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Nascida de uma grande Amizade entre quatro Mulheres, a Justiça com A 
não podia deixar de celebrar este dia. E ao longo deste número queremos 
deixar-vos a pensar: seremos Juízes ou Juízas? 
Mas não queremos que fique aqui, queremos desafiá-lo a olhar além, a 
desmistificar conceitos feitos sobre o respeito à mulher ou o seu lugar 
na sociedade. Sobre o que suporta ou sofre...E a ponderar se ainda faz e 
porque faz sentido a existência de um dia internacional para celebrar uma 
parte da Humanidade.
É que na voracidade do tempo, da informação e de comunicação, muitos 
dos direitos que temos por adquiridos esboroam-se por entre discursos 
de igualdade, consumidos e contraditados pela realidade do dia a dia. 
É neste pequeno espaço feito de Amizade, de corAgem e de vontAde que 
quatro mulheres tentam fazer o caminho que é preciso desbravar. É um 
pequenino pedaço que mostramos e vos oferecemos.
Fazêmo-lo com vivências reais, com gente que colabora connosco e nos 
traz outros olhares, outras vozes, outros mundos de gente inteira e que 
existe, que sofre, que vive ou sobrevive. 
Neste Dia trazemos Mulheres porque é o Dia Delas.
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

PARA LER EM 12 
COMPASSOS IRÓNICOS

Hoje é dia de escrever sobre o Dia da Mulher 
ou das Mulheres ou para as Mulheres...  
Um dia,... em que todos se lembram delas...  
Todos se lembrarão?  
E os que se lembram lembrarão de todas?  
E como se lembrarão delas? 
As mulheres, ... desenhadas, dizem, depois 
dos esboços,  a cores, com nuances,  com 
tons e volumes, com sons e com olhos...   
 
Sem voz  
 
As mulheres com uns olhos enormes,  umas 
mãos enormes...  uns ouvidos atentos e 
potentes...  as mulheres,  

Sem voz  
 
E é dia de ser universal de regatear direitos 
de apontar defeitos 

De dizer verdades e lembrar fatalidades 
Tudo no feminino para que seja lido para 
que os remorsos morram mais à frente. 
Porque nos outros dias, não há tempo. 
Há para resolver problemas de mais de um 
milhão de gente.
 
E é dia de ser Mulher mesmo que se seja 
Homem, ser compreensivo, ser Humanista, 
e deixar de ser, dizem alguns, machista... 
 
Há uma dia para tudo até para as mulheres 
Hoje é o dia.

-BREAK- 
LER O RESTANTE AO SOM DO JAZZ A SOLO 
OU EM UNÍSSONO EM PARTITURA DE 
BARRAS VERTICAIS E DE FORMA ATONAL 
 
Elas têm os olhos redondos como o Mundo, 
cheios de lagos e rios e inundam tudo em 
fúria se lhes dá para isso.  
E têm as mãos cheias de recantos onde 
escondem as dores, o sofrimento dos filhos, 
dos mais velhos, dos homens que morrem 
nas guerras e dos que fazem as guerras. 
Elas têm um conto para se dormir bem, 
uma sopa mesmo quando não têm, e fazem 
dos trapos os trajes de luces, e calçam os 
sapatos dos outros ainda que não sejam de 
festa. 
 
Se perguntarem a uma mulher velha o que 
são as mulheres, provavelmente abrirá muito 
o espanto e dirá como se fosse simples e 
óbvio: 
 
- As mulheres são o Mundo porque foram 
elas que o pariram. 
 
E agarrar-vos-á na mão, o olhar-vos-á nos 
olhos e, antes de irem, dirá: 
 
- Roubam-lhes o Mundo, os filhos, os 
homens, os sonhos... E dizem-lhes que não, 
que não é por aí... que nada lhes pertence 
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

e que algumas só serão fortes se imitarem 
os gestos, as crenças, os quereres dos que 
governam o que por Direito é delas. As 
mulheres têm uns olhos enormes... umas 
mãos cheias de mundos, uns pés que 
fizeram e farão todos os caminhos, sabem 
todos os segredos porque os lêem no ar, no 
vento... nos olhares com que desnudam os 
pensamentos... 
São feiticeiras queimadas em mentiras 
acesas na história e nos tempos, por medos 
alheios que povoam os livros escritos em 
iluminuras antigas. 
Elas que sabem pelo Passado como será o 
Futuro e regressam sempre do Presente. 
 
E soltar-vos-á daquela mão,... mas nunca 
daquele olhar. 

-BREAK- 
EM MAINSTREAM UMA OITAVA A BAIXO 
 
As Mulheres... hoje é dia de falar delas. 
 

Das que têm olhos enormes,  
das que trazem nas mãos a Vontade das 
soluções,  no ventre um Universo, nos pés os 
caminhos da noite e do dia,  na Voz o som 
das denúncias que sussurram entre elas e 
vão contando por aí ao vento,... espalhando 
a coragem, denunciando os crimes, as 
violações, os grandes diplomas que não 
se cumprem, as instituições que não os 
observam, os legisladores que as esquecem, 
os governos que as desconhecem... a Justiça 
que não se faz. 
 
TERMINA EM JAZZ NUM SOLO DE VIOLINO  
 

Assim: - 
(https://www.youtube.com/
watch?v=FReGLY2lLuY )

Adelina Barradas de Oliveira 
Juíza Desembargadora

(https://www.youtube.com/watch?v=FReGLY2lLuY ) 
(https://www.youtube.com/watch?v=FReGLY2lLuY ) 
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O OUTRO LADO DO REFLEXO

ENTRE A LEI E A REALIDADE: 
OS INESPERADOS REVESES 
PROFISSIONAIS DO DUPLO 
CROMOSSOMA X

Nasci e cresci numa família em que o género 
não era concebido como condicionante 
de escolhas e preferências e tão pouco 
do futuro dos seus elementos: ser homem 
ou mulher, resultante da aleatoriedade de 
conjugação de cromossomas no momento 
da concepção, não implicava qualquer fado 
ou destino predeterminado. 
Foi-me, assim, sempre incutida a ideia 
de plena igualdade de direitos e de 
obrigações entre seres humanos e, à parte 
das contingências biológicas e de algumas 
predisposições culturais, enquanto crescia 
e me construía para me tornar a adulta que 
hoje sou, nunca me ocorreu limitar as minhas 
opções à fisiologia do meu género, ou sequer 
me passou pela cabeça que em algum 
momento da minha vida me iria deparar com 
portas fechadas pela exclusiva razão de ser 
mulher.
Não que me tenha sido passada a mensagem 
de que seria capaz de fazer tudo quanto 

me aprouvesse; sempre soube que todos 
temos as mais variadas limitações, não nos 
restando senão lidar naturalmente com as 
mesmas. Portanto, desde cedo foi para mim 
evidente que, por exemplo, não teria futuro 
em qualquer desporto ou actividade física - 
facto com o qual sempre convivi muito bem 
-, ou que jamais viria a ser cantora de uma 
banda rock - algo que até aos dias de hoje 
me desgosta.
O que nunca me ocorreu é que as 
contingências biológicas do meu género 
pudessem ter repercussões na minha vida, 
principalmente na vertente profissional.
E, na verdade, até me licenciar não senti 
qualquer discriminação em razão de género. 
É certo que, em retrospectiva, posso agora 
vislumbrar alguns indícios de uma maior 
benevolência para com os meus colegas 
homens, mas nada que tivesse à altura sido 
percepcionado enquanto tal.
Foi mesmo no mundo do trabalho que senti o 
quanto ser mulher (ou homem) pode interferir 
no percurso e na vida de um ser humano.
Limito-me à sempre presente questão da 
maternidade e atenho-me a factos.
Sou mãe de três pessoas: uma adolescente e 
duas crianças. Tenho essa imensa felicidade 
e a reversa responsabilidade. Beneficio desta 
maravilha da natureza e carrego o fardo 
associado da mesma forma que qualquer 
mãe deste país: esperando que tudo corra 
sempre pelo melhor e que não erre muito 
pelo caminho.
Mas em ordem a cumprir o desígnio de 
perpetuação da espécie, estive por três 
vezes grávida. É assim, não há como alterar 
este incontornável facto da biologia.
E das três vezes em que assim me encontrei, 
para além das contingências inerentes – e 
que, para mim, estão longe de ser um estado 
de graça -, sofri consequências profissionais 
que se apresentaram como ondas de 
choque que se propagaram para lá da esfera 
pessoal, à qual se deveriam ter limitado por 
virtude, não só mas também, do que dispõe 
a Constituição da República Portuguesa.
À data em que nasceu a minha filha mais 
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O OUTRO LADO DO REFLEXO velha, era advogada e estive três meses em 
casa após o nascimento.
Para além de um subsídio que a Ordem 
dos Advogados garantia no momento na 
sequência dos descontos que mensalmente 
realizei para a respectiva Caixa de Previdência 
(rapidamente consumido por despesas 
médicas e hospitalares), apenas auferi 
remuneração equivalente a mês e meio. 
Ou seja, no restante tempo que estive em 
casa a recuperar do parto e a tomar conta 
da neonata, nada mais recebi. É certo que 
estava em posição de poder prescindir dessa 
remuneração pois de outra forma não me 
restaria senão, como no tempo das nossas 
avós, ao fim do mês do puerpério voltar à 
labuta, deixando a bebé aos cuidados de 
quem pudesse assumir esse encargo ou a 
quem eu pagasse para o efeito.
Decorrências do exercício de uma profissão 
liberal, dirão alguns…
Da segunda vez, encontrava-me a estagiar 
na judicatura e uma vez que a gravidez se 
revelou de risco, tive de interromper o estágio 
ao quinto mês do respectivo período. 
Felizmente, a gravidez chegou a bom porto 
mas vi-me na esperada circunstância de 
prorrogação do período de estágio – o que não 
é questionável atendendo a que nem metade 
daquele havia completado – e na inesperada 
contingência de ter sido deliberado pelo 
órgão competente para o efeito que a minha 
antiguidade na carreira ficava diminuída 
na sequência de uma ausência ao serviço 
motivada por maternidade.
Não será difícil de imaginar a incredulidade 
com que recebi a notícia. Bastas vezes 
consultei o artigo 68.º da Constituição da 
República Portuguesa mas a verdade é 
que o mesmo continuava a prescrever 
a maternidade e a paternidade como 
valores sociais eminentes, inscrevendo-se 
expressamente no número 3: As mulheres 
têm direito a especial protecção durante a 
gravidez e após o parto, tendo as mulheres 
trabalhadoras ainda direito a dispensa de 
trabalho por período adequado, sem perda 
de retribuição ou de quaisquer outras 
regalias.
Para aumentar a minha estupefacção, quando 
solicitei auxílio à associação profissional, 

este foi-me negado com fundamento de 
que seriam contra-interessados no processo 
respectivo todos os meus colegas de curso 
já que prejudicados ficariam com a eventual 
contabilização da minha antiguidade em 
conformidade com o prescrito pela Lei 
Fundamental e demais legislação ordinária 
deste País.
Acabou, no entanto e justiça seja feita, por ser 
reposta a legalidade, estando ultrapassada 
a questão – mas não tudo o que senti no 
decurso do processo.
Por fim, da terceira vez que me dispus a trazer 
um ser humano a este planeta, de novo a 
gravidez surgiu de risco e de novo vi-me 
confinada às quatros paredes de casa até o 
pimpolho nascer.
Estive ausente do serviço cerca de oito meses 
e quando regressei, fui brindada com uma 
agenda de julgamentos repleta de marcações, 
com tantas sobreposições de diligências que 
a tornavam, para dizer o mínimo, uma agenda 
plena de fé: fé no melhor da humanidade e 
na pacificação dos litígios por obra e graça de 
qualquer entidade, e na possibilidade de se 
ouvir 10 testemunhas em duas horas. 
Para além de me ter visto totalmente soterrada 
em processos para despachar. 
Isto porque na minha ausência, e sempre 
porque os meios humanos são escassos e 
escassas são as vontades, foi feito o que se 
pôde e o que se pôde revelou-se não ser 
demais.
Sendo que pelo caminho, vi-me na 
contingência de recusar liminarmente uma 
oportunidade profissional que se desenhava 
possível e que se teria revelado, a concretizar-
se, numa experiência enriquecedora e algo 
prestigiante. Tudo porque me encontrava em 
estado de graça.
Concluo afirmando que não trocava qualquer 
um dos meus três filhos por nada, e muito 
menos para evitar os acontecimentos acima 
referidos. Mas a verdade é que a minha história 
pessoal é reveladora de que a celebração 
do dia 08 de Março continua a fazer todo o 
sentido em pleno século XXI.

Paula Ferreira Pinto 
Juíza de Direito
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VIVA O 8 DE MARÇO ! ... 

... ou de como “uma pequena 
faísca pode incendiar a 
pradaria” 
  
Há um século atrás, vivia-se na Europa mais 
uma guerra fratricida, a que foi travada “para 
acabar com todas as guerras” e denominada 
como a Primeira das Grandes! 
Os homens tinham sido mandados para a 
frente de batalha para aí serem extirpados, 
gaseados, mutilados e assassinados. Às 
mulheres tinha sido destinado continuarem 
a zelar pelas crianças e pelas pessoas mais 
velhas e irem ocupar os lugares deixados 
vagos pelos homens nos campos e nas 
fábricas. 
As condições de trabalho dessas fábricas 
eram miseráveis, os salários muito baixos  e 
os horários infindáveis. 
O direito de voto era negado às mulheres. As 
sufragistas, como então se chamava àquelas 
que desafiavam a ordem estabelecida e 
vinham para as ruas reclamar esse direito, 
eram ridicularizadas e reprimidas pela 
polícia as manifestações que organizavam. 
Ainda antes de aquela Guerra Grande ter 
começado, em Agosto de 1910, na Reunião 

Licenciada em Direito pela Faculdade de 
Direito da Universidade Clássica de Lisboa. 
Magistrada Judicial
PERCURSO PROFISSIONAL E CIENTÍFICO
Juíza de Direito no Tribunal Judicial da 
Comarca de Alfandega da Fé.
Assessora na Alta Autoridade contra a 
Corrupção.
Juíza de Direito no Tribunal de Instrução 
Criminal de Lisboa.
Juíza de Direito no Tribunal Criminal de 
Lisboa (Varas Criminais).
Juíza Desembargadora do Tribunal da 
Relação de Lisboa – Secção Criminal.
Membro da Comissão de Peritos para o 
Acompanhamento da Execução do I Plano 
Nacional contra a Violência Doméstica.
Membro do Grupo de Trabalho “Justiça” 
do II Plano Nacional contra a Violência 
Doméstica.
Membro Fundador da Associação 
Portuguesa de Mulheres Juristas
Presidente da Direcção da Associação 
Portuguesa de Mulheres Juristas.
Presidente da “International Federation of 
Women in Legal Careers”

