todo
o fôlego possível e chego aqui sem grandes
arranhões. Chegamos, pois esta não é uma
história só minha.
Confesso que no dia 13 de Março vi a minha

Em casa e à distância de um ecrã, as nossas
aulas continuaram com uma agravante: a única
pessoa com quem falaria português seria eu.
Bolas!, pensei, logo agora que estávamos no
bom caminho...
Com a timidez espelhada no rosto nunca
falhou uma aula, nem nunca se atrasou. À
hora marcada, qual, relógio suiço, lá está ela
equipada para mais uma sessão: smartphone,
caderno e caneta.
Quase ao fim de dois meses confidenciou-me
que tinha, finalmente, saído de casa. Foi ao
parque. Perguntei-lhe qual e não me soube
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dizer o nome. Fui puxando a conversa e, através
de pontos que me são familiares, consegui
perceber onde tinha estado. Pareceu-me que
estava com receio de me dizer, então contei-lhe
que também eu tinha saído para passear, pois
tanto tempo fechada em casa não me estava a
fazer bem. Este meu “segredo” acabou por abrir
portas ao relato de uma tarde junto à água, com
direito a pic-nic.
Têm sido tempos de felicidade, afinal está na sua
zona de conforto – de onde teima, ainda, em não
querer sair – e até a escola vivenciada à distância
é vivida com alguma leveza. Assiste a umas aulas
através da televisão, recebe trabalhos para fazer
via e-mail e as aulas síncronas são recebidas
através de uma das muitas plataformas a que
tivemos de nos habituar. Queixa-se, no entanto,
da nossa escola – onde os alunos interrompem
o docente sem pedir licença, onde ter duas ou
três negativas é absolutamente normal, onde os
professores não insistem e a matéria é dada a
correr. No seu país é diferente. É mais severo e
disciplinado. Ter uma negativa é vergonhoso e
chumbar o ano é algo impensável. Resquícios da
ditadura, direi, mesmo depois de umas décadas
de independência.
Também as nossas aulas são em modo zoom
in, zoom out. Fora do ambiente escolar o foco
tem sido o desenvolver da oralidade, afinal é
isso que vai permitir que comunique quando
tudo isto terminar. Ela acha que é descuido meu,
que me deixo levar pela sua vontade – e eu
não me importo que assim seja. Se ela pensar

que tem o leme do barco, mais facilmente eu o
consigo manobrar sem conflito e, se tudo correr
bem, este cargueiro com atrelado há-de atracar
em bom porto. Tenho-a agarrado com alguma
ligeireza e deixo-a falar sobre assuntos que lhe
dão prazer.
E é neste registo que a frase que mais a
faço ouvir é “ em português, por favor!”, pois
facilmente escorrega para o inglês. Franze o
nariz mas acaba por me fazer a vontade e certo é
que cada vez menos tenho de a relembrar deste
pequeno grande pormenor.
Durante estes meses já fiz uma viagem pela sua
cidade Natal – ahhh, as maravilhas do Google
Earth!: mostrou-me a sua antiga escola, o lugar
onde vivia, o parque que costumava frequentar
e as montanhas mesmo ao lado onde, nesta
época, apanha mirtilos que crescem livremente.
Tem saudades...
Gosto de a ouvir e os seus olhos brilham
enquanto segura este leme.
Um dos seus grandes desgostos é a morte do
seu pequeno animal de estimação, no dia em
que veio para Portugal. Entretanto e em jeito de
consolo vai sonhando em ter outros. Este é um
dos temas recorrentes nas nossas conversas. Já
quis ter dois cães, uma tartaruga e agora quer
um sugar glider, que traduzindo é qualquer coisa
como petauro-de-açúcar – os meus parcos
conhecimentos nesta área obrigaram-me a fazer
uma pesquisa no Google para tentar perceber,

literalmente “mas que diabo de bicho é este?!”.
Enviou-me quase, instantaneamente, uma dúzia
de fotografias deste animal “tão fofo”. Partilho do
seu entusiasmo, não tanto pelo animal, mas por
si, ao que me pergunta se me pode enviar mais
fotos bonitas. Como recusar um pedido destes?
Tem uma paixão por carros eléctricos e, se
pudesse, compraria um qualquer modelo da
Tesla. Diz-se fascinada com a marca e com o
computador que controla os veículos. A título de
brincadeira desafiei-a a procurar o nome do filho
mais novo de Elon Musk. Quando o encontrou
disse-me num misto de espanto e diversão: “Ele
não gosta deste filho!”
Há dias falámos, novamente, sobre a sua
gulodice. Há três bolos de que gosta: torta
branca, xadrez e – mais recentemente – bola
de Berlim. Pronuncia cada uma destas palavras
como se se estivesse a deliciar no momento da
fala. É pouco atrevida nas escolhas e, também
neste módulo, mantém-se pelo que é seguro.
Conta-me que é numa das bancas de pão do
mercado que gosta de os comprar. E tem um
ritual próprio: aproxima-se, observa-os e, de
repente há um que fala com ela e lhe pede para
ser escolhido. Rio-me.
E o que eu já sei sobre um estilo de música
oriundo da Coreia do Sul? Com certeza, quem
tem filhos adolescentes já ouviu falar de K-Pop.
É um verdadeiro fenómeno! Tenho dúvidas que
fique para a história, mas quem sabe ...

É durante estas nossas conversas, em que a sua
timidez se desvanece e o seu português está
cada vez mais solto, que a vejo crescer. Disse-lhe
que um dia destes escreveria um livro em que ela
e a sua história de coragem e superação seriam
as protagonistas. Baixa os olhos, envergonhada, e
diz-me “a minha história não é nada de especial”.

Nem
ela
sabe
o quanto é.

ANTÓNIO GANHÃO
Critico Literário

SOBRE...

