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Editorial 

 

Cinco edições. 

Cinco edições de muita partilha, conhecimentos, humor e 

“estórias”. 

É delicioso ter a oportunidade de partilhar esta viagem com 

pessoas especiais e dar a conhecer um pouco de nós a quem connosco, 

de alguma forma, priva. 

Acredito que é da diferença entre os membros de um mesmo 

conjunto que surgem os mais complexos feitos, desde que o 

denominador comum seja a paixão. 

E é a paixão o denominador comum desta edição. 

Mostramos-lhe que, no extremo, a paixão leva a humanidade a 

praticar os mais terríveis actos em nome de uma ideia denominada de 

superior que a justifica(rá). 

Desenvolvemos as suas consequências: continuamos a sedimentar 

a ideia do Tribunal Penal Internacional com a segunda de uma excelente 

primeira parte. 

Identificamos os problemas com a identificação e o 

fundamentalismo a esta inerente, quando falamos de segurança e de 

direitos. 

Nas rubricas habituais aborda-se a liberdade, objectivos, vontades, 

teorias da conspiração, castigos e manias. A da Carolina, por exemplo. E 

até onde a levará a sua paixão?  

Delicie-se com as sugestões de leitura das flores mais cultas. 

Por fim, e comemorando Abril, oferecemos um cravo a cada leitor. 

Feliz liberdade, boas leituras e… apaixone-se!  

 

Milene Bolas Prudente 

Juíza de Direito 
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Re  em Causa Pro pria 

A Teoria da Irresponsabilidade 

Quando chegamos a um estádio 

em que Deus é imensamente bom  e 

nos criou à sua imagem e semelhança 

ou, em que Deus não existe  pura e 

simplesmente, procuramos um 

responsável por tudo o que nos 

acontece. 

 Acabei de ler o livro de uma 

jornalista espanhola de  nome Cristina 

Martín Jiménez  que se diz especialista 

em Bilderberg ( não, não é nenhuma 

nova disciplina de um qualquer curso de 

economia política), cujo título é “ O 

clube secreto dos Poderosos – os planos 

ocultos de Bilderberg”  e confesso que, quando terminei,  me senti 

contrariada porque desiludida não é, nem seria nunca, a palavra certa.  

Não que tivesse a expectativa de encontrar uma solução ou uma 

causa para o estado das almas e das coisas mas, porque esperava mais. 

Talvez porque sou uma mulher de factos concretos e, para decidir pelas 

certezas, não posso ter a mínima dúvida ou sentir a mínima hesitação. 

 Não basta fazer afirmações e dizer que se anda a investigar há uns 

anos este ou aquele assunto. Para mim não me satisfazem as conclusões 

e, mal seria se me ficasse por elas, porque muita gente seria condenada 

em função de factos conclusivos e vazios.  

O que para uns é demonstrativo de que algo é  verdade,  e não 

precisa de mais demonstrações, para outros,  é pouco e falta-lhe 

assertividade e uma argumentação baseada em factos que entre si 

formem um puzzle lógico e concreto,  só assim se poderá  concluir pela 

possibilidade de algo ser real e seguramente verdade. 

 

Adelina Barradas de Oliveira 

Juíza Desembargadora 
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Do que concluí  seguramente do livro, e não é mérito da autora,  foi  que, em 1954 um 

grupo de homens influentes decidiu criar um clube de nome Bilderberg e, ao longo dos tempos 

esse  clube tem vindo a trazer novos presidentes, novos membros, novas opiniões e novas 

decisões. Percebi que há reuniões anuais  do conhecimento público mas  em que é reservado o 

direito de admissão, com convidados que provavelmente valha a pena convidar porque têm 

ideias novas ou diferentes, e que, nessas reuniões ( entre a Europa e a América do Norte), 

cujos assuntos podem ser públicos mas as opiniões não, se discute o presente e o futuro de 

uma orgânica actual para uma nova ordem Mundial. Não conclui que influenciem a  actual 

orgânica Mundial mas sim que a querem influenciar. 

  E depois interrogo-me  (talvez ingenuamente),  que mal tem isso? O facto de ser um 

clube secreto que publica as listas dos convidados? Reúnem alguns que detêm conhecimentos  

para  criar uma nova Ordem Mundial? Mas que tem isso de mal se a actual se mostra gasta e 

frágil? 