TERESA FÉRIA

Juíza Desembargadora



11

VIVA O 8 DE MARÇO ! ... 
da Segunda Internacional de Mulheres, 
realizada em Copenhague, na Dinamarca, a 
socialista alemã, Clara Zetkin, havia proposto 
que fosse instituído um Dia Internacional 
das Mulheres. 
As mais de 100 mulheres, oriundas de 
17 países, reunidas nessa Conferência 
aprovaram-no unanimemente, porém não 
fixaram qualquer data para esse efeito. 
Assim, a 19 de Março de 1911 teve lugar 
a primeira celebração mundial do Dia 
Internacional das Mulheres. 
Nesse dia, na Europa – na Dinamarca, na 
Alemanha, na Áustria e na Suíça -  mais de 
um milhão de mulheres vieram para a rua 
exigindo o direito ao voto e a ocupar cargos 
públicos e também as melhores condições 
de trabalho e de salário. 
Entretanto, a Guerra estalara - a primeira das 
Grandes - e grassava na Europa, matando 
e dizimando os homens que combatiam, e 
impondo duras condições de vida mesmo a 
quem não estava na frente de batalha. 
Na Rússia czarista a situação era agravada 
pela fome e pela miséria em que vivia o 
povo. Os anos de guerra tinham esgotado 
as reservas de alimentos e combustíveis. Á 
crise económica juntava-se uma profunda 
agitação social. O ano de 1917 começou 
com greves e manifestações nas principais 
cidades. 
A 23 de Fevereiro desse ano, na então 
Petrogrado (hoje, São Petersburgo) as 
mulheres saíram à rua em apoio dos 
grevistas das principais fábricas da cidade.  
“Pão e Paz” era o seu grito de ordem. A greve 
dos operários transformou-se numa greve 
geral, e esta numa manifestação política 
contra o regime czarista. Os soldados 
recusaram-se a reprimir as manifestações 
e aliaram-se à insurreição. A chamada 
Revolução de Fevereiro estava na rua.  
O resto é História.  
A Rússia de então regia-se pelo calendário 
Juliano. E nesse calendário o dia 23 de 
Fevereiro era o dia 8 de Março do calendário 

gregoriano, o vigente na Europa e na América. 
Mais tarde quando o Partido Bolchevique 
tomou o poder erigiu aquele dia inicial – o dia 
8 de Março – como o Dia Internacional das 
Mulheres em homenagem à coragem das 
mulheres que tinham vindo para a rua lutar 
pelo Pão e pela Paz. 
A partir de então foram-se sucedendo os 
países que adoptaram a decisão de nesse 
dia assinalar as conquistas e os direitos das 
Mulheres. 
Em 1977, no âmbito da Década das Mulheres 
– 1975-1985 – as Nações Unidas deliberam 
comemorá-lo também, instituindo-o como 
a ocasião para assinalar todos os sucessos 
já alcançados, reflectir nas mudanças que 
ainda é necessário implementar e celebrar 
a coragem e a determinação das mulheres 
comuns, daquelas que no seu quotidiano, 
lutando pela Igualdade, transformam a 
realidade dos seus países e comunidades. 
Em cada ano as Nações Unidas escolhem um 
tema, o mote em volta do qual são organizadas 
todas as acções de relativas à celebração do 
Dia Internacional. 
“Empoderar as Mulheres é empoderar a 
Humanidade” foi o tema escolhido para 2015, 
para juntamente com o balanço da aplicação 
da Declaração e Plataforma de 
Acção de Pequim, aprovada em 1995, reforçar 
a construção de um Mundo sem Discriminação 
nem Violência, e de um futuro em que 
Mulheres e Homens vivam em Liberdade e 
Paz. 
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JUÍZA SIM! 

BOM DIA SENHORA JUÍZA!
O meu tempo, o tempo em que eu cheguei 
à magistratura, era o tempo de uma Justiça 
de homens, um tempo em que as mulheres 
não haviam ainda chegado aos tribunais.
Mas chegaram. Em boa hora.
Foi difícil a sua luta, quase tão difícil como foi 
a luta pela Liberdade despontada em 1974.

Hoje são já a maioria, mas a luta continua, tão 
dura como conseguida, porque é preciso 
vencer barreiras tantas vezes nem sequer 
imaginadas.

Diz-se de uma mulher: é juiz ou é juíza?

Eu conto - e lembrando este episódio quero 
deixar o meu apreço e o meu respeito pelo 
acréscimo de prestígio que tantas mulheres 
distintas têm trazido às magistraturas do 
meu país:
no que fora em tempos o gabinete do juiz do 
segundo juízo do tribunal de Aveiro iam ser 
alojados de uma só vez, nos finais dos anos 
80, dois juizes: um homem e uma mulher.
Claro que o homem - um querido amigo e 

conterrâneo da minha terra de Fermentelos 
- nem pensou duas vezes: sentou-se - 
homem, não é? - na solene secretária de 
pau preto, ao fundo do gabinete.

Algum tempo depois, bateu à porta um 
jovem e insinuante advogado da « cidade 
dos doutores », impecavelmente vestido, 
que cumprimentou cerimoniosamente o 
Meretíssimo e informou das razões da sua 
presença.

O senhor Juiz, um pouco displicentemente, 
indagou de qual a secção a que respeitava o 
processo a cuja audiência o Exmo Advogado 
se dirigia.
Perante a resposta, apontou para a pequena 
secretária de fórmica situada à esquerda no 
gabinete e disse: « então o julgamento é 
com a minha Colega ».
Só nessa altura, o distinto causídico se 
apercebeu da figura afável da mulher 
sentada à secretária, para se desfazer em 
desculpas ( ironicamente machistas, aliás ) e, 
do mesmo passo, para dizer que não sabia 

JOÃO MENDONÇA 
PIRES DA ROSA

Juiz Conselheiro
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JUÍZA SIM! 
bem se « dirigindo-as a V.Exa devia utilizar o 
vocábulo Senhor Juiz ou Senhora Juíza ».
Seca a resposta: « Ó Senhor Doutor, eu sou 
mulher. Portanto, sou Juíza. E se tem dúvidas 
vamos já consultar o dicionário »
.
Se bem o disse, melhor o fez. Abriu a gaveta 
da secretária de fórmica, rapou do dicionário 
( certamente uma edição antiga do Dicionário 
da Língua Portuguesa da Porto Editora ) e, 
para seu espanto e consternação, leu : « juíza 
- mulher que faz de juiz ».

São mulheres como a minha colega e amiga 
Drª Conceição Saavedra, a quem presto a 
minha homenagem, que fazem com que 
hoje a 7ª edição do mesmo Dicionário já se 
exprima de maneira um pouco diferente - « 
mulher que exerce as funções de juiz ». E que 
seguramente estão a fazer com que um dia 
o mesmo dicionário tenha de escrever, numa 
qualquer outra edição, para juíza o mesmo 
que hoje escreve apenas para juiz - « aquela 
que tem o poder de julgar; magistrada que 
administra a justiça;   julgadora ».

Devo aliás dizer que consultei, a propósito, 
a Srª Drª Edite Estrela - a filologista, não a 
autarca, claro! - e a resposta veio televisão 
fora, segundo me dizem, em programa a que 
não assisti - Viva  a Senhora Juíza! 

E por aqui me fico, meus caros Colegas.
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UMA EUROPEIA NO MUNDO ÁRABE

Hoje, depois da bárbara execução do 
piloto jordano, quero partilhar convosco 
o que é viver no Médio Oriente, num país 
muçulmano, em segurança, em mais 
segurança que na Europa.

O extremismo islâmico já não é um problema 
do Médio Oriente, é um problema mundial, 
os seus tentáculos estendem-se ao mundo 
inteiro.
Na coligação que o Ocidente criou para 
combater este movimento, salienta-se um 
país árabe moderado: os Emirados Árabes 
Unidos. 

Na realidade, pouca gente sabe o que é este 
país, a maior parte das pessoas pensa que 
o Dubai é um país. Os EAU são formados 
por uma confederação de monarquias 
árabes, cada uma detendo a sua soberania, 
chamadas emirados (equivalentes a 
principados), estão situados no sudeste da 
Península Arábica e fazem fronteira com 
Omã e com a Arábia Saudita. 
O Dubai é um dos emirados, o mais famoso, 
mas não é o mais importante ou rico. Quem 
é rico porque tem o petróleo e o gás natural, 

Nascida em 1968 em França. 
Regressou ao seu País criança,a uma 
pequena aldeia na Serra d’Aire e Candeeiros.  
Licenciou-se em Línguas e literaturas 
modernas, Estudos Portugueses e Franceses, 
pela Universidade de Coimbra.
Lecionou em várias escolas do ensino 
secundário, casou, teve filhos. A partir dos 35 
anos contrariou a pacatez que era suposta 
ser a sua vida. Enveredou pela política, foi 
vereadora numa Câmara Municipal, começou 
a escrever poesia, publicou. Voltou à escola. 
Os cortes e o fantasma da mobilidade 
a pairar, aos 45 anos teve um ataque de 
loucura e emigrou para Inglaterra onde 
deu aulas em Londres. Pouco ambientada 
aos cinzentismos londrinos e às chuvas 
incessantes, concorreu para outras paragens 
e foi dar aulas para os Emirados Árabes 
Unidos, mais concretamente Abu Dhabi, em 
agosto de 2013.
Em dezembro 2014 mudou para outro 
emirado, Dubai, onde leciona Francês, numa 
escola internacional.

IRENE PEREIRA

Professora
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quem tem mais área, sendo a capital do 
pais, é Abu Dhabi, centro de atividades 
políticas, industriais e culturais. Os restantes 
cinco emirados são Sharjah, Ajman, Umm 
al-Quwain, Ras al-Khaimah e Fujairah. 

Porque vivo em segurança nos Emirados?

 Este país acredita que a essência do Islão 
é a paz, seguindo este espírito, os EAU 
construíram um modelo de tolerância numa 
região de extremos.
Neste país, a tolerância para com 
movimentos extremistas é zero. E como é 
que isso se verifica na prática? A atribuição 
de vistos é muito criteriosa, sendo mais difícil 
para um muçulmano obter visto que para 
o resto das outras religiões. Relativamente 
a alguns países árabes, os seus habitantes 
não são pura e simplesmente autorizados a 
entrar no país, não correm riscos.  Na Europa 
cairia o carmo e a trindade, as minorias, as 
discriminações e tal e tal.
No caso de outros países muçulmanos, os 

vistos sao atribuídos de forma criteriosa e 
demoram. Percebi desde que trabalho aqui, 
a investigação é exaustiva, mesmo que sejam 
muçulmanos com passaportes de países 
como os USA ou Canadá. Na escola onde 
trabalhei primeiro, três professores foram 
recambiados para casa nesta situação, depois 
de serem contratados pela mesma e após 
solicitação do visto de residência, este não foi 
concedido por se terem averiguado ligações 
de familiares a movimentos extremistas ou por 
motivos religiosos (serem xiitas por exemplo). 

Num inquérito realizado há pouco tempo, a 
larga maioria dos expatriados a viver aqui disse 
sentir-se segura. A taxa de crimininalidade 
é muito baixa, os estrangeiros estão cá para 
trabalhar e têm medo de serem deportados. 
Por outro lado, existem câmaras de fimar em 
todo lado, sim, em todo o lado. Aqui há uns 
dois meses, uma professora americana foi 
assassinada num shopping em Abu Dhabi, 
numa das casas de banho. No outro dia a 
assassina foi presa, era emirati e usava burka, 
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mas a policia divulgou o filme que mostrava 
o assassinato e todo o percurso que fez 
depois disso, até à detenção em casa. 
Assustador? É, mas seguro. 

Como mulher, tenho a dizer que me sinto 
segura, mais respeitada e melhor tratada 
que na Europa. 

É difícil para os ocidentais que não conhecem 
estes países ou cultura entenderem estes 
conceitos. Automaticamente, um país onde 
as mulheres se cobrem, é um país onde não 
são respeitadas. Não é verdade. Há o lado 
de respeito e proteção relativamente às 
mulheres muito arreigado. Nos meios mais 
pequenos , as mulheres nao fazem filas em 
lado nenhum, passam automaticamente à 
frente. As mulheres não carregam pesos, 
nem fazem trabalhos mais pesados. Faz 
parte da cultura delas cobrirem-se, como 
faz parte da nossa andarmos descobertas. 

É claro que se as mulheres ocidentais 
andarem seminuas em shoppings e 
ruas atraem muitos olhares, os centros 
comerciais têm regras de vestuário que 
muitas não respeitam, o que não costuma 
trazer problemas a não ser que haja uma 
queixa. Mas, isso faz parte de uma coisa 
chamada respeito pelas regras, há mínimos 
e este é um país árabe.
 
A maioria das mulheres emiratis não usam 
a burka, apenas a abaya, e com um orgulho 
enorme, deve dizer-se. Percebi isso com as 
minhas alunas, anseiam pela adolescência 
para se cobrirem, e até agora, em centenas 
de alunas apenas encontrei uma que o 
fazia contrariada. Teré que o fazer enquanto 
estiver na dependência dos pais.
Voltando ao assunto inicial, ameaça 
terrorista aqui não se sente. Deixo o link 
para a entrevista do Ministro dos Negócios 

UMA EUROPEIA NO MUNDO ÁRABE

Estrangeiros da UAE, muito mais eloquente 
que estas minhas palavras.
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A MULHER E AS MAGISTRATURAS

O primeiro tema da reflexão grega é a justiça  
E eu penso nesse instante em que ficaste 
exposta  
Estavas grávida porém não recuaste  Porque 
a tua lição é esta: fazer frente

… 

Tinha chegado o tempo
Em que era preciso que alguém não 
recuasse  
E a terra bebeu um sangue duas vezes puro  
Porque eras a mulher e não somente a 
fêmea  
Eras a inocência frontal que não recua  
Antígona poisou a sua mão sobre o teu 
ombro no instante em que morreste  
E a busca da justiça continua.  

Sophia de Mello Breyner Anderson, poema 
a CATARINA EUFÉMIA 
  

Colaborou no DIÁRIO DE LISBOA Juvenil e 
na revista VÉRTICE. 

Tem três livros de poesia editados e dois de 
prosa, mais outros dois em publicação. 

Foi ainda director do jornal O PROGRESSO 
DE GONDOMAR e colaborador de vários 
jornais e revistas, nomeadamente da revis-
ta cultural da Ordem dos Advogados, FORO 
DAS LETRAS, e da revista TRIPLOV. 

É director do Ateneu Comercial do Porto e 
dirige, actualmente, a revista digital “Inco-
munidade”.

HENRIQUE DÓRIA

Advogado
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A MULHER E AS MAGISTRATURAS
Poderia ser um deus,
como Marte, o deus da guerra e da força. 
Mas Justitia, a deusa da justiça, era uma 
deusa, mulher. Era filha da unidade dos 
mundos, de Urano, o Céu, e de Gaia, a 
Terra. Tinha na mão direita a espada, 
símbolo da fortaleza do julgador em que 
se sustenta a lei, e na esquerda, a balança, 
símbolo da igualdade de julgamento, da 
ponderação e do equilíbrio. 

Fortaleza e equilíbrio são, assim, virtudes 
que já gregos e romanos atribuíam à deusa/
mulher Justitia. 

E, no entanto, o acesso à magistratura estava 
vedado às mulheres, em Portugal, até ao 25 
de Abril de 1974. Era esta a para nós, hoje, 
esta a espantosa justificação do legislador: 
“pela fraqueza do seu entender”. 
Mas, desde 1913, ano da primeira licenciatura 
duma mulher, Regina Quintanilha, passando 
pelo ano de 1977 em que tomou posse, na 
comarca da Lourinhã, como primeira mulher 
juíza, a Dr.ª Ruth Garcês, até ao tempo 
presente, a transformação foi total. De lugar 
onde a presença da mulher era nula, porque 
proibida, a Magistratura passou a ser uma 
atividade dominada por mulheres.  
Em jeito de humor poderia justificar: pela 
força do seu entender.  