RUA DE PARIS
EM DIA DE CHUVA

DE ISABEL RIO

Ser tocado pelo inesperado, por alguém
que nos precede em quase um século, eis a
proposta de Isabel Rio Novo para o seu mais
recente romance. As pessoas que nos marcam
transpõe barreiras físicas e temporais, e nada
impede a sua presença, por vezes, tão intensa
que fazem parte de uma narrativa pessoal.
Isabel Rio Novo deixa-nos aqui uma biografia
romanceada de Gustave Caillebotte, pintor do
período impressionista, patrono das artes e
alguém que viveu uma vida desafogada que
lhe permitiu partilhar a pintura com diversos
hobbies e afazeres mundanos. A autora
documentou-se, analisou os seus quadros e a
história por detrás desses quadros, e recorreu
a uma historiadora de arte que se especializou
em Gustave Caillebotte.
Pode a autora romancear-se na sua própria obra
enquanto Autora? Invocar António Gedeão em
sua defesa? O que subsiste de verdade sobre
Gustave Caillebotte? A verdade da nossa escrita
são as palavras que nos pertencem e como nos
recorda a autora: “o que temos nós de nosso
senão o que inventamos?”
A Autora escreve este livro em Paris, a cidade
de Gustave, onde se encontra com Helena a
historiadora que, supostamente, a deve ajudar a
elencar os factos e esclarecer aspetos da obra
do pintor que só um olhar treinado consegue

descortinar. Entre as duas estabelece-se uma
relação tensa, por vezes amarga. Helena, viúva,
vive a perda do amor da sua vida até à exaustão
da depressão, a Autora, talvez por ainda não
ter vivido um amor definitivo, não a consegue
acompanhar em algumas das suas conjeturas.
Helena tem um entendimento muito próprio
sobre Gustave Caillebotte que vai muito para
além da sua arte. Talvez por isso seja importante
saber algo da vida de Helena, do seu passado
e das sombras que lança sobre o futuro mais
imediato, como se ajudar a Autora no projeto
de escrever a biografia de Gustave seja a
última missão da sua vida. Da mesma forma,
precisamos que a Autora abra um pouco da sua
intimidade, da sua história e do percurso que
a trouxe até este projeto. A partilha ocasional
de pequenos pormenores pessoais tornase relevante para a narrativa que se está a
construir.
O fascínio feminino sobre a figura masculina
nunca é destituído de um sentimento de
posse, tão bem captado pela Autora quando
discute com Helena o papel de Charlotte na
vida de Gustave. O passado, mesmo quando
discutido no presente, parece guardar alguma
intranquilidade que o decoro aconselha a não
remexer. Para Helena, Charlotte não passou
de uma mulher por conta, destinada a suprir

O NOVO

RUA DE PARIS EM DIA DE CHUVA,
DE ISABEL RIO NOVO, 2020, D. QUIXOTE.
certas conveniências, enquanto a Autora a vê
como um caso de amor vivido com a discrição
imposta pelos constrangimentos sociais
da época. Onde fica a verdade? A autora
convocou uma segunda voz para alcançar
esse colorido que nenhuma certeza elimina.
Uma segunda voz feminina, provavelmente,
arrancada às páginas de um manual de
história da arte (pena que no fim a autora tenha
desfeito esse mistério).
Gustave Caillebotte, por altura da sua morte,
ficaria retratado de forma displicente como um
homem de “talento incoerente” e “milionário
excêntrico”. Com o surgimento do Fauvismo o
Impressionismo passou a ser considerado uma
forma inconsciente de naturalismo. A obra de
Gustave só ganharia a visibilidade merecida
com a criação do museu D`Orsay que reuniu
o espólio dos impressionistas e das correntes
artísticas que se lhes seguiram.
Isabel Rio Novo convida-nos a entrar na vida
de Gustave Caillebotte e na sua obra, como

quem entra num dos temas dos seus quadros,
repletos de gente comum em situações banais
do dia a dia, sem o peso da mitologia ou a
importância do registo histórico. A composição
onde, frequentemente, o ponto de fuga e a
posição da linha do horizonte destacavam os
personagens em primeiro plano, convidando
o espectador para dentro do quadro, tal como
se entra num momento da vida de alguém. Tão
anónimos como melancólicos. O que é uma
biografia romanceada se não o registo em forma
de interrogação dos sonhos que a vida nos
negou?
No tempo presente, duas mulheres confrontamse no seu fascínio pelo pintor Gustave Caillebotte;
o que seria do universo criativo de um pintor sem
as suas musas? Mesmo quando a sua escola,
o impressionismo, as transformou em mulheres
comuns, retratadas num momento de tocante
beleza da sua realidade diária, sem, contudo, lhes
perder o mistério. Que sonhos nos negou a vida?

O CANTINHO
DO JOÃO
João Correia
Juiz de Direito

N

unca fui um amante da sua obra
nem corro para uma sala de cinema
apenas para ver um dos seus filmes
quando o mesmo acaba de estrear, porém
acabo sempre por, de uma forma ou outra,
consumir o seu trabalho. Normalmente em
casa, quando estou a correr os canais em
jeito de zapping e tropeço num dos seus
filmes. E isto salvo honrosas excepções (se
a memória não me atraiçoa só o último dele
mereceu uma ida minha ao cinema).
Quanto a estes sempre os achei exagerados
ou, dito de um modo mais simpático,
hiperbólicos. Exagerados na pancadaria,
no sangue, nos detalhes sórdidos, nas
personagens pois lembro-me do Leonardo
DiCaprio com um lança-chamas na mão a
incendiar um tipo que lhe tentou fazer mal
fazendo referências a chucrute ou o John
Travolta a espetar uma agulha no coração
da Uma Thurman depois de um excesso
de drogas entre outras cenas do género as

quais me escuso de reproduzir.
Aliás, a dado momento pensei que deveria
ter um problema (eu, não o Tarantino) por
não compreender o encanto dos seus
enredos sendo que, há uns bons anos, quem
quisesse ter pretensões a ser minimamente
evoluído teria que gostar de realizadores
de cinema como este, quanto mais não seja
pela diferença. E eu nunca consegui fingir
que lhe achava alguma piada. Kusturica e
Pedro Almodóvar sim, mas este tipo não
dava. Nem à banda sonora achava graça ao
contrário de alguns dos meus amigos que a
ouviam no carro, quando saíamos à noite.
De resto, só gostei de dois dos seus filmes a
saber, o “Django” e os “Sacanas sem lei”.
No primeiro, registei o sadismo absoluto
dos proprietários sulistas perante os negros
e no segundo, a postura nazi registando
também, em ambos, que no final do dia a lei
do retorno acaba por vingar.
Lembro-me assim de um realizador de

OS EXAGEROS DE
TARANTINO
cinema português, famoso e com muito
talento, que ouvi num programa de rádio e o
qual comentou que a principal virtude de um
outro filme de culto, o “Casablanca”, era a
capacidade que o mesmo teria em transmitir
a ilusão de que a vida afinal tem sentido. Ou
seja, no final os bons são recompensados e
os maus castigados em conformidade com
a sua maldade tal como no “Django” ou nos
“Sacanas sem Lei”. Julguei eu, depois de
refletir sobre as palavras do nosso virtuoso
realizador.
Ilusões à parte, talvez tudo seja como nestes
filmes, com a lei do retorno a funcionar
e com um sentido das coisas que passe
pela recompensa dos bons e o castigo dos
maus. Vou revisitá-los com especial enfoque
para a perspetiva e postura do proprietário
sulista perante o que ele achava ser a sua
propriedade, para os tipos que cavalgavam
de noite com uns capuzes brancos na
cabeça e que, a dado momento começam

a discutir face à dificuldade que tinham em
ver com aquilo enfiado na cabeça e por
fim, no oficial das SS e na forma e prazer
como ele fazia o seu trabalho pois, no final
do dia, talvez tudo seja também como no
“Casablanca” em que, enquanto uns cantam
as músicas alemãs outros respondem com
Marselhesa cabendo a cada um escolher o
que cantar.