Não percebi a teoria de conspiração que se vem arrastando ao longo de mais de meio 

século, quase tantos anos como aqueles que correspondem à minha existência. Discutir os 

problemas da actualidade e tentar resolvê-los ainda não é crime e enquanto não conseguirem 

provar que as reuniões  em causa (a próxima terá lugar em Junho nos Alpes Austríacos, 

exactamente na mesma data e local da reunião do G7), são reuniões com fitos criminosos ou 

de uma organização criminosa, não vejo porque não deve quem quer, reunir-se onde quer. 

Terá este clube tanto poder que venha ao longo de 58 anos a engendrar uma crise, a 

morte lenta da humanidade, a manipulação da mesma... E com que fim? 

Enriquecer e conduzir o Mundo apenas? 

 Se eu não soubesse nada de nada de citologia ou de biologia era capaz de embarcar 

numa coisa tão ... estúpida(?) como esta. Se não soubesse nada de geografia também era 

capaz de acreditar em tudo o que se diz neste livro. 

Não, a crise não pode ser da responsabilidade de centena e meia de indivíduos que se 

reúne e fala do Mundo que os rodeia e do que se passa nele. Que interessa ter os homens de 

confiança  bem colocados se a vida é tão frágil? Que interessa desencadear guerras para 

dominar, programar  vírus e pragas como o Ébola para dizimar?...   

 E o Mundo é só os EUA e a Europa?! Mas, estamos a ficar esquizofrénicos? 

 E se nos olhássemos a nós mesmos nos olhos? Somos marionetas? Não votamos, não 

escolhemos, ... não fazemos revoluções de flores? A vontade serve a quem e emana de quem? 
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Estaremos tão incapacitados de pensar pelas nossas cabeças que nem sabemos já o que é 

cidadania activa? Esquecemos quem elegemos? Não fomos nós que colocamos lá o voto? Não 

os lançámos, não lhes demos esse poder e confiança? Ou foi o clube? 

E porque elegemos esses indivíduos? Fomos às reuniões do Clube Bilderberg e disseram-

nos para votar neles? Ou somos absolutamente mentecaptos e votámos porque a publicidade 

de uns era melhor que a de outros? Como se de uma pasta de dentes se tratasse. 

 A cultura tem-nos sido vedada? Empurram-nos para horas de trabalho a fio... e nós? 

Resistimos a isso ou tentamos cumprir como meninos de coro? Não existem mais bibliotecas, 

nem escolha de filmes, ou peças de teatro? Não se reúnem mais os amigos à volta de 

“cigarradas nocturnas” ?  

Não será que a culpa é realmente nossa? ... Não será que um culpado (para não falar do 

bode), dá sempre  jeito... e nos alivia  a alma e nos limpa  a consciência de cidadão cumpridor e 

rotineiro? 

 Não existe o livro arbítrio? Passámos a ter medo  porque nos incutiram o medo? E nós 

bebemos taças de medo...e vamos adormecendo e acordando todos os dias para mais um 

entorpecimento? Andamos todos hipnotizados? Querem ver que são estes livros que nos 

hipnotizam ou, andaremos a comer muitos bífidos activos? 

As empresas de rating, quase todas americanas é que definem a economia Mundial? E 

os países soberanos deixam?  

 Onde andam os homens livres? Sim que pelos bons já não pergunto... somos todos tão 

manipulados e hipnotizáveis, segundo a autora do livro que, de homens bons nada! E  homens 

maus só os  150 do clube de chá e mal fazer. 

 Já não há cabeças livres, soltas, atrevidas que passem as barreiras, os limites do  que se 

espera que seja feito, e que pensem (ainda que todos digam que mal), pela sua própria 

cabeça? 

 E fiquei realmente contrariada quando terminei o livro, porque me vai obrigar a 

explorar o assunto para tentar perceber as afirmações que vai fazendo sucessivamente sem 

conteúdo: “A” reúne com “B” e mais meia dúzia de consoantes e, faz afirmações que tanto 

podem ser boas como más... depende do que queremos que sejam... e isso depende ainda, de 

termos ou não lado ou, de o nosso lado, ser apenas o deste planeta onde vivemos. 
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 Deixemo-nos de Teorias da Conspiração. Ou então façamos a prova do que se afirma já 

que cabe o ónus a quem cria a afirmação. É assim que concluo depois de ler Cristina Jiménez 

que não trouxe nada que não circule já na Net em catadupas. 