O Decreto-Lei n.º 251/74 de 6 de Junho, 
ainda antes da promulgação da Constituição 
de 1976, veio alterar a lei do Estado Novo 
que, conforme outras anteriores, vedava às 
mulheres o acesso à magistratura, como o 
vedava a outras profissões, desde as forças 
armadas à diplomacia. 
Escrevera JOANA DA GAMA, prima de Vasco 
da Gama, em 1555:

O que vos o mundo nega… 
Não sei porque vos matais! Deveis vos de 
crer de mim: 
Lembre-vos que há-de ter fim 

O mal de que vos queixais.   

Portugal chegava tarde a adoptar a, já 
aceite em quase todo o mundo civilizado, 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
DO HOMEM, aprovada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 10 de Dezembro de 
1948, que proclamava:

 “Considerando que, na Carta, os povos das 
Nações Unidas proclamam, de novo, a sua 
fé nos direitos fundamentais do homem, 
na dignidade e no valor da pessoa humana, 
na igualdade de direitos dos homens e das 
mulheres…” 

E a também muito importante Declaração 
sobre a Eliminação da Discriminação contra 
a Mulher, aprovada pela mesma Assembleia 
Geral em 7 de Novembro de 1967, que 
estabelecia no seu artigo 1º que  

“ A discriminação contra a mulher, porque 
nega ou limita sua igualdade de direitos 
com o homem, é fundamentalmente 
injusta e constitui uma ofensa à dignidade 
humana.”  

Tarde, mas em força chegaram as mulheres 
às Magistraturas: em 2008, 978 dos 1919 
magistrados judiciais eram mulheres, e 
magistradas do Ministério Público havia 795 
mulheres contra 586 homens. 

Mas, como se perguntava num seminário 
organizado pelo CENTRO DE ESTUDOS 
SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA: 
“quando se fala em feminização do judiciário, 
procura espelhar-se apenas o aumento do 
número de mulheres nas magistraturas ou, 
pelo contrário, estaremos perante uma outra 
forma de administrar e fazer justiça em que 
uma variável determinante é o género?”  

Penso que o problema essencial não é 
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esse, porque a forma de administrar e 
fazer justiça varia de pessoa para pessoa, 
independentemente do género.  
Em meu entender, um dos problemas 
principais da administração da justiça em 
Portugal é o acesso, demasiado cedo, à 
Magistratura, quando as mulheres e os 
homens ainda não têm a maturidade que 
só lhes pode ser dada pela variedade de 
experiências de vida. 
Por isso, defendo que o exercício durante 
três anos da advocacia e outros três como 
auditores de justiça, após a formação no 
CEJ, deveriam ser condição para o exercício 
de qualquer das magistraturas, mas, em 
particular, da Magistratura Judicial. 

Porém, há outro aspeto em que a condição 
da mulher é essencial para o bom 
funcionamento da justiça: a questão da 
maternidade. Na verdade, as mulheres 
entram para a magistratura, normalmente, 
na sua idade mais fértil. E a conjugação da 
protecção da maternidade com o normal 
funcionamento dos tribunais implicaria a 

A MULHER E AS MAGISTRATURAS

existência duma bolsa de magistrados capaz 
de levar a cabo, em tempo útil, as substituições 
necessárias. O que, infelizmente, não sucede. 

Termino reproduzindo novamente a sábia 
Sofia: com as mulheres a predominarem 
na administração da justiça em Portugal, ” a 
busca da justiça continua.”
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A (DES)PROPÓSITO

... DO DIA DA MULHER

Como não poderia deixar de ser, um título 
sobre a diferença de género:

“Portugal já tem mais juízas que juízes”

(que pode ser lido em http://www.publico.
pt/sociedade/noticia/portugal-ja-tem-
mais-juizas-do-que-juizes-1288633)

E quantos são morenos? Os casados estão 
em maioria? Quantos medem mais que 
1,70m? Quantos usam cabelo curto? São 
mais os do “Norte” ou do “Sul”?

E porque é que nenhuma destas perguntas 
parece relevante quando comparada com a 
do título da notícia?

Porque nem sempre terá sido assim, tendo 
a porta para esta função sido transposta 
pela primeira mulher em 1977.

Um estudo interessante para a sociologia: 
o porquê de serem mais as juízas que os 
juízes. Os últimos censos, por reporte a 2011, 
confirmam que há mais 468.978 mulheres 
que homens. Será, então, este acréscimo 
uma questão de proporcionalidade?

E a desproporção não levará à discussão 
sobre a necessidade de criação de quotas 
de género para homens? Mas, serão as 
quotas, para qualquer género, mesmo 
necessárias?

Não serão as quotas de género uma 
manifestação de uma profunda 
desconfiança no ser humano? Por um lado, 
nas competências de qualquer dos géneros, 
pela necessidade de se fixarem quotas para 
garantir a sua representação em qualquer 
função; por outro lado na mentalidade de 
quem escolhe ou contrata alguém para 
assumir determinadas funções, no sentido 
de não conseguir encontrar as competências 
por detrás da aparência. 

Não existe qualquer conflito hormona vs 
testosterona: apenas existem divergências 
culturais.

É a cultura que nos separa, não os genes; é 
o conceito e não a competência; é o hábito 
e não a essência.

Porque na essência somos todos tão iguais 
que poderíamos ser os mesmos.

Milene Bolas Prudente
Juíza de Direito

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-ja-tem-mais-juizas-do-que-juizes-1288633
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-ja-tem-mais-juizas-do-que-juizes-1288633
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-ja-tem-mais-juizas-do-que-juizes-1288633
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E SENDO JUIZ?

O DIA DA MULHER

Desta vez fazemos um número especial 
para celebrar o dia da mulher. Como já 
repararam, certamente, somos 4 mulheres 
a organizar e editar esta revista.
Ainda é preciso esta celebração?
Li, há algum tempo atrás, a propósito do dia 
da mulher, que a celebração do mesmo, 
actualmente e no nosso país, se tornara 
desnecessária, porque as mulheres já 
tinham alcançado a igualdade almejada. 

Pouco tempo depois, foi notícia nos jornais 
que uma instituição bancária exigia das suas 
funcionárias que assinassem um contrato 
do qual constava uma cláusula em como 
não engravidariam durante 5 anos.
Nunca ouvi falar de um contrato em que 
se impusesse aos homens o compromisso 
de não engravidarem ninguém, durante 
qualquer período, ou de não casarem.
Portanto impõe-se a pergunta: já há 

igualdade entre homens e mulheres na 
sociedade portuguesa?

Do ponto de vista formal, constitucional e 
legal, essa igualdade existe: o artigo 13º nº 
2 da Constituição da República Portuguesa 
dispõe que ninguém pode ser privilegiado, 
beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever 
em razão do sexo.

As leis, ditas ordinárias, quer na área 
do trabalho, quer noutras temáticas, 
concretizam esta norma constitucional, 
estabelece-se, por decreto legal, a 
igualdade entre homens e mulheres.

Mas na prática, no dia-a-dia, existe esta 
igualdade?

Não se assume, automaticamente, que a 
mulher deverá cuidar dos filhos e da casa, 
cabendo ao marido o sustento da casa? 

Mas à mulher, hoje em dia e desde há 
muito, é exigido mais que o cuidar das lides 
domésticas e o cuidado dos filhos, foi-lhe 
atribuída co-responsabilidade no sustento 
da casa. Desde sempre, lutamos por um lugar 
de igualdade na sociedade, mas mantemos 
todas as tarefas e responsabilidades que 
sempre nos atribuíram em casa, dentro 
de casa. Ainda se ouve a expressão que o 
marido “ajuda” em casa, porque, como é 
“óbvio” essas tarefas são da mulher, ou pior, 
ela faz, porque ela gosta e ele não quer 
“invadir” o espaço dela.

Por tudo isto e milhares de pequenas coisas 
como esta, acho que no nosso país ainda 
é necessário celebrar o dia da mulher e 
relembrar a necessidade de garantir e lutar 
por essa igualdade, porque a igualdade 
material ainda tem de ser conquistada, a 
cada dia, em cada contrato de trabalho, 
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em cada organização de serviço, em cada 
vida. Porque temos de distinguir entre as 
normas, o dever ser, e a práctica, aquilo que 
é. E, mesmo sabendo que nem tudo é o que 
deve ser, enquanto o dever ser não se tornar 
usual na práctica, tal é sinal de que devemos 
estar atentos e permanecer na luta.

Gostaria de terminar com um desafio/
provocação: na magistratura portuguesa, 
homens e mulheres que, em última 
instância, têm a incumbência de garantir 
a igualdade, também em razão do sexo, e 
sancionar os que violam tal princípio, existe 
igualdade?

Cidalina Freitas
Juíza de Direito
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O CANTINHO DO JOÃO

SHE!

Fiquei sempre com dúvidas sobre quem é 
que canta o “She” da forma mais graciosa. 
Se o Elvis Costello ou, porventura Charles 
Aznavour. Ou melhor, sei muito bem qual 
das duas versões é que gosto mas como 
a canção  não se destina a mim mas sim a 
ela, escolher uma ou outra poderá originar 
resultados antagónicos. Agitar-lhe a alma 
na minha direção ou, pelo contrário, ser-lhe 
de todo indiferente.

Ouvi, calmamente, as duas versões 
vezes sem conta e procurei imaginar as 
correspondentes reacções. O melhor 
seria mesmo ter a hipótese de as juntar, a 
ambas, numa só versão pois, se as duas 
são óptimas, como duas vozes diferentes a 
ecoar a mesma mensagem em direcções 
diferentes, porque não juntá-las em duo?
Se ao menos Elvis Costello e Charles 
Aznavour me ouvissem, sempre poderiam 
ponderar esse desafio,  mas enfim.

Também acrescentaria umas palavras. 
Algumas só. Dedicadas à Deusa Mulher.

Talvez … que gosto dos seus olhos grandes 
e densos. Escuros e da sua forma elegante 
de existir. São olhos bonitos quer abertos 
quer fechados e que nunca, mas nunca 
demonstram raiva, ódio ou outro qualquer 
sentimento menos próprio. Não é frequente 
ter olhos bonitos mesmo que estes estejam 
fechados. São muito desenháveis, a carvão, 
por alguém de talento tendo como fundo 
uma tela branca, das imaculadas.

Que gosto da voz e do tom da mesma. Ouve-
se muito bem ao vivo ou por telefone, é suave 
e se fosse palpável, comia-se bem à colher 
como se fosse um doce, daqueles que se 
compram em boiões, de cor vermelha. Uma 
voz que se come à colher. Retira-se uma 
colher da mesma e saboreia-se na boca, 
um bom momento antes da seguinte.

Gosto da sua normalidade invulgar. Da forma 
elegante e nunca pretensiosa que tem de 

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito
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O CANTINHO DO JOÃO
se expressar quando sofre um drama ou 
quando celebra uma alegria qualquer, 
por poucas que estas sejam. Gosto da sua 
indiferença por coisas fúteis, ou melhor, até 
gosta delas mas não precisa das mesmas e 
não sofre quando não as tem. A sua atitude, 
se fosse palpável, seria como uma camisa 
de linho branco numa noite muito quente 
de Verão, confortável, delicada e muito, 
mas muito apresentável. Uma atitude que 
se sente na pele. Fresca e suave ao tacto.  

Não se move ao mesmo ritmo que os 
restantes ciclos que nos rodeiam. Não falha, 
é pontual, sabe sempre de onde vem e 
para onde quer ir mas não o faz de modo 
apressado ou conflituoso pois sabe que 
quem a espera confia. Está à sua espera e 
não se vai embora. O seu movimento, se 
fosse mesurável, seria uma maré que se 

move devagar mas de modo  persistente, 
alcançando sempre o local que quer alcançar 
fazendo-nos mudar de local conforme o seu 
estado, ou esperar pela mesma para nos 
aventurar por onde, sem ela, nunca iriamos. 
Um ritmo capaz mas suave, que não se sente 
mas que condiciona tudo. Aos poucos e sem 
empurrões.

Não se circunscreve só à maternidade, à 
figura cuidadora, à boa esposa. Ultrapassa-as. 
Circunscreve-se a tudo o que ela quiser ser 
e a tudo o que ela quiser fazer. Da forma que 
pretenda e da forma que lhe apeteça. 

Ela, aquela Deusa Mulher.  
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FLORES NA ABISSÍNIA

COISAS DE RAPAZES E 
RAPARIGAS

“Eu só gosto de andar de skate e jogar à 
bola, coisas de rapazes percebes?”
A minha interlocutora olha-me do alto do 
seu palmo e meio de certezas. É, segundo 
me diz, uma maria rapaz (um termo que 
eu até pensava que já não se usava) e faz 
questão que eu o saiba. Na idade dela eu 
não era nada assim. Com dez anos gostava 
de ler, fazer desenhos e brincar com 
bonecas. Embora as duas primeiras sejam 
actividades para ambos os sexos, brincar 
com bonecas e fingir que se faz o jantar era 
definitivamente coisa de raparigas. 

Coisas de rapazes, penso, nunca foram 
comigo. Bom, se excetuarmos o hábito de 
correr que se vem instalando lenta, mas 
firmemente na minha vida. Há sempre um 
livro para nos acompanhar nos desafios. 
Correr (não) é para meninas da jornalista 
Alexandra Heminsley foi uma das minhas 

primeiras leituras pós-corridas matinais. E aí 
se percebe que uma coisa tão simples como 
andar a correr numa pista numa manhã de 
inverno foi afinal durante muito tempo uma 
coisa de rapazes. 

Como Heminsley põe em relevo o direito de 
uma mulher andar por aí a correr em público 
não foi nada fácil de ser conquistado. O 
mesmo se diga do direito a participar em 
provas desportivas de corrida. As pioneiras 
foram nomes como Julia Chese Bond, 
Roberta Gibb e Katherine Switzer. E não, não 
viveram no século XIX. As suas lutas foram 
travadas nas décadas 60 e 70 do século XX. 
Pelo que a imagem da minha infância de 
ver a Rosa Mota de braços no ar a celebrar 
as suas vitórias tem muito mais que se lhe 
diga do que poderia parecer num primeiro 
momento. Digamos que Rosa Mota correu 
por todas nós. Um pensamento que me dá 
alguma energia extra enquanto dou voltas 
na pista de corrida. 

Mas se correr era coisa de rapazes que 

CARLA COELHO

Juíza de Direito



29

FLORES NA ABISSÍNIA
poderão dizer as primeiras raparigas que 
desejaram julgar? Ruth Garcez foi a primeira 
juíza portuguesa. Foi em 1976 que abriu o 
primeiro concurso admitindo candidatas 
do sexo feminino. Só ela se candidatou. Foi 
admitida e foi também a primeira mulher 
a ascender ao Tribunal da Relação. Muitas 
outras se lhe seguiram e hoje a magistratura 
judicial portuguesa tem um largo 
contingente feminino. Incluindo moi même, 
apesar das tardes de infância passadas ler a 
Anita que tendo ido a imensos sítios e feito 
muitas coisas nunca passou um dia num 
tribunal. 