QUE ANO
ESTRANHO
Depois de uma aventura que durou 19 anos,
abriu-se uma grande porta. Dava para o
infinito.
Começou tão bem.

lágrimas. E como choveu.
Depois de toda esperança esquecida eis que
aparece aquele anjo ao telefone: quer voltar?
Depois de apenas alguns dias ia voltar.

Uma promoção num apetecido lugar
desconhecido ao lado de um grande apoio,
sem os nefastos efeitos de um misero
controlo. Perfeito.

De onde para onde?

Choveu sempre. Onde nunca chove,
tão longe, os dias foram passados
em lágrimas. Era a solução perfeita
transformada em calvário. Não era suposto
ser aquela casa, aquela escola nem
aquele frio. Estoicamente erguida, sozinha,
vilipendiando diariamente a autoridade por
impolida ia aumentado a distância da paz
imaginada.

Aquelas ruelas eram agora agradáveis e talvez
fosse capaz de resistir ao intolerável porque
não duraria eternamente e o petiz estava
protegido.

Foram sete longos meses com práticas
estranhas, pessoas tristes e desconcertadas
com egos terrivelmente impetuosos que
conseguiam transformar a chuva em

Estranhamente ainda chovia. Era suposto ter
ido à praia.

Daquele lado frio e longe ia voltar anos atrás.
Que angustia.
Como se explica que há horas em dias felizes
que nos fazem arrepender da insipiente
arrogância dos 20 anos. Explica-se, mas nos
ouvintes de vinte anos parece uma história de
pré-sucesso, porque os filhos também têm
sentidos de anjos.

MARIA
ELIZABETHE DUARTE
Depois de interna num colégio maravilhoso em Sintra, a frequentar a
Universidade, cheguei ao 4.º ano do curso de Direito.
Fui mãe.
Oficial de Justiça desde 2000 nas Varas Mistas de Loures,
nos Juízos Criminais de Lisboa, no DIAP
e no M.P. da Pequena Instância Criminal de Lisboa.
Fui mãe de novo.
Promovida para o Tribunal de Faro, voltei a Lisboa em 2018 onde exerço
funções no Tribunal da Relação de Lisboa.

Cheia de nada, lá estava no início dos anos 90.

a uma nova posição.

A ventura trouxe o que de melhor poderia
esperar, uma porta grande num edifício nobre e
um cantinho humilde, desconhecido, cheio de
silêncio e Sol.

E ali, longe novamente, devagarinho,
começando do zero, pela enésima vez nos
últimos quatro anos, foram aparecendo alguns
bons resultados.

Afinal tinha sido um retrocesso muito curto sem
consequências. Afinal, ia ter paz.

Caminhando, desapareceu o cantinho, o petiz
ficou desprotegido e lá estava novamente no
início dos anos 90 com a autoridade diminuída.

Que engano.
Ninguém com sombras tem paz. E recorrer à
justiça foi uma ilusão.
Apareceram novos egos e estes
incomensuráveis. Todos.
São os egos da Justiça. Aquela que nos
condiciona a Liberdade, que nos atrofia o orgulho
e que deprecia a inteligência, sempre em nome
de um Bem maior, seja a lisura ou o supremo
interesse de outrem.
Desengane-se quem julga.
Mas aqui estava tanto Sol que incentivava a
resiliência.
Até que, de repente, um aparente castigo obriga

Não bastava. Tinha que aparecer um
confinamento obrigatório. Apareceu um vírus.
Nesta altura os iludidos foram confrontados
com verdadeiras arbitrariedades.
Se não há tudo para todos confina-se a
liberdade, degradando o espirito para se
aceitar as escolhas dos protegidos.
Choveu em Abril. Muito.
Que ano estranho.
Os egos da Justiça estão adormecidos e a
grande porta que dava para o infinito já não
está aberta!

RÉ EM CAUSA
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira
Juiza Desembargadora

“AINDA ME LEMBRO DAQUELE AMANHECER EM QUE O MEU PAI ME
LEVOU PELA PRIMEIRA VEZ A
VISITAR O CEMITÉRIO DOS LIVROS ESQUECIDOS.”
ZAFON - A SOMBRA DO VENTO

Seremos os desenhadores do perfil sociológico dos
nossos filhos?
Geneticamente apenas?
Que nos ensinam as conversas em casa, as
conversas de rua nos almoços de domingo com
os amigos dos pais, os encontros das férias a
estalarem de gente que não dorme e acorda
cedo, à mesa, à volta das conversas?
Lembro-me disso e dos exemplos dados para
explicar muitas coisas que a Vida nos atira para
a frente no percurso que temos de fazer mesmo
sem o sabermos.
Ainda me lembro daquelas tardes em que o
meu pai me levava ao Alfarrabista, não era em
Barcelona, mas era em Lisboa, lá em cima, na
Trindade. Lembram-se do Alfarrabista da Trindade?
Não, não é a Livraria Trindade é a Livraria Barateira.
Ocupava duas salas tinha sido uma cavalariça
do antigo Convento da Trindade e encerrou,
infelizmente em 2012.
Não sei que segredos lá terá dentro ainda, mas
lamento o desaparecimento de algo que fazia
parte do meu percurso pedestre pelo Chiado, de
mão dada com o meu pai.
Era um Mundo de livros, de capas a preto e bege
envelhecido ou vermelho rubro já espaçado nos
tempos, livros amarelados nas pontas de um
silêncio folheador de contos, um espaço de um
homem sério que não falava muito e parecia
sempre aborrecido com a Vida no meio de tantas
vidas escritas.
Sabia tudo... onde estavam os livros, o que tinham

dentro e o que comprar e levar se a pergunta era
por autor ou, quem era o autor se a pergunta era
por título. E sabia dos assuntos...
Divertia-me a abrir os livros, tinham todos uma
dedicatória escrita a tinta permanente, pareciam
todas feita pela mesma pessoa, ... mas não, ...
tanto as datas como os nomes que assinavam
eram diferentes.
Mesmo antes de saber ler eu ía lá.... havia livros
em que me demorava a olhar atentamente
as capas para perceber se os desenhos me
ensinavam a ler o interior...
Era um Mundo... Ainda guardo alguns livros
comigo... Alguns falavam de segredos sobre
política, outros ensinavam-nos, como escola,
leis, viagens, falavam do corpo humano... . Os
que mais me confundiam eram os que falavam
de escravatura... as capas eram sempre tão
dolorosas que os meus olhos chegavam a
revoltar-se com elas e sentia uma angustia
enovelar-se no meu peito como uma dor
impotente e antiga, como se aqueles pulsos
atados aos tornozelos fossem meus. Eram esses
e os de catequese, sempre com gente a arder
dentro e mesmo assim a rezar.
Até o livro da 1º Classe me deixava
desconfortável logo com a primeira imagem em
que me fixava e representava sempre uma mãe
de avental, um pai vindo de um trabalho rural e
os filhos lavadinhos (um rapaz e uma rapariga),
muito felizes e contentes....
Sabia sempre que os livros de história só me
falavam “do que era para falar”, ... era por isso

LEI E
EA
A GENÉTICA
GENÉTICA
A LEI
que eu gostava de ir ao Alfarrabista. Havia os livros
proibidos e eram esses que o meu pai pedia em
conversas em surdina por detrás de um balcão
quando me mandava ir ver a sala do outro lado onde
descansavam os 5 da Enid Mary Blyton também ela
uma escritora proibida que a minha mãe admirava
e que foi criticada como autora de histórias elitistas,
sexistas, xenófobas.
Nunca lhe encontrei qualquer tom xenófobo ou
sexista. É injusta a classificação porque o que recordo
são exemplos de coragem e altruísmo, vontade
de fazer jus aos injustiçados e claro, uma dose de
imaginação que inspirava as férias de irmãos primos
e primas até aos 12 anos.
Concluo com isto que somos o que as modas
ditam, mas não podemos moldar-nos às modas
sob pena de nos tornarmos injustos, tendenciosos,
fundamentalistas.
Isso me ensinaram quer pai, quer mãe, numa luta
pela igualdade de todos que passava pelos meus
Direitos também, obviamente.
O que é que nos perturba noutra pessoa?
O vestir bem ou mal, o usar um bom perfume,
o saber falar e deliciar-nos com a sua conversa,
o rir e gargalhar na altura certa, a cor da pele, a
forma como conduz, a cultura que tem, o olhar, a
agressividade, a doçura, a cordialidade , o ser polido,
o medo que nos incute, o crime que julgamos que
pode cometer...
Aposto que perderam na descrição a cor da pele.
Porque não é importante.
A alguém que como eu aprecia factos, os analisa
num contexto e determina penas, o que pode
perturbar-me é a capacidade de poder prejudicar
o Outro, a capacidade de enganar, de magoar, de
injuriar ou matar alguém.
Não conheço cor de pele no cometimento de
crimes, conheço pessoas. Não tenho um parâmetro
para autores de homicídios pela cor da pele,
encontro um parâmetro, um algoritmo comum a
todos os crimes – o ser-se humano.
E acreditem que nem quanto à situação económica
e social de cada um, ou à cor da pela posso
generalizar.
O Código Penal não tem em nenhuma das suas
definições de crime, a cor da pele, o sexo ou a
situação económica.

Foi feito apenas para punir, punir pessoas que
cometem crimes contra pessoas.
É evidente que as penas se determinam tendo
em conta a culpa e essa passa pelo querer e
pelo conhecimento. Mas não há parâmetros
estabelecidos, há sim uma justiça que é caso a
caso a do caso concreto.
O que a Lei nos aponta é o individuo, e não faz
diferenças. Nem poderia fazê-las. Somos uma
Nação que tem por base a Dignidade da Pessoa
Humana.
A Lei é como a Genética, Igualitária.
É nessa serenidade e distanciamento que quem
julga sabe poder apoiar-se. Uma serenidade
silenciosa como a do cemitério dos livros
esquecidos que o meu pai conhecia na Trindade e
de onde trazia os livros que ninguém podia ler.
Eram eles que me davam os olhos do humanismo,
o rosto das desigualdades, as verdades que não
vinham nos livros de História. Naquele cemitério
vivia uma breve história de muitas pessoas que já
tinham vivido mais do que eu.
São esse olhos que um Juiz tem, são esses rostos
que um Juiz olha de frente, são as estórias que se
cruzam na sua vida que ele sabe que são únicas
que lhe dizem que nenhuma pena é igual a outra,
mas que a genética é a mesma em todos os
condenados, todos os absolvidos e em todas as
vitimas.
É no silêncio da decisão, como num cemitério de
livros esquecidos que se escreve a sentença, e se
faz Justiça. Porque ao Juiz é-lhe exigível que veja
mais além das capas de cada livro. Ao Juiz é-lhe
exigível que entenda todos os códigos incluindo o
genético.
...............
Que saudades em tenho da mão do meu pai na
minha, pelo Chiado, até ao cemitério dos livros
esquecidos. Sem dúvida que influenciamos o perfil
sociológico dos nossos filhos.
Em Junho de 2020 um Mês em que se fala de
desigualdades e racismo, 20 Anos depois de um Junho
em que Craig Venter, pioneiro do sequenciamento de DNA,
concluiu que “O conceito de raça não tem fundamento
genético ou científico.”

JUSTIÇA DE
MÁSCARA

SANDRA
MOREIRA DA SILVA

Em tempos de pandemia a justiça parou quase
por completo. Os tribunais só tramitaram
processos urgentes, e, os que não o eram, foram
relegados para segundo plano, isto é, aquele lá de
trás, que nem se vê.
Mas, tal como a economia, a justiça (que não lhe
é alheia) também teve que começar a mexer.
Com os cuidados adequados – ou não, já que
bem sabemos que os conselhos da DGS, são
quase inexequíveis em espaços onde se move
tanta gente! – e lá vamos todos de máscara e
viseira em riste, em jeito de ficção científica, como
se, subitamente, tivéssemos avançado umas
centenas de anos.
No entanto, quando não é possível ou não há
condições que o permitam, a realização de
diligências é feita através de videoconferência.
O IGFEJ apresentou uma solução virtual, conforme
decorre de nota técnica do CSM, que é suportada
pela plataforma Webex (Cisco). Tal solução não
está prevista legalmente. Ou seja, o artº 502º n.º 1
CPC só permite a possibilidade de serem ouvidas
através de videoconferência as testemunhas, e o
artº 318º CPP, mais alargado, permite tal acesso
ao assistente, partes civis, testemunhas, peritos ou
a consultores técnicos.
Mas nenhum deles permite que os advogados
estejam em videoconferência. Portanto,
deparamo-nos, ab initio, com uma vicissitude
séria.
A justiça tem fechado os olhos a esse “pormenor”
e adiantado trabalho. Os processos recomeçam os
seus trâmites e a engrenagem oleia-se, para que
possamos prosseguir. O problema é que, se por
um lado, é compreensível que tudo se reinicie, por
outro, a adaptabilidade às novas circunstâncias
torna-se perigosa. Mais do que à primeira vista
possa parecer.