Brincadeiras à parte a verdade é que 
até 1974 julgar foi entendido como coisa 
pesada e dura, a exigir doses maciças de 
racionalidade e frieza, pouco consentâneas 
com uma certa ideia de feminilidade. O que 
seja o ofício de julgar e o que faz um bom 
julgador(a), qual a proporção de cérebro e 

coração a pôr em tal tarefa, é matéria para 
outra crónica. Mas seguramente que quarenta 
anos depois da Revolução de Abril já é pacífico 
que não é “coisa de rapazes”. 

Enquanto nos levantamos da mesa digo à 
minha pequena amiga “sabes, não há coisas 
de rapazes, nem coisas de raparigas. Podes 
jogar à bola a andar de skate à vontade que 
continuas a ser meninas. O gosto é livre. 
Cada um gosta do que gosta”. Ao mesmo 
tempo penso para os meus botões: “Mas 
que chorrilho de lugares comuns … será que 
não consegues dizer nada melhor?” Depois, 
olho para a minha interlocutora e reparo 
no sorriso de satisfação que lhe inundou os 
lábios e os olhos. Percebo que era isto que ela 
queria ouvir. Para as crianças não há lugares 
comuns. Isso é coisa de adultos. Os mesmos 
que acham que o mundo já está construído, 
os direitos adquiridos e que não há nada de 
novo debaixo do sol. Estamos enganados. 
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VÍNCULOS

Era pacífica. 
Gostava de paz e harmonia. 
Nasceu do lado do mundo onde as 
agressões físicas são crime, onde insultar 
ou ameaçar de morte, mesmo entre quatro 
paredes, é crime. Quem está do lado de 
fora, mas ainda deste lado do mundo, diz 
que nascemos do lado certo.

Estavam juntos há 5 anos. Era um insulto, a 
si e à família, primeiro na intimidade e isso 
até a entusiasmava, mas num dia em que 
bebera não sabe quantos copos foi muito 
diferente disso. Uma bofetada, a cabeça a ir 
muito lentamente como num replay para ver 
se a cena está bem feita, aquela bofetada, 
com o som ao fundo de “cabra, cabra ...” fez 
desaparecer o teto, ficou sem casa, sem 
cave, o espaço de segurança que até em 
guerra é o refúgio de ataques das armas.
Cessares-fogo de horas para voltar, não 
sabia quando, mais um empurrão ou um 

soco cuja força se expandia e lhe atingia a 
cara toda.

Foi ao hospital várias vezes, foi à polícia 
menos vezes e foi ao edifício do Tribunal pedir 
satisfações ao Procurador porque lhe tinham 
levado o marido. Ter-lhe-á explicado que, 
estando a conduzir o processo na sequência 
de denúncia apresentada, pediu ao Juiz que 
aplicasse a prisão preventiva, que o marido 
ficasse preso. 

O Juiz, negou a pretensão da Defesa de o 
manter em liberdade e, a fim de evitar males 
maiores, decidiu prendê-lo, até porque já 
tinha sido afastado de casa e voltara, bêbado, 
com os mesmos insultos e de faca na mão. 
Foi salva pelos vizinhos que prontamente 
acudiram e chamaram a GNR.

Visitou-o na prisão. Sabia que aí não seria 
agredida. Confirmou-se. Até foi delicado e 
pediu-lhe desculpa. Pareceu-lhe sincero e 
aceitou.

ANA GOMES

Juíza de Direito
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Meses mais tarde, no dia da audiência, entrou 
na sala - enorme para julgar coisa tão pequena 
como o que passava dentro da sua casa de 
duas assoalhadas com duas janelas.

Bárbara é ouvida. Não quer falar. Quer voltar 
para o marido, companheiro torto de uma 
vida torta. Olha para a juíza que irá decidir se o 
que ela efetivamente viveu, se passou ou não 
e qual a consequência para o seu autor.
Vem-lhe à memória uma notícia sobre 
mulheres escravas. Em pensamento, fixa o 
olhar na filha de cinco anos e, tendo nascido 
do lado certo do mundo, onde as mulheres 
na lei não são de outra espécie ou condição, 
decide o futuro.

De repente, ouço tombar a louça posta a secar 
sobre o telheiro. E vejo um vulto de mulher 
correndo a esconder-se por detrás da casa.

- Quem é?
- Não é ninguém.
- Mas eu vi, eu vi uma mulher a esconder-se.
- É o que lhe dizia: uma mulher, aqui, não é 
ninguém …

Mia Couto, “A Confissão da Leoa”, 2012, 
Caminho
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MÊNCIAS PARVAS 

As meninas pediram-me para escrever 
assim qualquer coisa para o dia da mulher 
e vai daí eu perguntei mas escrever o quê 
e então elas disseram-me para escrever 
sobre a mulher e eu mas qual delas pois eu 
cá conheço uma carrada delas e elas é mais 
escrever assim sobre o que é ser mulher 
e eu aí fiquei na mesma porque acho que 
toda a gente sabe o que é, então não se vê a 
diferença?! Só mesmo se for como aqueles 
senhores que se vestem de senhoras, os 
travecas, esses aí é que baralham a gente, 
porque então não se vê bem que não é a 
mesma coisa que os homens?
 
Mas aí as meninas disseram que podia 
escrever assim sobre as mulheres lá do 
bairro e eu vai aí disse mas era o que 
faltava, isso queriam elas, que andam todas 
invejosas desde que eu virei escritora, 
ainda noutro dia a sonsa da Lubélia se pôs 
com coisas, como se não chegasse passar 
a vida a pedir fiado lá no estabelecimento, 

veio-me com falinhas mansas ó D. Quininha, 
nós que somos tão amigas há tanto tempo, 
podia dar lá uma palavrinha às meninas 
para eu também escrever umas coisinhas… 
e eu moita carrasco, que bem sei o que esta 
quer, não pode ver nada nos outros, passa 
a vinda a invejar o que é das outras que até 
teve que comprar uma bata ingual à minha, 
olhem que nem o raio da bata escapa! E 
como se aquela saloia soubesse escrever 
alguma coisa! Ainda se pôs com coisas, ai 
eu nem sei como as meninas que são tão 
finas a foram convidar para escrever, se a 
D. Quininha só tem a 4.ª classe, eu até fiz o 
6.º ano… Mas eu cá não me fiquei, olhe que 
a minha 4.ª classe com a D. Cremilde vale 
mais que muito canudo de certos doutores 
que por aí andam, que por cada erro ou falta 
nos ditados era logo com a menina dos cinco 
olhos no nalguedo! E se o raio da mulher 
tinha força naquela mão! 

E então as meninas ainda disseram, mas 
fale assim de alguma vizinha sua que seja 
mulher de trabalho como a D. Quininha, 

QUININHA DA CONCEIÇÃO

Empresária
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como se aquelas trabalhassem alguma coisa, 
é só ver a Guiomar lá do 3.º direito do 34, 
anda o marido a trabalhar de sol a sol para a 
madame andar pelo bairro nos cafés a comer 
bolos e a fumar à janela a atiçar os homens 
que é de tal modo que o meu Carlos Jorge, o 
filho, até já tem medo dela, que uma vez até 
lhe pediu para lhe ir pendurar os cortinados, 
que o homem dela não se ajeita e o meu 
Carlos Jorge é rapaz com muito jeito de 
mãos, e ela toda rebolona para o rapaz, que 
tem idade para ser filho dela! Ainda por cima 
é badalhoca, nem a casa limpa, aquilo era só 
cotão pelos cantos e o meu Carlos Jorge, que 
é asmático, todo aflito e ela só com olhinhos 
para o rapaz, uma mulher casada, onde é que 
já se viu isto?!

Este mulherio deste bairro tem muito que se 
diga, tem! Olá se tem! Não fosse eu ser uma 
boca santa e as coisas que já se sabiam por aí! 
É vê-las todas armadas em finas, ninguém as 
leva presas, mas eu vejo cá cada coisa aqui do 
estabelecimento! Eu é que não sou de falar! 
É com cada calote cá no estabelecimento, 
passam a vida a pedir fiado, ai D. Quininha, é 
a crise, o meu Manel não me deixou dinheiro 
hoje, e despois bem as vejo por aí a cima a 
ir à loja do chinês comprar roupa e porcarias 
que nem sabem para que servem… todas 
umas mencias parvas! Que eu uma vez ouvi 
esta palavra, que até são duas, e gostei, 
achei bonita, e até perguntei à minha Carina, 
ó Carina filha, que quer dizer isto? Mas o raio 
da miúda também não sabia e até tive que 
perguntar ao Doutro da Rua da Páscoa, ele 
lá explicou mas eu nem percebi bem, nem 
sei bem se é mencias ou imencias, que agora 
já me esqueci, mas é isso que este mulherio 
por aqui do bairro é, tudo uma cambada de 
mencias parvas!  

Que até há mulheres sérias! São é pouquitas, 
olhem que a mulher do Armando do talho, 

aquela que é coxa, coitada, é mulher 
muito séria e mesmo a mancar lá vai 
fazendo as suas coisinhas, ainda ajuda 
o homem lá no talho a fazer as bolinhas 
das amodegas e a panar os bifes para 
os vender já panados, não é que ela seja 
coxa das mãos, é mesmo das pernas, mas 
aquilo dá aflição ver assim uma aleijadinha 
a trabalhar tanto que até faz umas horas 
a dias lá para os lados das Amoreiras. E 
depois havia a Suzete, coitadita, já se foi, 
levou-a a doença má há tempos, aquela 
que dá nos peitos, uma santa mulher, 
mesmo assim doente ajudava a velhota 
entrevadinha do 2.º andar do n.º 8, a D. 
Cidália, coitadita, que uma vez quando a 
Suzete, que Deus a tenha, não pode lá ir 
ajudar porque tinha ido ao hospital, caiu 
da banheira e ficou toda negrinha! Ficou lá 
horas, toda negrinha no chão até a Suzete 
chegar, mas lá se safou, que a velhota é 
rija, sozinha neste mundo que os filhos 
são uns ingratos que quase nem vêm ver 
a mãe, mas a senhora lá se aguenta! Ainda 
nos vai enterrar a todos! 

 Pois eu podia falar nestas coisas, mas 
agora acabou-se-me a folha e prontos, lá 
terá que ficar para outro dia.



34

O ASSÉDIO SEXUAL DE ACORDO COM A   CONVENÇÃO DE ISTAMBUL

Procuradora da República no DIAP de Évora;
Membro da Direcção da Associação Portu-
guesa de Mulheres Juristas.

Vogal da Distrital de Évora do Sindicato dos 
Magistrados do Ministério Público.
Foi vogal efectiva do Conselho Superior do 
Ministério Público.

Foi professora do ensino secundário.

Tem diversos artigos publicados sobretudo 
sobre os direitos das mulheres e crianças 
e publicou o livro “Gente Comum - Uma 
História na PIDE” e colaborou noutros tra-
balhos igualmente sobre a ditadura em Por-
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O assédio sexual, de acordo com a Convenção de Istambul (Convenção do Conselho da Europa para a 
Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, de 11-5-2011, em vigor a 
partir de 1-8-2014)

O assédio sexual está previsto na ordem jurídica portuguesa como contra-ordenação muito grave pelo nº2, do 
art. 29º, do Código do Trabalho, que no nº1, do mesmo artigo, prevê o assédio moral.
O assédio sexual tem, por outro lado, na lei penal portuguesa, inúmeros pontos de contacto com o crime de 
importunação sexual, previsto e punível pelo art. 170º, do Código Penal, e de coacção sexual e violação, nos 
termos do nº2, dos arts 163º e 164º, daquele Código, onde cabem apenas a prática de acto sexual de relevo ou 
a violação, através de abuso de autoridade familiar do agente, dependência hierárquica da vítima, ou de temor 
que o agente tenha causado.
De todo o modo, nenhuma das normas mencionadas criminaliza o assédio, nas formas que o mesmo pode 
apresentar, designadamente o praticado através de verbalizações, e sem as restrições que desde logo resultam 
do conceito de acto sexual de relevo.
Citando Rui do Carmo, Isabel Alberto e Paulo Guerra, em “O Abuso Sexual de Menores”, Almedina, 2ª Edição, 
2006, pág. 39 “o acto sexual de relevo (que inclui a cópula, o coito anal e o coito oral, embora estes tenham 
tratamento próprio9 é um conceito nuclear na descrição da generalidade dos crimes sexuais, tendo sido 
introduzido no Código Penal português na revisão operada pelo Dec. Lei48/95, de 15 de Março, que deixou de 
considerar os crimes sexuais como ‘crimes contra os valores e interesses da vida em sociedade’ e os passou a 
considerar como crimes contra as pessoas” 
O acto sexual de relevo é, assim, aquele cometido contra alguém, que afecta de forma grave a sua liberdade 
sexual.
Ora, o conceito de acto sexual de relevo carece de sentido face às normas da Convenção de Istambul que 
prevêem a violência sexual, incluindo violação.
Na verdade, à luz da Convenção, a tónica passa a incidir sobre o consentimento ou não consentimento da vítima 
do crime e deixa de estar no constrangimento, na força, na ameaça. Só por si, a prática de um acto sexual sem 
consentimento é um acto violento, sem necessidade de quaisquer outros critérios.
A violação será o crime a que corresponde pena mais grave, mas unicamente por ser aquele que mais 
gravemente atenta contra a liberdade sexual das vítimas, tal como a própria Convenção o define.
Seguindo esse novo paradigma, terão de ser interpretadas e transpostas para o nosso ordenamento jurídico as 
normas incriminadoras dos crimes sexuais.
Para melhor clareza, se transcreve o art. 36º, da Convenção:
“1. As Partes tomarão as medidas legislativas ou outras necessárias para assegurar a criminalização das seguintes 
condutas intencionais:
a) A penetração vaginal, anal ou oral não consentida, de carácter sexual, do corpo de outra pessoa, com 
qualquer parte do corpo ou com um objecto;
b) Outros actos de carácter sexual não consentidos com uma pessoa;
c) Obrigar outra pessoa a praticar actos de carácter sexual não consentidos com uma terceira pessoa.
2. O consentimento deve ser dado voluntariamente, por vontade livre da pessoa, avaliado no contexto das 
circunstâncias envolventes”.

Por conseguinte, desde logo no que respeita aos arts. 163º , nº2 e 164º, nº2, não são os mesmos susceptíveis 
de abarcar a diversidade de que se pode revestir o assédio, mesmo sem ter em conta que seria por demais 
restritivo que apenas ocorresse quando se verificasse uma situação de abuso decorrente de uma relação 
familiar, ou de ascendente devido a tutela ou curatela, bem como de dependência hierárquica, económica ou 
de trabalho e ainda de temor causado.

Por outro lado, noutros ordenamentos jurídicos, como por exemplo o brasileiro, o assédio sexual encontra-
se já criminalizado, mas de forma igualmente restritiva, a saber: “constranger alguém com o intuito de obter 
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função” 

É certo que o assédio sexual é particularmente prejudicial em contexto laboral, mas não se limita ao mesmo. 
Nem se restringe às situações em que se verifica uma dependência hierárquica, económica ou de trabalho, 
tendo há muito vindo a merecer destaque, por exemplo, o fenómeno do assédio sexual no desporto (vide 
Código de Ética Desportiva da Unesco). Pode ocorrer e ocorre com frequência entre pares, em ambiente escolar 
e outros, confundindo-se amiúde com situações de bullying, praxes, entre outras.

 É com essa maior amplitude que o art. 40º, da Convenção de Istambul, define o assédio sexual “qualquer 
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conduta indesejada verbal, não verbal ou física, de carácter sexual, tendo como objectivo violar a dignidade de 
uma pessoa, em particular quando esta conduta cria uma ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante 
ou ofensivo”. 