Quando pensamos numa diligência, e, mais
especificamente, num julgamento, surge
-nos sempre como leitmotiv a realização da
justiça, seja através da defesa do arguido, seja
na defesa de interesses dos menores, seja
no dirimir de questões cíveis mais ou menos
amplas ou complexas.
Todavia, recorrendo aos meios de que agora
dispomos, esse fio condutor, essa motivação
que está sempre presente – a justiça – é,
amiúde, posta em causa. Basta pensar,
por exemplo, que, pelo facto de qualquer
interveniente poder estar num local distinto, e
utilizar o portátil (ou um smartphone) impede ou
dificulta o assegurar de direitos protegidos, quer
pela legislação ordinária, quer, inclusive, pela
CRP.
Desde logo, é impossível assegurar que a
parte ou arguido possa conferenciar com o seu
mandatário, no decurso da audiência, o que
limita, e muito!, os seus direitos de defesa ou
fragiliza a posição do interveniente (v.g. artº 64º,
67º CPP; artº 462º, 604º, 931º CPC; artº 51º, 53º,
55º CPT, entre outros).
Mas inúmeras questões se colocam: como
garante o tribunal a identidade do depoente
(testemunha, perito)? Quem tem acesso aos
dados pessoais das testemunhas, como o
e-mail e número de telemóvel? Apenas o
tribunal? As partes? Não se lhes estará a abrir a
porta para a vulnerabilidade? Como se procede
com as testemunhas mais velhas, que não têm
acesso às novas tecnologias, ou têm problemas
de audição?
Como modera o juiz uma discussão (323º f), g)
CPP), por ex, nos casos em que um arguido seja
inoportuno, ou quando se formulam perguntas
legalmente inadmissíveis? Faz-se a “chamada
cair” para retirar o interveniente da “sala virtual”?

JUSTIÇA DE MASCARA

Como se afasta um arguido, quando a vítima ou
a testemunha não quiser prestar declarações na
sua presença (artº 352º CPP)?
Nas audições de menores, onde e com quem
estão os menores? Como se garante que não
estão a ser «manipulados»? Não sejamos naïfs,
a alienação parental existe.
Como se faz a análise de documentos, em
processo abreviado? Estão já prontos a partilhar
na plataforma? O mesmo se questiona quando
há junção de documentos na audiência.
Como compatibilizar eficientemente os casos
em que há necessidade de intérprete de língua
estrangeira ou gestual (artº 92º e 93º CP, artº
133º e 135º CPC)?
Como se garante que o arguido não detido/
preso está livre e faz uma confissão integral e
sem reservas, quando só se está a ver a pessoa
através do monitor sem saber o que mais se
passa no compartimento em que aquele se
encontra?
Como se faz um efectivo exame crítico dos
depoimentos, quando se perde parte do seu
impacto, precisamente porque não é possível
apreender os detalhes que tornam a prova
testemunhal tão rica?
Como se garante que, graças a problemas
técnicos, não ficam a “sós”, “frente a frente”
advogado e testemunha, correndo o risco de
se influenciar o depoimento desta, com tudo o
que isso possa implicar, ética, deontológica e
processualmente? Não garante.
Que seriedade se imprime a um acto cuja
testemunha ou perito – ou até arguido! –
intervém através de um telemóvel, enquanto
toma um café e come um pastel de nata?
Confesso a minha estranheza de alegar,
sentada, para um monitor. Mas talvez nisso me
adapte.

O que não me parece compatibilizar-se com
esta “nova forma de justiça” são alguns princípios
básicos, como o da imediação (355º CPP), que a
meu ver, é questionável;
o da contrariedade (artº 32º n.º 5 CRP + 327º
CPP), que, tendo em conta os problemas
técnicos (e são muitos) – ou porque não há
imagem, ou porque o som não funciona, ou está
muito baixo [agravado pelo uso de máscara],
ou a “chamada caiu” e o interveniente “saiu da
sala”… [como se resolvem tais questões em sede
de recurso? Não aumentará exponencialmente
a dificuldade, quer dos advogados, quer dos
juízes dos tribunais superiores?] – quer pela
morosidade que todo este procedimento
implica, tornam muitas vezes tarefa árdua, quer
para magistrados, quer para advogados, ter a
verdadeira percepção do que é dito e como.
(E como invocar nulidades e irregularidades
processuais considerando o tempo de acção
para as mesmas?)
A protecção global da defesa, que a CRP prevê
(artº 32º n.º 1) fica completamente posta em
causa, e, sobre isso, não me parece restarem
dúvidas.
A tecnologia tem ajudado muito a justiça
na última década. A tramitação (ainda que
atribulada) através do CITIUS e do SITAF são
exemplos disso. E, em tempos de excepção,
também é possível a prática de actos sem que
se levantem problemas, basta pensarmos nas
leituras de sentenças/acórdãos.
E quando não estiverem em causa direitos
fundamentais e/ou direitos indisponíveis, porque
não recorrer à tecnologia, se ela facilita e agiliza?
Porém, quando se fragilizarem princípios básicos
de direito, aí não podemos ser precipitados ou
insensatos. Pelo menos enquanto a plataforma
a utilizar não ultrapassar alguns obstáculos, e
permitir coisas essenciais como a conferência
sigilosa entre cliente e advogado no decurso da
diligência.

Existe na plataforma a possibilidade de
“conceder privilégios a convidados” e colocá-los
a conversar com participantes específicos. Mas,
e se não funcionar e os microfones estiverem
ligados no tribunal? Como garantir esse sigilo?
Confesso o meu cepticismo e não arrisco o
segredo profissional.
Além do que implica que todos saibam utilizar o
pc e a plataforma. Realisticamente sabemos que
não será numerosa a quantidade de clientes que
o sabem fazer.
Contornar algumas destas dificuldades
implicaria muita formação de oficiais de justiça
e alocação de material, permanente, em muitos
tribunais que graças às alterações do mapa
judiciário, hoje funcionam apenas como secções
de proximidade, e isso, não se faz de um dia
para o outro.
Tudo isto implica custos. Económicos e não só.
Alguns demasiado altos para serem aceitáveis
num Estado de Direito Democrático.
Impõe-se que nos questionemos se é esta a
justiça que queremos. Se se justifica prescindir
de parte do essencial para a máquina continuar
a funcionar.
Ou, até, se vamos ter um novo paradigma para a
justiça. Qual é o caminho?

HERMENGARDA
DO VALLE-FRIAS

IDEIAS
INQUIETAS
Do lugar em que me encontro, vejo ao longe o
Tejo.
Melhor, vejo o oceano, porque ali já o Tejo se
envolveu amorosamente com as águas mais
profundas do Atlântico.
Daqui, de onde estou, vejo o mar. Esse mesmo
mar que permitiu um dia às gentes desta
Nação cruzar as águas bravas e vastas em
direcção às novas oportunidades que a Europa,
entrincheirada nos grandes Reinos e Estados,
parecia vedar a esta gente de humilde trato que
se foi aquartelando neste pequeno espaço de
condado.
Essa História, que tantos enaltecem sem
conhecer, é a história de um punhado de gente
que levou as traineiras da vida à conquista de
novas fronteiras.
Essa História, que tantos aplaudem sem ver, é
a história de um povo que não se acomodou
e ensinou ao mundo como é possível entoar
A Portuguesa, daqui até ao fim do espaço
conhecido, em todas as línguas e cantos.
É certo, também é uma história de gente que
colonizou, que não soube tantas vezes conviver
e optou por impor. Mas é, sobretudo, a história
que nos permite ter hoje a grandeza de olhar
para trás e perceber o quanto se ganhou com
tanto de viajar…

Somos, de origem, a soma de afectos e rudezas
vários.
Somos o que aqui ficou dos Iberos, dos Celtas,
dos Celtiberos, dos Lusitanos, e Fenícios, Gregos,
Cartagineses, Romanos, Bárbaros, Muçulmanos.
Somos Portugal!
Depois, ainda fomos todos os Continentes que
encontrámos pela frente. Sabe-se lá o que mais…
Dizer, por piada, que Amstrong, quando deixou
a bandeira na Lua, já lá encontrou um garboso
galo de Barcelos, se calhar, tem menos piada do
que imaginamos.
E não imaginamos precisamente porque, feitas
contas certas, se calhar, o próprio Amstrong
teria uma tia com origem em trás-os-montes ou
alentejo nos idos de outros tempo, ainda que
longínquos, que galgou mundo em busca de
novas felicidades.
Temos no sangue a raça de muitas raças
diferentes e isso confere-nos a sabedoria e a
tolerância com que, muitos de nós, a maioria
felizmente, envergonhamos quando nos falam
de arianismo, racismo, supremacia e outras
adjectivações do género.
E esta é a riqueza de ser português. Esta é a
fortuna que nos faz repensar passos menos
bem dados na História e recuperar os afectos
que um dia desleixámos, esta é a clarividência

que nos fez ser solidários com o sofrimento
de Timor, atentos à carência em África,
apaixonados pelo colorido das Américas,
vidrados pelos encantos da Ásia.
Nas palavras tão bem ditas de Michelet, cada
homem é uma humanidade, uma história
universal.
Portugal nasce condado de já muitas
etnias, muitas raças e cores. Cresce nesse
pressuposto de humanismo porque é essa a
sua origem. E foi esse sempre o seu destino –
espalhar-se, misturar-se, renascer.
Só quem desconhece a história deste povo,
aliás, de toda a Europa e da humanidade em
geral, pode pensar numa qualquer candura
genética que grace pelas bandas de cá. E a
ignorância, quando gritada, é ainda mais triste
e não deixa de ser um enxovalho à nossa
condição de sapiens !
Ser intolerante e discriminatório é também
uma forma de cretinice. Mas uma cretinice
apurada, elevada à (im)potência de afirmar-se a
Liberdade.
A história do ser humano demonstra, à
saciedade, a qualidade do sangue que nos pinta
as veias. E é um sangue fantástico! É aquele que
tem permitido à humanidade chegar cada dia
mais longe, superando-se constantemente.
Branco, preto, amarelo e vermelho são cores,
não são raças nem espécies de gente. Não
são limitações ou barreiras, são inspirações
e poesias que se desenham de sentimentos
diversos numa mesma linguagem de

humanismo e solidariedade.
Ser tolerante é ser justo. Da única maneira
possível de ser em cada célula do nosso corpo
um mundo inteiro de harmonia e encanto.
Dizer não à intolerância é um estado de alma,
uma esperança e um desafio constante. A
provar-nos, a cada dia, que as nossas limitações
não estão nas cores, opções ou orientações,
mas na capacidade maior ou menor de sermos
inteligentes.
A nossa capacidade para sermos diferentes,
para nos aceitarmos na diferença, é o que
nos distingue no universo de todas as
indistinções. Mas discernir na diferença a
grandeza da completude é um privilégio de
quem pensa.
A hipocrisia que agrilhoa a nossa liberdade de
Ser é tão nefasta que consegue reduzir pessoas
a números, estatutos, cores, opções de género,
de política ou de religião, como se isso fosse a
Essência.
Mas não é. A Essência não é um subproduto, um
genérico ou um derivado. É o seu inverso, como
o nome indica.
Deste lugar de onde aviso o mar, ao longe, é
certo, e decido, a cada dia, o melhor que sei
e posso, sobre as diversificações da vida, não
vejo senão gente, como eu. Gente colorida
como a vida, em todas as suas dimensões.
Neste pálido contexto a que nos querem
prender, tenhamos nós a coragem e sabedoria
para tingirmos de violeta os intervalos de
azul do céu, rumo a um horizonte verde de
Esperança !
(E eu, roxa de inveja por não poder sentir esse mar
nos pés descalços com que aprendi galgar este
mundo de relvas e de calhaus…)

CARLOS
FERRO GOMES
Natural de Lisboa, licenciado em engenharia mecânica, com pósgraduação em aeronáutica pela Universidade de Paris, Bolseiro do
Governo Francês, membro da Ordem dos Engenheiros, e da Société
des Ingénieurs Civil de France.
Com uma carreira de sucesso na TAP, teve particular relevância a
sua conceção e instalação do CREMA (Centro de Revisão e Ensaio de
Reatores de Avião), na década de 60, que 50 anos depois, continua
sendo um ex-libris da Empresa que representou em diversas
conferências internacionais na BOEING, na PRATT and WHITNEY , e na
SUD-AVIATION
O Continente Africano marcou a sua Vida profissional e pessoal assim
como o Asiático onde viveu alguns anos em Goa.
No regresso a Portugal, assumiu as funções de Subsecretário de
Estado do VI Governo Provisório, e teve entre outros cargos, o de
Secretário de Estado da Habitação do II Governo Constitucional.
Tem a honra de ter feito parte das comitivas Presidências nas visitas de
Estado do Senhor General António Ramalho Eanes, à Argélia, a Angola
e ao Zaire, do Dr. Mário Soares, ao Zaire, e da do Senhor Primeiro
Ministro Eng. António Guterres, ao Brasil.
Muito haveria para dizer que a vida é longa e cheia.