Resta, em concreto, perante matéria fáctica “tipicamente” integradora de assédio sexual tal como o 
reconhecemos, mas que a legislação penal portuguesa não prevê ainda, evidenciando-se que falta transpor 
para a nossa jurídica a Convenção de Istambul, exemplificar com o acórdão que, com algumas(poucas) notas, 
se transcreve:  

ACÓRDÃO  DA RELAÇÃO DE ÉVORA DE 15-5-2012,     
NO PROCESSO 37/11.4GDARL - E1, de que foi relator o Juiz Desembargador Carlos Berguete Coelho

“1. RELATÓRIO

Nos presentes autos, em que o Ministério Público deduziu acusação contra o arguido A, imputando-lhe, como 
autor material e na forma consumada, um crime de importunação sexual, p. e p. pelo art. 170.º do Código Penal 
(CP), realizada instrução, a requerimento do mesmo arguido, foi proferida decisão instrutória de não pronúncia 
pela prática desse crime.

Inconformado com tal decisão, o Ministério Público interpôs recurso, formulando as conclusões:

« 1. Para se concluir pela existência de crime de importunação sexual, designadamente, para aferir se houve 
algum contacto de natureza sexual, é necessário analisar o contexto em que os toques por parte do arguido 
em relação à ofendida ocorreram, uma vez que sem contextualização, caímos no domínio do pensamento 
abstracto e teórico.

2. Da análise dos elementos probatórios recolhidos em sede de inquérito e constantes dos autos, verifica-se 
que o arguido se aproximava da ofendida deliberadamente, pois que tinha forma de evitar os contactos físicos 
com a mesma e que o fez de tal forma ostensiva que a própria ofendida o chamou a atenção, bem como outras 
colegas do sexo feminino, que inclusivamente fizeram queixa ao patrão.

3. Afigura-se-nos que o constrangimento, no caso do art. 170.º do Código Penal, se basta com o “suportar” o 
toque, pois que tal não foi desejado ou consentido. Ora no caso dos autos, mais concretamente, dos factos 
descritos na acusação pode ler-se que «O arguido, logo desde o primeiro dia de trabalho, começou a ter gestos 
de alguma cumplicidade com a ofendida, colocando-lhe a mão no ombro e fazendo-a deslizar pelas costas, 
tendo a ofendida chamado o mesmo à atenção, por diversas vezes, pedindo-lhe que parasse com aquela 
conduta, uma vez que a mesma a deixava desconfortável. Em dia não concretamente apurado, no início do mês 
de Maio de 2011, quando a ofendida se encontrava debruçada sobre a máquina de lavar loiça, o arguido passou 
por trás da mesma, roçando, propositadamente, com as pernas e a mão esquerda nas nádegas da ofendida, G 
(…) Agiu, o arguido (…) sem o consentimento desta, assim a constrangendo e perturbando».

4. O constrangimento resulta claro dos factos descritos na acusação, primeiro porque a própria ofendida disse 
ao arguido para que parasse com a conduta de lhe passar a mão no ombro e depois porque dos factos resulta 
que houve contacto de natureza sexual, sem consentimento e não desejado, bastando isto para que haja 
constrangimento.

5. A acusação não é nula, por da mesma resultarem factos que consubstanciam o preenchimento dos elementos 
objectivo e subjectivo do crime de importunação sexual;

6. Havendo indícios suficientes da prática do crime de importunação sexual por parte do arguido, entende o 
Ministério Público adequada a aplicação da suspensão provisória do processo durante o período de um mês 
mediante a obrigação do arguido efectuar pedido de desculpa à ofendida G e entregar à mesma a quantia de 
300€.

7. Assim, ao proferir decisão de não pronúncia, a Meritíssima Juiz de Instrução Criminal violou o art. 170.º do 
Código Penal e o art. 283.º, n.º 3, b) do Código de Processo Penal.

Termos em que, pelo douto suprimento que se invoca, se requer seja dado provimento ao presente recurso e, 
em consequência, seja revogado o despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro que determine a 
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suspensão provisória do processo do processo durante o período de um mês mediante a obrigação do arguido 
efectuar pedido de desculpa à ofendida G e entregar à mesma a quantia de 300€ ou que, em alternativa, 
pronuncie o arguido pela prática do crime de importunação sexual – com o que Vossas Excelências praticarão 
a costumada e sempre brilhante Justiça.».

O arguido não apresentou resposta.

O recurso foi admitido.

Neste Tribunal da Relação, a Digna Procuradora-Geral Adjunta emitiu parecer, no sentido de que o recurso 
merece provimento.

Cumprido o n.º 2 do art. 417.º do Código de Processo Penal (CPP), nada foi apresentado.

Colhidos os vistos legais e tendo os autos ido à conferência, cumpre apreciar e decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O objecto do recurso define-se pelas conclusões que o recorrente extraiu da respectiva motivação, atento o 
disposto no art. 412.º, n.º 1, do CPP, sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso, designadamente em 
conformidade com a jurisprudência fixada pelo acórdão do Plenário da Secção Criminal do STJ n.º 7/95, de 
19.10, in D.R. I-A Série de 28.12.1995.

Consubstancia-se, assim, em apreciar se a decisão recorrida deve ser revogada e substituída por outra que 
pronuncie o arguido ou determine a suspensão provisória do processo.

No que ora releva, consta do despacho recorrido:

3. Fundamentos da abertura da instrução:

O arguido proclama a prolação de despacho de não pronúncia por entender que os autos não reúnem prova 
suficiente que permita sustentar a acusação e que os factos vertidos na mesma não integram o crime pelo qual 
se pretende a sua sujeição a julgamento.

4. Diligências efectuadas:

Aberta a instrução, teve lugar o debate instrutório, o qual decorreu com observância das formalidades legais.

II. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
O tribunal é competente.

Determina o art. 308.º, n.º 3, do Cód. Proc. Penal a decisão, neste momento, das nulidades e outras questões 
prévias ou incidentais de que se possa conhecer.

Da nulidade da acusação:

Dispõe o art. 283.º, n.º 3, al. b), do Cód. Proc. Penal que a acusação contém, sob pena de nulidade, a narração, 
ainda que sintética, dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida de 
segurança, incluindo, se possível, o lugar, o tempo e a motivação da sua prática, o grau de participação que 
agente neles teve e quaisquer circunstâncias relevantes para a determinação da sanção que lhe deve ser 
aplicada.

A lei faculta a narração dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena de forma sintética, 
mas da mesma terá de resultar com certeza quais os factos que o Ministério Público entende que o arguido 
praticou e que integram o ilícito pelo qual deverá ser sujeito a julgamento.

Não havendo instrução, remetidos os autos para julgamento, na fase de saneamento prevista no art. 311.º, do 
Cód. Proc. Penal, o juiz deverá rejeitar a acusação que se lhe afigure ser manifestamente infundada, o que 
ocorre quando a mesma não contenha a identificação do arguido, não contenha a narração de factos, não 
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indique as disposições legais aplicáveis ou as provas que a fundamentem ou se os factos não constituírem 
crime (cfr. art. 311.º, n.º 2, al. a) e n.º 3 do Cód. Proc. Penal).

Tais vícios, em fase de instrução, reclamam a prolação de despacho de não pronúncia.

O arguido vem acusado pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 170.º, do Cód. Penal.

Fruto da reforma de 2007 (Lei n.º 59/2007, de 4/9) o art. 170.º do Cód. Penal passou a criminalizar a importunação 
sexual punindo “Quem importunar outra pessoa praticando perante ela actos de carácter exibicionista ou 
constrangendo-a a contacto de natureza sexual...” com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa até 120 dias, 
se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal.

Não estando em causa a prática de actos exibicionistas, afigura-se-nos que a hipotética incriminação se 
reconduz à prática de actos de natureza sexual com constrangimento da vítima.

Estamos perante crime de dano ou de resultado e em face de um tipo penal aberto, uma vez que não se 
indicam os concretos meios de execução (ao contrário do que ocorre noutros tipos penais, mormente contra a 
autodeterminação sexual), numa opção legislativa pouco consentânea com o princípio da tipicidade.

Contacto de natureza sexual será a prática, no corpo do sujeito passivo, de acto com significado sexual.

Teremos de estar, contudo, perante conduta que assuma algum relevo, que atinja o limiar mínimo da danosidade 
social e que, por isso, justifique a intervenção do direito penal em área tão sensível como é a da liberdade de 
autodeterminação sexual em maiores de idade.

Para se tratar de contacto de natureza sexual relevante o mesmo terá de representar um ataque à liberdade 
sexual da vítima que assuma certa gravidade (sem traduzir a prática de acto sexual de relevo, objecto de 
incriminação distinta e mais gravosa).

Por outro lado, o constrangimento da vítima, necessário ao preenchimento do ilícito típico, pressupõe coacção 
(isto é, uma imposição, uma forma de pressão que vença a oposição da vítima, por mínima que seja), algo mais 
de que a simples sujeição a um contacto inesperado. Tal como refere a Sr.ª Desembargadora da R.P., Dr.ª Maria 
do Carmo Silva Dias (Jornadas sobre a Revisão do Código Penal, Revista do CEJ, n.º 8), posição com a qual 
concordamos, “... a instantaneidade e surpresa do contacto de natureza sexual afasta por um lado a relevância 
desse contacto e, por outro, afasta a própria noção de constrangimento”.

Posto isto, em nosso entender, os factos vertidos na acusação ainda que pudessem ser considerados como 
contactos de natureza sexual (no que temos dúvidas por se nos afigurar que não afectaram a liberdade e 
autodeterminação sexual da vítima) não traduzem uma situação de constrangimento, de limitação ou anulação 
da vontade da vítima, não contendendo com a liberdade de acção e decisão da mesma, motivo pelo qual não 
integram o crime referido pelo Ministério Público.

Posto isto, verificando-se que a acusação proferida nos presentes autos viola o disposto nos arts. 283.º, n.º 3, 
al. b), do Cód. Proc. Penal, uma vez que os factos na mesma referidos não constituem crime, padecendo, por 
isso, de nulidade, cumpre proferir despacho de não pronúncia por verificação de questão prévia que obsta à 
apreciação do mérito – suficiência ou insuficiência dos indícios.
*
6. Decisão:

Nestes termos, o Tribunal decide não pronunciar o arguido A pela prática do crime de importunação sexual p. e 
p. no art. 170.º, do Código Penal.

Como transparece do despacho, o fundamento legal do decidido assentou no art. 308.º, n.º 3, do CPP, 
reconduzindo-se, nos termos que aí se consignaram, à rejeição da acusação (similares à previsão do art. 311.º. 
n.ºs 2, alínea a), e 3 do CPP), por ausência de narração de factos constitutivos do crime por que o arguido era 
acusado, por via do art. 283.º, n.º 3, alínea b), do mesmo Código.

Enveredou, por isso, por concluir pela nulidade da acusação, ainda que se torne discutível que se tenha reportado 
propriamente àquela falta de narração de factos, mas sim, afinal, à circunstância destes não constituírem crime, 
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ao abrigo desse art. 311.º, seus n.ºs 2, alínea a), e 3, alínea d), que é diversa da prevista no mencionado art. 
283.º, n.º 3, alínea b), mas, de todo o modo, vista como questão prévia obviando ao conhecimento do mérito da 
instrução.

Por isso, não se afigura inteiramente correcto o entendimento segundo o qual considerou a acusação como 
nula, embora compreendendo-se a perspectiva de que lhe está associada a narração dos factos, já que esta 
terá, inevitavelmente, de ter dignidade ético-valorativa, na medida em que, conforme Germano Marques da 
Silva, “Curso de Processo Penal”, Verbo, 1994, vol. III, pág. 268, O ponto de vista que ao direito importa é a 
referência dos acontecimentos às normas jurídicas, e ao processo penal os comportamentos humanos que por 
lei são declarados passíveis de penas ou medidas de segurança criminais.

A opção do despacho recorrido seria, no entanto, melhor enquadrada, não como extraindo o efeito de nulidade 
da acusação, mas sim de verificação de ausência de pressuposto material de punibilidade, com vista à submissão 
do arguido a julgamento, incluída como finalidade da instrução (art. 286.º, n.º 1, do CPP).

Sendo que, em instrução, não foram realizadas diligências, tendo havido apenas lugar a debate instrutório, os 
factos narrados na acusação deduzida são os seguintes:

O arguido A e a ofendida G trabalharam juntos, desde o mês de Fevereiro de 2011 e até, pelo menos o meio do 
mês de Maio do mesmo ano, no restaurante “xxx”, em Mora, o arguido como chefe de sala e a ofendida como 
ajudante de cozinha.

O arguido, logo desde o primeiro dia de trabalho, começou a ter gestos de alguma cumplicidade com a 
ofendida, colocando-lhe a mão no ombro e fazendo-a deslizar pelas costas, tendo a ofendida chamado o 
mesmo à atenção, por diversas vezes, pedindo-lhe que parasse com aquela conduta, uma vez que a mesma a 
deixava desconfortável.

Em dia não concretamente apurado, no início do mês de Maio de 2011, quando a ofendida se encontrava 
debruçada sobre a máquina de lavar loiça, o arguido passou por trás da mesma, roçando, propositadamente, 
com as pernas e a mão esquerda nas nádegas da ofendida, G, satisfazendo assim os seus instintos libidinosos.

Agiu o arguido com o propósito concretizado de efectuar os contactos de natureza sexual atrás referidos com 
G, sem o consentimento desta, assim a constrangendo e perturbando.

O arguido agiu sempre de forma livre, deliberada e consciente, sabendo estar a agir contra a vontade e sem a 
autorização da ofendida e ser a sua conduta proibida por lei.

No tocante ao crime imputado – importunação sexual, previsto no art. 170.º do CP -, o despacho recorrido 
considerou que, ainda que os actos praticados pelo arguido pudessem ser considerados como contactos de 
natureza sexual, não se mostra traduzida situação de constrangimento da vítima, fundamentando que esta, 
necessária ao preenchimento do ilícito, pressupõe coacção, algo mais do que sujeição a contacto inesperado, 
em que a instantaneidade e surpresa afasta a relevância do contacto e, também, a noção de constrangimento.

É punível pelo crime em apreço Quem importunar outra pessoa praticando perante ela actos de carácter 
exibicionista ou constrangendo-a a contacto de natureza sexual, o qual foi introduzido com a revisão do Código 
operada pela Lei n.º 59/2007, de 04.09, no sentido, expresso na Proposta de Lei n.º 98/X que lhe deu origem, 
de “garantir a defesa plena da liberdade sexual” e, com isso, alargando o âmbito do anterior art. 171.º do CP 
(decorrente da revisão pelo Dec. Lei n.º 48/95, de 15.03), que apenas punia actos exibicionistas.

Veio eliminar-se a lacuna legislativa que resultou da eliminação do crime de ultraje ao pudor, previsto no art. 
231.º do CP de 1982, como foi reconhecido pela Unidade de Missão para a Reforma do Código Penal (acta n.º 
11, de 30.01.2006), além de que, no tocante à sua tipificação, se suprimiu a referência a “palavrões”, passando a 
descrição típica a equiparar apenas os contactos sexuais não consentidos, embora sem poderem ser qualificados 
como de relevo (por exemplo os apalpões), aos actos de exibicionismo em sentido estrito, por se entender que 
têm o mesmo merecimento na perspectiva da tutela da liberdade sexual (acta n.º 12, de 13.02.2006).