O PODER PATERNAL PARTILHADO
(UM CASO ENTRE OUTROS)
É um tema polémico, controverso, diria mesmo
que não há 2 situações rigorosamente iguais.
O que vou relatar, ocorreu com um parente
muito chegado, primo direito, e na circunstância
também sou padrinho da criança acerca da qual
se desenrolou o tema, hoje adulta e mãe.
Coloquei a possibilidade de o relatar, não houve
nenhum obstáculo a não ser a não revelação de
identidades
As ocorrências situaram-se nas décadas de
70/80 do sec.XX
Os pais, ambos saídos de casamentos
tumultuosos, e como eram conhecidos de
longa data, choraram as mágoas no ombro
um do outro, e não só….. Daí resultou uma
gravidez, e uma formalização do relação,
dado o meu primo dizer que, qualquer que

fosse o sexo, (nessa época ainda não havia as
ecografias …) o fruto dessa relação não tinha
qualquer responsabilidade nela, e sentir-se-ia
referenciado ao longo da sua vida, se fosse fruto
de uma relação informal à luz das instituições.
Assim, ao 8º mês da gestação a união dos pais
foi formalizada.
Os primeiros anos da sua vida, foram vividos
sem sobressaltos, a não ser quando o Pai
chegava a casa, em que a brincadeira entre Pai e
Filha era imparável, a ponto de ela se recusar a
ir para a cama antes dele chegar. Havia um ritual
quotidiano que consistia em o pai lhe contar
uma “estória” antes dela adormecer.
O meu tio, pai do progenitor, era o maior
contador de “estórias” que eu alguma vez
conheci, e foi com ele que o meu primo

construiu o seu reportório. Uma vez esgotado, ele
confessou à filha que o “bem bom” tinha acabado,
mas ela optou por lhe pedir que substituísse as
“estórias” do Avô por “estórias” dele. Nada a fazer e
esse ritual prolongou-se até à idade de 6 anos.
A vida profissional do meu primo era
muito acidentada, muitas ausências, muita
responsabilidade, muito cansaço, e como diz o
ditado, não há 2 sem 3.
Nova separação. Mas, a ligação entre o meu primo
e a filha manteve-se com a mesma intensidade. Ia
buscá-la todos os dias à casa de família para levar
à escola, religiosamente passava fins de semana
alternados com ela, até a mãe começar a viciar as
regras do jogo.
Dentro do mesmo princípio do ditado já invocado,
o meu primo refez a sua vida com outra pessoa,
já lá vão 35 anos (!), que conhecia a minha afilhada
desde o berço. Em determinada altura, o meu
primo teve quer ir a Madrid e a Salamanca, e
organizou a viagem de molde a coincidir com as
férias da Páscoa. Perguntou, entretanto, à filha se
ela estaria interessada em ir, com ele e com a sua
companheira, o que ela aceitou. Telefonema para
a mãe, dando a notícia e pedindo organização de
mala, tudo bem, sem problemas.
No último dia em Salamanca, era suposto
iniciarem o regresso após o P.A. Ainda sentados à
mesa, a minha sobrinha dirige-se ao Pai e diz-lhe:
preciso conversar contigo a sós. Passada alguma
perplexidade, levantaram-se os 2 e foram para o
foyer, cada um sentado em seu maple. E a minha
afilhada (8 anos) diz: Pai, eu quando chegar a
Lisboa não quero voltar a viver com a minha Mãe,
quero ficar a viver contigo e com X. A isso ele, mais
ou menos perplexo respondeu, que não estando
ele a viver numa casa sua, a primeira coisa que
era preciso averiguar era do eventual acordo de X.
De regresso à mesa, feito o reporte, foi obtido de
imediato o acordo.
Vivia-se numa época sem os recursos de
comunicações que existem atualmente, pelo que
o meu primo ligou de imediato para o advogado,
que deu indicação para que se cumprisse o
pedido da minha sobrinha.
No Tribunal de Oeiras corriam entretanto 2

processos, um de divórcio e outro de regulação
do poder paternal.
Numa 1ª reunião com o Juiz, o advogado e o meu
primo, este foi, segundo também a opinião do
advogado, perentório em rejeitar a proposta do
Juiz de a “guarda” ser em semanas alternadas
entre a Mãe e o Pai, dizendo inclusivamente
que estava na disposição de recorrer a todas as
instancias, mas que não aceitava que não fosse
cumprido o desejo da filha do casal.
A interessada (9 anos), ia ouvindo a transcrições
destas conversas, simulando andar a brincar,
e na véspera do julgamento, aproveitando a
deslocação do advogado a casa de X, para jantar,
de quem era amigo de longa data, disse: amanhã
eu quero ir ao Tribunal . O advogado disse-lhe
que não tinha nada a opor, mas que ela não
poderia entrar na sala da audiência. A isso ela
disse: Se for preciso eu explico ao Juiz !!!!
No decurso da audiência, o Juiz perguntou ao
advogado do meu primo : “aquela menina que
anda a brincar no corredor é a que é objeto desde
divórcio ?”, ao que o advogado respondeu : “ É
sim Senhor Doutor Juiz, veio a pedido dela, para o
caso de Vossa Excelência querer falar com ela.
A sentença foi proferida largos meses depois, e foi
ao encontro da pretensão da menor.
Meu primo formalizou entretanto a sua relação
com a Senhora com quem vivia, tendo a
cerimónia do Registo Civil ocorrido na residência,
onde a minha afilhada se manteve angustiada até
ao momento das perguntas e respostas, dado
ter pedido à futura mulher do meu primo para
adotar os apelidos dele. Nunca lhe foi perguntado
o PORQUE, mas obviamente que queria que os
apelidos de ambas fossem os mesmos.
Hoje chama-a de Mãe, e os filhos de Avó com um
diminutivo carinhoso de suas autorias.
Conclusão: O caso em apreço não pode assumirse como uma regra, longe disso, mas também
não se deve criar um padrão redutor, que impeça
a adoção de decisões flexíveis de salvaguarda da
felicidade de crianças, qual objetivo maior, para
as ajudar a ultrapassar traumas, hoje menores do
que ontem, dado que a evolução da sociedade,
potenciou o numero de casos similares

VOCÊ CORTA
A ETIQUETA?
Margarida de Mello Mooser
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Estamos fartos desta conversa?
Sem dúvida!
Isso melhora as coisas?
Nem por isso!
Porquê?
Porque a civilidade e as boas maneiras que
fazem parte da educação de alguns, estão
completamente ausentes nas características de
outros.
Se, no passado, nos sentimos muitas vezes
infelizes por ter que conviver com tamanha falta
de respeito pelos direitos do outro, hoje, bem
podemos enterrar a cabeça na areia.
Há muita tensão no ar, uma vontade imensa de
desconfinar, saudades de estar com a família,
com os amigos, com os conhecidos.
E estamos sempre a ouvir dizer o que podemos
e o que não podemos fazer.
Chamam então a isto a nova normalidade. Mas
a isto o quê?
Falar de protocolo social numa época em que
nos invadem com o distanciamento social ....
não sei se vos prende a atenção.
Mas, afinal de contas, o que é o distanciamento

social?
Confesso que inicialmente e expressão me
deixou confusa, porque o que acho que eles
querem mesmo dizer, dito em português normal,
é distanciamento físico - “tout cour”. Mas, eles lá
sabem o português que falam, que de tão mal
que soa, tão maltratado que é na escrita, em erros
e naquelas novas construções de frases, traduz a
nova anormalidade da língua portuguesa.
Mas “voltando à vaca fria”, e falando do protocolo
social, como vamos estar uns com os outros com
segurança, para eles e para nós, convivendo,
apesar de tudo.
Os comportamentos inconscientes, incivilizados,
diria mesmo, selvagens a que temos assistido
mostram bem até onde a maldade, a ignorância, a
estupidez e a falta de escrúpulos podem chegar.
Não valerá a pena perder tempo a falar deles sob
pena de a minha escrita se deixar embrulhar num
vocabulário menos próprio e que não cabe aqui ....

Vale a pena, sim, pensarmos como vamos
conseguir estar com as pessoas de quem
gostamos, que voltas damos à vida, que truques,
que magia, que cuidados ...

Primeiro embate:
Os beijos, os abraços, os apertos-de-mão, o
beija-mão e aquela vigorosa palmada nas
costas, são as saudações de que já temos
um mar de saudades. E o que fazemos
agora? Uns sorriem, outros acenam e
há os que dão cotoveladas ou pezadas,
o que cá p’ra mim é um bocado
palhaçada, mas isso, é cá p’ra mim.
Eu sorrio, sim, mas não escondo a
tristeza que sinto, porque sinto falta do
toque, de tocar a pele, apertar os ossos,
sentir ....

Depois do primeiro embate, o que
queremos mesmo é ver os outros.
Estar com pessoas mantendo alguma distância
física, mantém-nos todos mais seguros. Só
temos que aumentar o volume, porque quando

há moucos ... Mas com boa vontade e muito
querer, aí vamos nós.
Já almoçou com a família? Em casa ou fora?
Já esteve com os amigos?
Pois é, se pode ir à Farmácia, às compras, ao
cabeleireiro, também pode conviver com conta,
peso e medida. É só mesmo isso que se pede.
Exagere nos cuidados a ter com os mais
vulneráveis, mas conviva com eles. Exagere
também nos cuidados com todos os outros que
lhe são próximos, mas conviva com eles.
Prefira terraços, alpendres e pátios, esplanadas e
espaços amplos.
Viva!
E depois, respeite as medidas que os outros
resolvem tomar para se sentirem seguros. Não
force encontros.
As pessoas reagem de maneira diferente em
situações de crise, defendem-se de maneira
diferente. Temos que ir ao encontro delas, não
chocar contra elas.

EXTRA

SETE LETRAS

DE ARY DOS SANTOS
ESTA PALAVRA SAUDADE
SETE LETRAS DE TERNURA
SETE LETRAS DE ANSIEDADE
E OUTRAS TANTAS DE AVENTURA

POR TERMOS SOFRIDO TANTO
É QUE A SAUDADE ESTÁ VIVA
SÃO SETE LETRAS DE ENCANTO
SETE LETRAS POR ENQUANTO,

ESTA PALAVRA SAUDADE
A MAIS BELA E A MAIS PURA
SETE LETRAS DE VERDADE
E OUTRAS TANTAS, DE LOUCURA

ENQUANTO A GENTE FOR VIVA

SETE PEDRAS, SETE CARDOS
SETE FACAS E PUNHAIS
SETE BEIJOS QUE SÃO DADOS
SETE PECADOS MORTAIS
ESTA PALAVRA SAUDADE
DÓI NO CORPO DEVAGAR
QUANDO A GENTE SE LEVANTA,
FICA NA CAMA A CHORAR
ESTA PALAVRA SAUDADE
SABE A SUMO DE LIMÃO
TEM UM TRAVO DE AMARGURA,
QUE NASCEU NO CORAÇÃO
AI PALAVRA AMARGA E DOCE
ESTRANGULADA NA GARGANTA
PALAVRA COM SE FOSSE
O SILÊNCIO, QUE SE CANTA
MEU CAVALO IMENSO E LOUCO
A GALOPAR NA DISTÂNCIA
ENTRE O MUITO E ENTRE O POUCO,
QUE ME AFASTA DA INFÂNCIA
ESTA PALAVRA SAUDADE
É A MAIS PRENHA DE PRANTO,
COMO UM FILHO QUE NASCESSE
POR TERMOS SOFRIDO TANTO

ESTA PALAVRA SAUDADE
SABE AO GOSTO DAS AMORAS
CADA VEZ QUE TU NÃO VENS,
CADA VEZ QUE TU DEMORAS
AI PALAVRA AMARGA E DOCE,
DEBRUÇADA NA IDADE
PALAVRA COMO SE FOSSEMOS
RESTO DE MOCIDADE
MARCADA POR SETE LETRAS
A FERRO E A FOGO NO TEMPO
AI, PALAVRA DOS POETAS
QUE A DISPARAM CONTRA O VENTO
ESTA PALAVRA SAUDADE
DÓI NO CORPO DEVAGAR
QUANDO A GENTE SE LEVANTA
FICA NA CAMA A CHORAR
POR TERMOS SOFRIDO TANTO
É QUE A SAUDADE ESTÁ VIVA
SÃO SETE LETRAS DE ENCANTO
SETE LETRAS POR ENQUANTO,
ENQUANTO A GENTE FOR VIVA
(ESCRITO EM 2020 - O ANO EM QUE UMA
PANDEMIA DEU CORPO À SAUDADE)