O bem jurídico protegido com a incriminação é a liberdade sexual:

- na dimensão negativa como significando genericamente a liberdade de não suportar condutas que agridam 
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ou constranjam a esfera sexual da pessoa,

- e, na dimensão positiva como liberdade de interagir sexualmente sem restrições (cfr. Maria do Carmo Silva 
Dias, “Repercussões da Lei nº 59/2007, de 4/9 nos “crimes contra a liberdade sexual” (Secção I do Capítulo V 
do Título I da Parte Especial do Código Penal), Jornadas sobre a Revisão do Código Penal, CEJ, pág. 2).

Para o seu preenchimento e no que, ao caso vertente, interessa, necessário é, pois, que o arguido tenha praticado 
actos de contacto de natureza sexual, sendo que esse contacto é definido, segundo Pinto de Albuquerque, 
“Comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem”, Universidade Católica, 2008, pág. 468, como a acção com conotação sexual realizada na vítima, que 
não tem a gravidade do acto sexual de relevo. O contacto pode incluir o toque (com objectos ou partes do 
corpo) da nuca, do pescoço, dos ombros, dos braços, das mãos, do ventre, das costas, das pernas e dos pés da 
vítima, ou seja, conforme Maria do Carmo Silva Dias, ob. cit., pág. 13, é a prática, no corpo do sujeito passivo, de 
uma ofensa (acto) com significado sexual.

E, sem dúvida, que esse contacto, de cariz sexual, tem de assumir alguma gravidade, sob pena de injustificada 
intervenção do Direito Penal, ainda que o legislador não faça depender a sua prática de qualquer meio de 
execução específico.

Haverá, pois, que apreciar da respectiva ressonância valorativa em face do bem jurídico que é ofendido, 
tanto quanto viável numa perspectiva objectiva que não se quede por critérios da vítima, do agente ou de 
representações meramente morais.

As acções descritas na acusação traduzem-se em que o arguido teria deslizado, por várias vezes, a mão pelas 
costas da ofendida e, em determinado dia, teria roçado, com as pernas e a mão esquerda, nas nádegas da 
mesma, propositadamente, sem que resulte que, nas circunstâncias, objectivamente, outro sentido, que não o 
de atribuir-se a esses actos significado sexual, seja configurável.

Aliás, da acusação deduz-se que, não só se integrariam em gestos de cumplicidade com a ofendida (o que 
seria insuficiente para o efeito), mas também que o arguido teria, em parte, se aproveitado da posição em que 
a ofendida estava, para satisfazer os seus instintos libidinosos.

Se, como tal, esses contactos se poderão, pois, reconduzir a contactos de natureza sexual – o que o próprio 
despacho recorrido não afastou, ainda que duvidando quanto à sua adequação para afectar a liberdade sexual, 
mas, contudo, olvidando a menção, na acusação, que deixavam a ofendida desconfortável -, não se encontra 
aqui fundamento para excluir, sem mais, a existência do crime em apreço.

Por seu lado, quanto à viabilidade de resultar, da acusação, que esses contactos de natureza sexual teriam sido 
levados a efeito através de constrangimento da ofendida, elemento necessário ao preenchimento do crime, 
pois só assim os mesmos poderão ter relevância penal, o despacho recorrido sustentou a sua ausência na 
instantaneidade e na surpresa dos contactos, concluindo a necessidade de algo mais do que a sujeição a 
contacto inesperado.

Ora, o constrangimento diz respeito ao meio utilizado pelo agente, o qual, conforme referido, a lei não limita.

Traduz acção de compelir, de fazer suportar, de obrigar, que seja adequada a importunar, incomodar, a vítima, 
vencendo a possibilidade de reacção desta, sem que, contudo, se confunda com a surpresa da conduta ou a 
sua falta de consentimento.

Deste modo, afigura-se que a visão prosseguida no despacho sob censura é excessivamente restritiva e, nem 
mesmo, logra demonstrar a razão por que a instantaneidade do contacto deva ficar excluída do conceito, se o 
contacto, assumindo significado sexual, for de gravidade suficiente para tanto, e o meio de execução for idóneo 
a que a vítima o tenha, nas circunstâncias, que suportar.

Acresce que, de acordo com a acusação, a acção imputada naquele dia não aparece dissociada de anteriores, 
também imputadas ao arguido, nem a forma como terá sido executada permitia a reacção da ofendida, pelo 
que se configura minimamente que o constrangimento desta resida nessa impossibilidade que se verificou, 
contextualizada pelas suas chamadas de atenção para esse anterior comportamento daquele.
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A posição sufragada no despacho, equivalendo à rejeição da acusação, assentou na manifesta ausência de 
crime, pelo que não se mostra consentânea com a excepcionalidade que deve presidir a essa faculdade.

Na verdade, as exigências previstas para a acusação são emanação do princípio acusatório consagrado no art. 
32.º n.º 5, da Constituição da República Portuguesa, tendo como subjacente que só se pode ser julgado pela 
prática de crime, precedendo acusação formulada por órgão distinto do julgador, contendo-se na dimensão 
ampla de que o processo criminal assegure todas as garantias de defesa, nos termos do n.º 1 do mesmo art. 32.º, 
consagrando-se como cláusula geral englobadora de todas as garantias que hajam de decorrer do princípio 
da protecção global e completa dos direitos de defesa do arguido, ou seja, de todos os direitos e instrumentos 
necessários e adequados para o arguido defender a sua posição e contrariar a acusação (v. Gomes Canotilho e 
Vital Moreira, in “Constituição da República Portuguesa Anotada”, Coimbra, 2007, vol. I, pág. 516).

Mas se assim é, não é menos real que, não obstante todo o cuidado posto no respeito dessas exigências, a 
expressão “manifestamente infundada” não deixa de ter, como subjacente, a ausência clara de fundamento, 
seja por não conter a identificação do arguido, seja por ausência de factos que a suportem, seja porque os 
factos não são subsumíveis a qualquer norma jurídico-penal, seja, ainda, porque foi omitida a indicação das 
disposições legais e, como tal, definindo-se como aquela em que, pelos seus próprios termos, é, desde logo, 
evidente que a acusação não pode vir a ser julgada procedente.

Por isso, o julgador só deverá usar dessa prerrogativa quando seja, de todo, inviável a condenação do arguido 
e, por isso, quando seja de evitar que venha a ser, injustificadamente, sujeito, à “violência” de um julgamento, 
sendo certo que, neste âmbito, se tem em vista, tão-só, o controle da legalidade da acusação, através da 
análise dos seus vícios estruturais, sem embargo de se sobrepor ao regime das nulidades e cujo conhecimento, 
oficiosamente, se impõe.

Ainda que, em concreto, a acusação formulada seja relativamente sucinta, entende-se que não deve conduzir 
ao manifesto infundado por inexistência de crime, nos termos que se deixaram descritos.

Realidade diversa é a que se prende com a apreciação indiciária que dos autos se colha, sobre a qual o despacho 
recorrido não chegou a pronunciar-se, já que se restringiu à análise de questão prévia, sem entrar no mérito da 
instrução.

No essencial, o arguido defendeu, no requerimento instrutório, que os factos imputados não têm suporte nos 
depoimentos das testemunhas e na versão da queixosa, fazendo menção a parte dos mesmos.

A noção legal da existência de indícios suficientes implica que destes resulte uma possibilidade razoável de ao 
arguido vir a ser aplicada, por força deles, em julgamento, uma pena ou uma medida de segurança (art. 283.º, 
n.º 2, “ex vi” art. 308.º, n.ºs 1 e 2, ambos do CPP).

Não se impõe, é certo, uma verdade requerida pelo julgamento, mas apenas uma possibilidade razoável de 
aplicação de uma pena ou de uma medida de segurança, embora esta deva ser objectivamente analisada, 
com o sentido de que o arguido só será pronunciado quando os elementos probatórios se apresentem 
tendencialmente mais propensos a uma condenação que a uma absolvição.

Conforme Germano Marques da Silva, ob. cit. pág. 183, Para a pronúncia, como para a acusação, a lei não exige, 
pois, a prova, no sentido de certeza moral da existência do crime, basta-se com a existência de indícios, de sinais 
de ocorrência de um crime, donde se pode formar a convicção de que existe uma possibilidade razoável de 
que foi cometido o crime pelo arguido.

De todo o modo, não significa que essa possibilidade deva ser apenas mínima, mas sim que se afigure 
como particularmente sustentada e forte, levando à séria convicção de que a futura condenação será, em 
julgamento, o resultado que já então se adivinha, sendo que Não apenas por ser esta a solução que melhor se 
adapta à particular estrutura do processo penal, como também por ser a única que consegue a imprescindível 
harmonização entre o critério normativo presente no juízo de afirmação da suficiência dos indícios e as exigências 
do princípio da presunção de inocência do arguido (”O Conceito de Indícios Suficientes no Processo Penal 
Português”, de Jorge Noronha e Silveira, in Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, coord. 
Fernanda Palma, Almedina, 2004, pág. 171).

Sem perder de vista a necessária objectividade, terá, pois, de resultar, para o efeito, essa persuasão de 
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possibilidade qualificada de futura condenação.

Ora, desde logo, as alusões feitas pelo arguido, nesse requerimento da instrução, às declarações da queixosa 
e aos depoimentos de N e C (colegas de trabalho do arguido e da queixosa), são insuficientes perante o que 
consta do inquérito.

Limita-se a referir parte desses elementos, quando os mesmos foram complementados por posteriores 
audições, quer da queixosa, quer de N, de fls. 70/71 e 73/74, respectivamente.

Dos mesmos, assinala-se:

- quanto à queixosa – O arguido logo desde o primeiro dia de trabalho começou a ter gestos de alguma 
cumplicidade, colocando a mão no ombro da depoente, ao mesmo tempo que a fazia deslizar pelas costas, 
como fazendo carícias, ao mesmo tempo que se dirigia à depoente tratando-a por filha (…) Chamou-o à atenção 
dizendo-lhe que não gostava daquele tipo de atitudes, pois sentia-se desconfortável e não gostava que se 
voltasse a repetir (…) Dois ou três dias depois (considerando a data de 30.04.2011 que indicou) quando a depoente 
estava debruçada sobre a máquina de lavar loiça, o arguido passou por trás dela e coma mão esquerda roçou 
propositadamente na nádega direita da depoente. Esta não gostou da atitude e achou que se tratou de um 
acto intencional do arguido. A depoente chamou-o à atenção tendo-lhe dito que tinha espaço para passar sem 
necessidade de lhe tocar e que podia ter pedido licença;

- relativamente a N – Esclarece que as concretas situações em que assistiu a tocar/roçar a ofendida foi nas 
ocasiões ela se encontrava a arrumar a loiça na máquina de lavar em que ela estava de costas e ligeiramente 
inclinada, O arguido em vez de passar no outro espaço que estava livre (dar a volta à bancada) ia passar por 
trás da ofendida mesmo com intenção de lhe tocar. O modo como o fazia era de roçar com o “rabo” ou com as 
pernas no corpo da ofendida. A depoente assistiu a esta situação por algumas vezes (…) Deu conta do arguido 
ter o hábito de passar com a mão pelo ombro da ofendida, apesar desta lhe ter referido que não lhe admitia 
isso.

Por seu lado, no que concerne a C, se bem que não tenha presenciado qualquer situação concreta, esclareceu 
que o Sr. A quando tem necessidade de ir buscar algum utensílio à cozinha, e quando se encontram mais 
pessoas além da colega G, esta passa à volta da mesma, quando não existe mais ninguém passa sempre perto 
da colega G.

Tal como o recorrente invoca, existem, deste modo, indícios suficientes de que o arguido incorreu no crime de 
importunação sexual, definido este da forma como ficou explicitada, não se detectando fundamento válido 
para que a posição deste último deva ser acolhida, seja através do seu requerimento, seja do que do inquérito 
indiciariamente se provou.

Assim, justifica-se que, ao abrigo do disposto no art. 308.º, n.º 1, do CPP, se proferisse despacho de pronúncia 
pelos factos descritos na acusação, susceptíveis de condenação do arguido pelo crime imputado.

Tendo por efeito a revogação da decisão instrutória recorrida, nada obstará à apreciação da alegada suspensão 
provisória do processo, prevista no art. 281.º do CPP, dado que, embora esta, em princípio, pela sua própria 
natureza, deva ter lugar no debate instrutório (art. 307.º, n.º 2, do CPP e Pinto de Albuquerque, ob. cit., pág. 776), 
a situação se reconduzirá ao momento correspondente a este.

Neste, foi, aliás, requerida pelo Ministério Público e, como consta da respectiva acta, entendendo (…) que deverá 
ser aplicado aos autos o instituto da suspensão provisória pelo período de 1 (um) mês, por se encontrarem reunidos 
os respectivos pressupostos (nomeadamente a ausência de aplicação anterior do instituto - cfr. elementos 
disponíveis na base de dados da Procuradoria, cuja junção aos autos promove) mediante a formulação de um 
pedido de desculpas à ofendida e a entrega à mesma da quantia monetária de €300.

À luz do n.º 1 desse art. 281.º, no qual são elencados os pressupostos da suspensão provisória do processo, na 
verdade, o crime em causa é punível com pena de prisão não superior a 5 anos, foi requerida pelo Ministério 
Público, existe concordância do arguido (manifestada na mesma diligência), não foi aplicada anteriormente ao 
arguido (como resulta da informação da base dados da Procuradoria-Geral da República de fls. 113), não há 
lugar à aplicação de medida de internamento, o grau de culpa indiciado não é elevado e as injunções e regras 
de conduta poderão responder suficientemente às exigências de prevenção requeridas pelo caso, se bem 
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que, ao nível deste último pressuposto, o requerido não tivesse obedecido, como seria desejável, a uma maior 
fundamentação.

De qualquer modo, as injunções e regras de conduta propostas aparentemente compatibilizam-se com a 
situação concreta e com o que, proporcionalmente, deve ser exigido do arguido, sem esquecer que constitui 
objectivo da política criminal que, no âmbito da criminalidade em apreço, se privilegiem a reparação da ofensa 
causada à vítima do crime, a reintegração social do agente e a celeridade processual (arts. 15.º, alínea a), e 16.º, 
n.º 1, alínea b), da Lei n.º 38/2009, de 20.07).

No entanto, o pressuposto de que o arguido não tenha sido anteriormente condenado por crime da mesma 
natureza (art. 281.º, n.º 1, alínea b)) tão-só resulta demonstrado por apelo às declarações daquele, o que é 
insuficiente para a prova desse facto, o qual, só através de documento emitido pela entidade competente, se 
pode considerar como efectivamente verificado.

Por este motivo, a suspensão provisória do processo não é, desde já, determinada, cabendo ao tribunal recorrido 
cabalmente apreciá-la na posse de todos os necessários elementos.

3. DECISÃO

Em face do exposto e concluindo, decide-se:
- conceder provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e, consequentemente,

- revogar o despacho recorrido e, em substituição, considerar que os autos fornecem indícios suficientes de 
que o arguido praticou o crime por que foi acusado, sem prejuízo de que se venha a determinar a suspensão 
provisória do processo.”

Notas:
1 – Em casos como aquele que foi objecto do acórdão transcrito, subsumido à previsão e punição do art. 170º 
do Código Penal (importunação sexual) fica de fora, pelo menos parte da conduta que constitui o assédio – a 
verbal, que existiu efectivamente naquele caso, e a não-verbal que não seja física ou acto exibicionista, já que 
apenas os contactos corporais e os actos exibicionistas integram a importunação, sendo certo que sempre 
poderá haverá outras condutas que preenchem o conceito de assédio.
2 – Mesmo não considerando que a importunação sexual tenha como pressuposto acto sexual de relevo, o 
certo é que os fundamentos da decisão recorrida giram à volta desse conceito e do constrangimento, e se este 
seria ou não bastante, se a conduta do arguido era adequada a causá-lo, não se valorando, certamente porque 
tal não decorre da lei o não consentimento expresso pela ofendida, que desde o início disse ao arguido para 
não fazer aquilo e que a incomodava.
3 -  Os contactos corporais havidos têm sem dúvida um carácter sexual, mas embora não se mostrem 
preenchidos os requisitos do art. 163º do Código Penal, quer no seu nº1 ou no seu nº2, o certo é que existiram 
comportamentos susceptíveis de integrar o nº2, do art. 36º, da Convenção de Istambul (coacção sexual) e o art. 
40º, da mesma Convenção (assédio). 
 4 -  Em grande medida a conduta do arguido atentatória da dignidade e da liberdade sexual da ofendida ficou 
impune, apesar da decisão condenatória pelo crime de importunação.
5 - Da mesma forma que vão ficando impunes condutas semelhantes, em contexto laboral, em ambientes 
da mais variada natureza, em espaços onde as pessoas têm de coexistir, colaborando ou não umas com as 
outras e que se tornam intimidantes, hostis, degradantes, em que o alvo são sobretudo as mulheres, sendo uma 
violência que as afecta desproporcionalmente, de acordo com os estereótipos e os papéis e comportamentos 
socialmente estabelecidos e aceites, donde mais uma vez haverá que concluir que nem tudo o que é habitual 
é justo. 

Aurora Rodrigues(Procuradora da República; vogal da Direcção Associação Portuguesa de Mulheres Juristas)

O ASSÉDIO SEXUAL DE ACORDO COM A   CONVENÇÃO DE ISTAMBUL
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DO LIVRO “OS SENHORES DO MEDO”

Ele já tinha tido um casamento que 
terminara numa guerra judicial bem suja.
Claro que para ele, a outra parte é que era 
a culpada na totalidade dos quatro anos de 
matrimónio.
Casei apaixonadíssima pois ao Manuel 
não lhe faltava charme que aspergia em 
seu redor em doses industriais o que lhe 
granjeava da parte feminina uma verdadeira 
corte e da parte masculina um ranger de 
dentes.
O meio social onde se movia era semelhante 
ao meu mas da parte dos meus Pais 
houve uma reacção bastante negativa 
quando ouviram da minha boca a palavra 
“casamento”.
Mas como eu era já bem crescidinha, 
limitaram-se a ficar em silêncio até que a 
minha Mãe me disse – Vai com calma... olha 
que ele já teve um casamento desastroso e 
não sabes bem o porquê de tudo isso.
Claro que eu não liguei nenhuma e casámos 
com pompa e circunstância como é devido 
a uma classe burguesa.
Ao fim de treze meses exactos, no meio de 
um jantar em que alguma da minha família 
estava presente, além de pessoas com 

Nascida em 1943, no dia de S. Pedro, cedo se 
revelou uma apaixonada pelas artes. Cursou 
a E.S.B.A.L. e conta no seu percurso mais de 
duzentas exposições de pintura, escultura e 
vitral. 
Com apenas doze anos, apresentou no extin-
to Diário de Lisboa, o seu primeiro conto, uma 
história de cow-boys que lhe foi recusado pela 
Censura. Aos quinze anos, ganha ex-aequo, o 
primeiro prémio de um concurso radiofónico 
de contos policiais. Com toda a sua produção 
transmitida na rádio, é, então, publicado um 
conto seu, de ficção científica, na Antologia 
“Terrestres e Estranhos” – Editorial Panorama, 
onde ombreia com nomes tão famosos como: 
Isaac Azimov, Arthur C. Clark e Natália Correia 
entre outros.  Em 2000, coordena e colabo-
ra na Antologia “Gatos, gatinhos...”, a que se 
segue em 2001, nova Antologia “Cachorros, 
cachorrinhos...”. É também em 2001 que pu-
blica “Lua de Lobos”, onde contos e poemas 
revelam na autora, a sua paixão que a faz via-
jar, neste livro, aos mundos real e mítico dos 
Lobos. Em  2002 colabora com poesia na col-
ectânea “Lobos”, sendo a autora da capa com 
um desenho a carvão de uma cabeça de lobo, 
assinado sob o pseudónimo Milêna. Em 2003 
é lançado o seu livro “Senhores do Medo” em 
que, pela primeira vez em Portugal, é abor-
dado o tema da “violência doméstica”. Em 
2006 é editada com “Gato Pedra” . Participa 
em várias Colectâneas de Poesia. Em 2008 é 
reeditado Lua de Lobos, em 2011 coordena e 
é co-autora na antologia “Na Floresta Não Há 
Só Borboletas” e em 2013 lança a Antologia – 
“Sob Um Olhar Felino”.

MARIA DE SÃO PEDRO

Escritora e Pintora
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DO LIVRO “OS SENHORES DO MEDO” quem eu fazia alguma cerimónia, recebi o 
meu primeiro choque.
Fui chamada de estúpida com todas as letras 
e sem hipótese de sequer poder camuflar 
essa grosseria com uma piada qualquer.
Fiquei siderada com tal agressividade e 
quando chegámos a casa, chamei-lhe a 
atenção, ainda na tola esperança de um 
pedido de desculpa e resposta foi uma 
bofetada que me deixou a sangrar do nariz.
Chorei toda a noite e de manhã já me 
interrogava angustiadamente se me teria 
enganado em relação ao Manuel.
Era a sensação perfeita de que pensara 
casar com um anjo e que ele se transformara 
num demónio.
Os dias que se seguiram foram surrealistas 
pois cada vez que eu tentava uma explicação 
para o sucedido, a resposta que levava era: 
– Queres apanhar outra vez? Não? Então 
não fales mais nisso.
Andava aterrorizada pois nunca me vira 
numa situação destas e a vergonha de 
contar a alguém era demais.
O tempo foi passando e eu sempre temendo 
hostilizá-lo pois só de pensar que o meu Pai 
se apercebesse de algo, eu ficava em pânico. 
Ele era uma pessoa com uma educação e 
formação militar, extremamente exigente a 
nível de tudo e a saber uma coisa destas, 
seria uma tragédia.
Entretanto e com muita insistência dele 
porque “adorava” crianças, engravidei.
Nasceram duas gémeas que me encheram 
de alegria.
O Manuel nunca mais me batera e eu já 
começava a esquecer quando, tinham as 
bebés oito dias e estando elas a chorar, o 
Manuel bruscamente, pega numa jarra de 
vidro e atira-a contra uma parede, gritando 
como louco :

- Senão as calas,  mato-as!
Estafermos!
Perdeste uma boa altura de ter abortado!!!

Os cacos da jarra saltaram em todas as 
direcções e alguns foram parar dentro dos 

berços.
Milagrosamente, nenhuma das crianças foi 
atingida.
Gritei, assustada mas também fula com 
tamanha irresponsabilidade mas o Manuel 
agarrou-me pelo pescoço e começando-me 
a abanar-me, gritou, furioso :

- Cala-te tu também!
És uma histérica!
CALA-TE!

Tentei desprender-me mas ele tinha-me bem 
presa e encostando-me à parede, começou a 
bater-me com a cabeça nela até que desmaiei.
Acordei estendida no tapete do quarto, no 
meio dos vidros e com muita dificuldade em 
respirar.
Uma mão segurava-me a cabeça e a custo 
percebi que era a minha empregada que de 
joelhos me tentava sentar contra a cama.
As lágrimas caíam-lhe pela cara e só pedia:

Por favor, acorde... Oh, meu Deus...  iam-na 
matando...

Levei a mão ao pescoço e senti-a pegajosa.
Olhei ainda meia atarantada e vi que estava 
cheia de sangue.
Um golpe grande na mão sangrava 
abundantemente, feito, por certo, quando 
caíra sobre os vidros.
Tive de ir ao hospital para que tratassem 
e logicamente, menti quanto à causa do 
ferimento.
Como se estava a tornar rotina, o Manuel não 
tocou no assunto mais e era como se nada se 
tivesse passado.
As minhas filhas eram a razão para eu me 
aguentar nesta situação.
Fui esbofeteada mais umas vezes e comecei 
a notar que o meu Pai me olhava de um modo 
demasiado atento e insistia sempre, quando 
eu chegava lá a casa, se eu estava mesmo 
bem.
Um dia, já as gémeas tinham um ano e meio, 
o Manuel teve uma das suas fúrias e num 
repente, manda-me ir buscar as miúdas e 
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meter-me na casa de banho.
Lembrei-me da jarra a explodir contra a 
parede e sem pensar, obedeci-lhe, rápida.
Trancou-nos e saiu de casa.
A espera começou.
As horas foram-se arrastando e caiu a noite ...
As crianças choravam de fome e eu ia-lhes 
dando água para as aguentar até que me 
apercebi que ninguém nos iria acudir pois 
era sábado e a empregada não estava.
Ouvira o telefone tocar inúmeras vezes mas 
a casa continuava em silencio total.
Eu não acreditava no que me estava a 
acontecer e nem queria admitir que o Manuel 
iria demorar mais que uns minutos.
Porém já anoitecera e as crianças 
esfomeadas e cansadas de tanto chorar, 
tinham adormecido ao meu colo.
O pânico começo a apoderar-se de mim 
quando comecei a pensar que nunca mais 
ninguém iria aparecer e ficaríamos ali, sei lá 
mais quantas horas.
Perdi a vergonha e o medo e abrindo a janela, 
gritei por socorro.
Ao fim de largos minutos, um vizinho ouviu 
os meus gritos e chamou os bombeiros que 
tiveram de arrombar a porta de entrada e 
também a porta da casa de banho.
Tal como estávamos, enfiei casacos nas 
miúdas, apanhei umas fraldas e biberões e 
rumei para casa dos meus Pais.
Parecíamos naufragas à busca de porto 
seguro.
Depois da fome saciada e de fraldas limpas 
e de pôr as crianças a dormir, sentámo-nos 
na sala, preparando-me eu para contar toda 
a odisseia do meu casamento quando o meu 
Pai me disse:
Não precisas de contar nada.
Eu sei o historial desse patife.
O ex-sogro dele foi meu colega de Academia 
e tivemos uma longa conversa quando tu 
nos comunicaste que ias casar.
Esse malandro manifesta uma apetência 
especial por filhas de militares.

Temos andado sempre muito angustiados 
com a tua vida e agora com a existência das 
nossas netas, ainda tem sido pior.
Nada disto nos deixou admirados porque 
sabemos que o Manuel é um psicopata e 
que o divórcio dele foi baseado em maus 
tratos físicos e psicológicos exercidos sobre 
a mulher e o filho.
Já não sais daqui porque se voltares, ele 
pode até acabar contigo e com as crianças.
Quem vai lá a casa, buscar algumas coisas 
vossas, sou eu.
No dia seguinte, o meu Pai com o seu 
motorista foram a minha casa para trazer o 
mínimo preciso para as crianças e alguma 
roupa minha. O Manuel estava em casa e 
cinicamente, resolve fazer-se de vítima, 
queixando-se de que  lhe tinham assaltado 
a casa e que presumia que eu estava em 
casa dos meus Pais com as crianças porque 
me devia ter assustado muito com esse 
situação.
Só não sabia se eu estaria em casa ou se 
fora na minha ausência.
Os bombeiros haviam rebentado com a porta 
e a coitada da minha vizinha tinha ficado de 
atalaia pois ela apenas ficara encostada.
Só soube do que acontecera entre o meu 
Pai e o Manuel, uns anos mais tarde, já 
divorciada.
O meu Pai encostara-lhe a pistola que mercê 
da sua profissão, sempre o acompanhava, 
à cabeça e dissera-lhe friamente, que o 
matava se ele voltasse a tocar na filha ou 
nas netas.
E como todos os homens que batem em 
mulheres, quando são confrontados com 
uma ira masculina, o Manuel reduziu-se à sua 
insignificância de ser humano mesquinho 
e cobarde,  concedendo o divórcio sem 
levantar qualquer problema.

Neste momento já vai no quarto casamento 
e no sexto  filho.

DO LIVRO “OS SENHORES DO MEDO”
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MULHERES DE UM TEMPO QUE PASSA

Joana   “já não o posso servir...”

Joana, caboverdiana, era uma mulher  fogosa 
que sonhava que tinha asas para voar... voar. . . 
Ao longo de muitos anos  saía de casa  ain-
da na penumbra da noite, como tantas cen-
tenas de outras suas companheiras que  hoje 
vêm diariamente da periferia para trabalhar 
na área de serviços  rompendo o silêncio da 
capital portuguesa  a madrugar. Um aciden-
te de trabalho atirou Joana para os limites da 
sua casa e a um penoso recurso a médicos e 
advogados.
Gostava de ter estudado. Queria ser alguém...
dar um contributo à minha terra. Se calhar seria 
uma dessas mulheres que fazem o país andar, 
dizia-me Joana durante uma visita que lhe 
fiz,  repetindo  o que eu já tinha lido e citando 
o presidente  de Cabo Verde na sede da 
Organização da Unidade Africana a propósito 
das mulheres do seu país e do dia internacional 
do género: “  Elas estão no Parlamento, no 
Governo, nas instituições e serviços públicos 
e nas organizações da sociedade civil, onde  
vêm assumindo cargos e funções que lhes 
conferem poderes de decisão. A recente 
eleição de uma mulher para a Presidência de 

Licenciada em Direito pela Faculdade da Uni-
versidade de Lisboa, “ Mestre em “Comunicação 
Média e Justiça pela FCSH da Universidade Nova 
de Lisboa” e doutoranda pelo ISCTE-UL onde 
desenvolve uma investigação sobre a Cláusula 
de Consciência do Jornalista na União Europeia. 

Foi quadro das Agências noticiosas  ANOP, No-
ticias de Portugal e Lusa. Foi das primeiras jor-
nalistas a desbravar terreno área da justiça nos 
anos 80, tendo sido responsável pela sua área na 
Agência Noticias de Portugal e Agência Lusa. Foi 
a primeira mulher a assumir  o cargo de Delega-
da da Agência Lusa, em Cabo Verde e a segun-
da a assumir a mesma função em Moçambique, 
paises onde desde a independênciaem 1975  até 
aos dias de hoje apenas tiveram  duas jornalistas 
portuguesas a cheficar a delegação da Agencia 
Noticiosa Portuguesa. Tem ministrado cursos de 
formação jornalística, nomeadamente  no Cenjor 
– Centro Protocolar de formação de jornalistas 
e na ETIC – Escola de Tecnologias, Inovação e 
Criação.  Foi vice-presidente do Conselho Deon-
tológico do Sindicato dos Jornalistas  e é membro 
do projecto Media & Diversity europeu.

OTÍLIA LEITÃO

Jornalista
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MULHERES DE UM TEMPO QUE PASSA um dos maiores Partidos políticos de Cabo 
Verde é prova paradigmática disso, além de 
que em seis dos 22 municípios do país, mais 

dos 52 por cento dos agregados familiares 
são dirigidos por mulheres”.
É verdade. As mulheres do teu país até fazem  
nascer flores das pedras! São fortes como 
também tu és! Retorqui-lhe em tom de mimo 
e porque conheço a realidade caboverdiana. 
Não vês a força daquelas mulheres da ilha 
do Fogo que tentam refazer-se da fúria do 
vulcão  que há dois meses entrou em erupção 
e  engoliu as suas casas? 
Tu também lutas, à tua maneira, disse-lhe, 
contando-lhe o quanto me impressionara 
quando me mostrou uma folha escrita,  sem 
formalismos, dirigida a várias autoridades 
portuguesas queixando-se de uma ausência 
permanente  da  advogada que lhe fora 
nomeada: só a vi uma vez. Não me recebe...
não me atende o telefone! Na carta então  
dirigida à Procuradoria Geral da República 
portuguesa, ao Provedor de Justiça, ao 
Bastonário da Ordem de Advogados e ao 
Tribunal de Trabalho, onde Joana considera 
“lamentável” os vinte anos para este processo 
e  um apoio judiciário  nunca cumprido. Pede 
apenas uma audiência de cinco minutos. Não 
houve respostas.
 Desde há duas décadas  que luta por uma 
reforma justa  que minimize o sofrimento e 
o prejuízo do seu futuro roubado .  Era uma 

mulher jovem  quando escorregou no chão 
encerado da empresa em que trabalhava. Várias 
operações e uma incapacidade permanente, 
depois, valem-lhe  212 euros de pensão  de 
sobrevivência, inferior aos 320 euros de renda 
de uma casa, dentro da cidade, que o filho e  
ajuda a pagar quando tem trabalho.
No calvário do seu percurso foi-lhe atribuída 
uma incapacidade de 15 por cento. O tribunal 
fixou-a em 12 por cento. A seguradora deu-lhe, 
em Outubro de 2003, uma indemnização de   
25 mil euros, dando o caso por encerrado. No 
saco cheio de papéis, onde guarda as provas 
deste drama humano, Joana tem um relatório 
da Segurança Social de 23 de Outubro de 2007, 
que atesta que ela tem uma incapacidade 
permanente no total de 62 por cento. Ao longo 
de duas  décadas, há seis operações ao tendão 
e à rótula esquerda com consequências na zona 
espino-lombar que a torna dependente.
O assunto foi mal conduzido. Nunca tive  um 
advogado a sério  mas  ao longo do meu 
trabalho nessa empresa, das 6h00 às 9h00 e das 
18h30 às 21h00, sempre fiz os meus descontos, 
argumentava Joana esperançosa.
Pediu-me ajuda para a acompanhar a um 
advogado em plena  baixa lisboeta. Olhei para 
a escada de pedra, íngreme do velho edifício 
sem elevador e pensei no sacrifício a que iria 
submeter-se, de canadianas para suportar seu 
peso sobre as pernas arcadas.
“Mas você ainda tem a sua advogada indicada 
pela Ordem”...diz-lhe o causídico amigo, 
sugerindo-lhe  falar com ela, retirar-lhe a 
procuração.” É uma questão de ética”, disse.
Num gesto de ajuda pego no telefone e, do 
outro lado da linha, ouço uma voz enfurecida: 
essa mulher ia dando cabo da minha carreira! 
Em 30 anos foi a primeira vez que fui chamada 
à Ordem de Advogados...Surpreendida lembrei-
me do tal papel  descuidado, manuscrito, sem 
preceitos nem formalismos. Uma reclamação 
pelo punho de Joana.
Esta mulher continua hoje a batalhar por uma 
revisão da sua incapacidade que lhe mereça 
um aumento da sua pensão. Quase paralisada 
no espaço da sua casa, mostra-me as fotos da 
família. O marido ? já vive com outra pessoa. 
Claro foi embora...eu já não o podia servir...”.
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ENTREVISTAS

No âmbito da sua tese de Mestrado “As 
Mulheres e o Direito de Asilo: O Manto da 
Invisibilidade dos Media”, a Drª Susana 
Carvalho Amador realizou algumas 
entrevistas a mulheres de carne e osso, 
que não fazem parte de nenhuma ficção 
e, recolheu os seus depoimentos. Teve a 
amabilidade de nos ceder algumas das 
entrevistas, todas elas riquíssimas, todas 
elas dilacerantes. De todas podíamos, 
neste momento, publicar apenas uma e, 
por isso, escolhemos esta pela violência 
do percurso e das perdas sofridas a 
passo e passo por uma mulher que podia 
ser qualquer uma de nós numa situação 
muito idêntica, bastando para tanto, a nós 
mulheres ocidentais, uma situação de 
guerra

Dados da entrevistada

Nome: I B

Pais: Guiné Conakry

Local de nascimento: Pita (etnia FULA)

Dada de nascimento: 19 Novembro 1992

Estado civil: casada

Tipo de família; isolada

Entrada em Portugal: 2011

Duração do processo: Proteção sub-
sidiária (arto 7º)

Meio de entrada: aérea

SUSANA AMADOR

Jurista
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ENTREVISTAS
1. Qual o motivo para o seu pedido de 
asilo? Foram razões de natureza política, 
humanitárias ou de gênero?

R. Alega razões humanitárias e explicou com 
grande detalhe toda a sua história, muitas 
vezes interrompida com lágrimas e soluços. 
Sofreu muito no seu Pais e foi objeto de 
maus tratos pelo marido e sogro. “Nasci sob 
o signo do sofrimento”. Informa que a mãe 
foi sucessivamente espancada e morreu de 
maus tratos, era batida mesmo grávida. A 
mãe morreu era ainda muito nova. Foi assim 
encarada como bruxa por causa da morte da 
mãe e devido á sua pele ser bastante clara. 
Foi obrigada a trabalhar 14 horas por dia 
para 2 mulheres da vila. Tentou fugir, mas 
foi apanhada. Aos 13 anos é forçada a casar 
com um velho homem, que era o chefe de 
vila (tinha muito dinheiro porque cobrava uma 
taxa aos aldeões). Era a 4 mulher do marido e a 
mais nova. A sua vida era um inferno: “Fiz tudo 
para me suicidar. Nunca tive uma vida minha” 
(mostra todo o corpo repleto de cicatrizes, nas 
costas, ventre, pescoço e até uma mordedura 
no peito).
Os irmãos não a podiam ajudar porque podiam 
sofrer represálias. Um dia ao entardecer 
decidiu que tinha que tentar e fugiu levando 
uma grande quantia de dinheiro dado que o 
marido o guardava todo em casa, não sabia 
qual o valor do dinheiro, porque não sabe ler 
nem escrever, nem contar.
Levou consigo o seu pequeno filho. Partiu 
as 19 h, levou o filho ás costas e o dinheiro 
enrolado num pano á cintura. No outro dia de 
manhã chegou a Pita e continuou a andar ate 
os pés ficarem cheios de sangue… pediu ajuda 
e abrigo a estranhos que não cobraram nada 
pelo acolhimento e comida que lhes deram, 
pediu para ficarem com a criança porque 
estava a ser perseguida e precisava de ir para 
um lugar seguro. (chora convulsivamente…).
Deixou a criança e acalmou-o e o filho disse-

lhe que a amava muito. Arrependeu-se logo 
quando começou nova caminhada. Apanhou 
um táxi e entretanto chegou á capital, fez 
uma travessia por barco, andou mais 12 
horas e pernoitou num local onde foi atacada 
(mostra a cicatriz no lábio). Mostrou o dinheiro 
e disseram-lhe que podia comprar uma casa 
com essa quantia. Foi aí que se apercebeu 
que trazia consigo muito dinheiro. Chegou a 
Gabu e a Bafatá e partiu depois para Bissau. 
Acabou por dar o dinheiro a uma mulher em 
Bissau em troca de apoio para a fuga. Esta 
levou-a até ao aeroporto onde lhe retiraram 
todos os acessórios de ouro. Ficou com muito 
medo do avião. Saiu quando todos saíram e 
estava num sítio que não conhecia: Portugal. 

2. Quem lhe fez a entrevista do seu 
pedido de asilo no Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras? Um inspetor ou uma Inspetora? 

R. Foi entrevistada por um homem.

3. Quantas horas durou? Ficou cansada? 
Sente que foi exaustiva e coerente? 

R. Foram várias horas, falou muito mas sentiu 
que não conseguiu contar tudo, houve coisas 
que omitiu por vergonha (as violações e as 
marcas no corpo).

4. Sente-se mais à vontade com uma 
mulher a entrevistá-la? Porquê?

R. “Sim, claro. È completamente diferente, 
porque se pode falar à vontade dos abusos, 
do corpo. Porque estava receosa doeu-me a 
cabeça o tempo todo da entrevista”

5. Teve um intérprete? Era de sexo 
feminino ou masculino? Sente que toda a 
sua história foi integralmente contada ou a 
língua foi um obstáculo?
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R. Sim, havia uma intérprete. Não falei de 
tudo porque estava envergonhada.” 

6. A entrevista que fez no SEF, foi muito 
diferente da do CPR? Sentiu diferenças na 
atitude? No ambiente? Onde sentiu que 
foi mais escutada? 

R. No CPR o ambiente é diferente. Está 
agora no curso de língua portuguesa, de 
que gosta muito mas preciso mesmo é de 
aprender a ler e a escrever.

7. No seu processo de asilo o que 
destacaria como mais positivo (1. Muito 
positivo 2. Positivo 3. Menos positivo 4. 
Nada positivo):

8. O que destacaria no seu processo 

de elegibilidade como o elemento mais 
negativo (1. Muito negativo 2. Negativo 3. 
Ainda negativo 4. Pouco negativo 5. Pouco 
aplicável):

9. Segundo o ACNUR e reputados 
especialistas as Mulheres Refugiadas 
enfrentam mais obstáculos do que os 
Homens no processo de elegibilidade. Quais 
foram para si os maiores obstáculos? (1. 
Grande obstáculo 2. Obstáculo acentuado 
3. Obstáculo menos acentuado):

10. O que sente mais saudades em 
relação ao seu País? Do clima, da comida, 
das pessoas, da paisagem, da família?

R. Só sente falta da família e do filho, em quem 
pensa todos os dias: “Estou sempre a sonhar 
com ele. Será que está bem? Será que está 
vivo? Porque é que o deixei?”(volta a chorar 
convulsivamente)

11. O que gostaria que mudasse no seu 
País? Se a situação mudasse, gostaria de 
regressar um dia?

R. Tudo, tinha que mudar tudo. Não deseja 
regressar nunca mais. Está traumatizada: “ O 
meu país é o maior pesadelo”. 

12. Como mulher sentiu-se discriminada 
no seu País? Qual é a posição que a mulher 
ocupa na Guiné Conacri? Qual o seu estatuto 
político, social ou profissional?

R. ”Sim, nas aldeias as mulheres não têm 
acesso á escola, não têm autonomia, são 
forçadas a casar e violadas por maridos que 
não desejam e são maltratadas”..

O Processo juridico e a lei de asilo 
portuguesa

4

A qualidade técnica do pessoal do SEF 3
A qualidade técnica do pessoal do CPR 2
A simpatia das entidades em geral 1

Excessiva duração do processo 1
A antipatia/indiferença das entidades 3
Discriminação de género 5
A língua 2
A falta de qualidade do SEF 4

Obstáculos de natureza de prova e 
credibilidade

4

Obstáculos culturais e de não ingerência 
da Comunidade Internacional

3

Obstáculos de falta de informação e 
sensibilização dos OCS para o que se 
passa no seu país

2

ENTREVISTAS
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13. Considera que as pessoas em geral 
sabem o que é um Refugiado político e o 
que significa Proteção Internacional?
R. Considera que há pouca informação e 
algum receio.

14. O papel da Comunicação Social é 
formar e sensibilizar a opinião pública sobre 
o que se passa no mundo. Considera que a 
questão do asilo e das Mulheres Refugiadas 
tem um tratamento jornalístico que confira 
visibilidade ao tema?

R. “Fala-se muito sobre o que não interessa e 
pouco sobre o que importa como as nossas 
dificuldades e abusos”

15. Sabe quem é o Alto Comissario do 
ACNUR para os Refugiados? Se pudesse 
estar com ele o que lhe diria?

R. “Não, mas faria este apelo: Ajude-me a 
encontrar o meu filho e a trazê-lo para junto 
de mim só assim voltarei a dormir”.

16. Sente que Portugal é uma terra de 
asilo para si? Se tivesse que classificar 
Portugal com um adjetivo o que utilizaria:
Ex: bonito, acolhedor, inspirador?

R. “É agora o meu País. Amo Portugal”

 

ENTREVISTAS
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RUTH GARCÊZ, MULHER JUIZA

Ruth Garcêz 
- a primeira mulher Juíza 
Portuguesa

 Ruth Garcez, um nome que nos toca logo  à 
partida pelo seu tom saleroso. Quem a traz 
na memória lembra-se dela livre e diferente. 
Diferente das exigências traçadas às mulheres 
da sua época e às gentes da época.
 Não é por acaso que em 1977  é a primeira 
mulher a avançar num concurso para um 
cargo até então, aberto apenas ao género 
masculino, interditado ao género feminino  
e fechado ao comum dos mortais que não 
estivesse de acordo com normas, regras 
exigências e objectivos.
 Não sem recurso conseguiu o que queria e foi, 
depois de anos de carreira na Magistratura, a 
primeira Juíza Desembargadora em Portugal 
e da Relação de Lisboa.

Conhecedora como nenhuma mulher do 
Mundo da Magistratura e dos seus traços, na 
altura  essencialmente masculinos, nunca se 

deixou intimidar pela sua diferença, notada e 
nem sempre bem vista.
É um exemplo para as mulheres que têm 
sonhos e objectivos e que trazem em si a 
vontade da afirmação pela positiva e pela 
mudança de mentalidades,  principalmente 
para as que como ela  fez, fazem carreira 
como magistradas.

Autora do Livro “ Eu Juiz me Confesso”, um 
livro onde toca em várias feridas do sistema 
judicial português e denuncia a relação 
perigosa entre política e justiça,  incita-nos 
à reflexão sobre o que foi, o que é e o que 
queremos que seja.

 Nascida em Lourenço Marques e licenciada 
em Direito pela Universidade de Coimbra, 
Ruth Garcez foi uma das principais figuras 
femininas do século XX.
 Faleceu no Dia de Portugal no ano de 2006. 
Deixou-nos um legado de coragem não só no 
dizer mas também no fazer.

É deste tipo de mulheres que se faz o caminho 
na carreira da Magistratura Judicial. Sem 
medos, sem colagens à opinião da maioria, 
sem nos deixamos intimidar pelo que nos 
parece politicamente correcto, no respeito 
pelo espaço do outro para que o nosso 
espaço seja pleno de legitimidade. Assumindo 
o que se diz e o que se escreve, sem medos 
e de forma transparente, numa procura 
incessante de dignificação da Magistratura 
pela dignificação de todos.

Que o seu tom saleroso e os seus ares de 
África fiquem na nossa memória e que não 
esqueçamos nunca que a carreira de Juiz  é 
votada aos que de corpo e alma a querem 
fazer, exercer e assumir.

Adelina Barradas de Oliveira
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RUTH GARCÊZ, MULHER JUIZA
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