Não me convence. Vende, eu também comprei, mas não digeri como pretendido. 

Não concebo uma humanidade dominada a ocidente contra o oriente ou vice versa.  Um 

Mundo dividido é possível, o Poder Económico é muito forte, até nós pequenos cidadãos o 

queremos, e temos vindo a perdê-lo cada vez mais. Sempre foi assim, e por vezes embora a 

divisão não seja o ideal é a garantia do equilíbrio. O que o Mundo pode é caminhar para um 

verdadeiro equilíbrio Mundial e furtar-se a mais perdas quer de Princípios quer de Vidas. 

 É certo que se criaram figuras incorpóreas e sem responsabilidade civil como os 

mercados económicos e a Crise Mundial... Mas atribuir isso a meia centena de maduros ( 

desculpem-me a expressão), num universo global, perdendo a noção do resto do Mundo... não 

entendo nem admito, muito menos engulo. 

Será que Cristina Jiménez se esqueceu de que vive num planeta onde se confrontam 

forças bem mais poderosas que o Clube Bilderberg e que  a Àsia é um enorme continente, com 

Potências Mundiais no seu território? 

 Em que Mundo vive a jornalista especialista em Bilderberg? 

 Esqueceu certamente que para ser especializada em algo tem de abrir-se ao resto da 

realidade Mundial, sob pena da sua tese ficar reduzida a uma reunião nos Alpes Austríacos que 

não convence.  
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O Outro Lado do Reflexo 

Liberdade 

É inevitável. 

O mês de Abril para qualquer português democrata convoca 

sempre a ideia de Liberdade. A nossa história recente a tanto conduz.  

E como sou tão portuguesa como qualquer outro dos meus 

concidadãos, não consigo resistir a falar da Liberdade conquistada em 

1974: de a celebrar, de a afirmar,  de insistir pela sua existência. E de lutar 

pela sua permanência. 

Lutar, sim! A Liberdade é frágil, tem de ser actuada, concretizada, 

invocada e recordada em todos os momentos da nossa vivência individual 

e colectiva. Isto porque, como qualquer outro valor ético e ordenador da 

convivência social, encontra-se largamente sujeita a atropelos e abusos, a 

violações e a esquecimentos.  

Pese embora seja uma aspiração inerente à condição humana, a 

História, na sua aparente inexorável repetição, revela-nos a todo o 

instante como a natureza da espécie, na sua faceta mais crua e primária, 

se debate com e para a concretização da Liberdade.  

E, nessa senda, descendo à nossa individualidade, não nos será 

difícil, num exercício de consciência, enumerar várias situações em que 

nos vimos na contingência de forçar a superação dos mais básicos 

instintos em ordem a não contrariar a Liberdade alheia – por vezes, até a 

nossa. 

Mesmo deixando de lado os grandes e dramáticos acontecimentos 

históricos de aniquilação da Liberdade, alguns em curso neste preciso 

momento, mesmo que nos foquemos em latitudes nas quais não se 

questiona o seu valor intrínseco, jamais nos poderemos dar ao luxo de a 

ter por adquirida. 

Na verdade, existem mil e uma formas da coarctar, algumas tão 

insidiosas e subtis, tão formalmente conformes ao valor que postula, que 

 

 

Paula Ferreira Pinto 

Juíza de Direito 
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facilmente passam despercebidas. E até há as que são brandidas como maneiras de 

intransigentemente a defender. 

Mas até ao momento em que o abuso já não se consegue esconder, porque de 

reiterado e intensificado, surge como real à percepção de todos, vamos vivendo na ideia de 

que beneficiamos de uma inesgotável e inafastável Liberdade. 

Essa ideia, que conduz à acomodação, à contemporização com situações que 

pressentimos incorrectas, associada a receios crescentes da mais variada ordem, auto 

instilados ou exteriormente incutidos, é por si só uma das mais temíveis ameaças à conquista 

civilizacional que é. 

É por isso que se nos impõe um esforço de memória ou de aprendizagem das imensas 

dificuldades de conquista da Liberdade; e bem assim interiorizar que não é um dado adquirido 

com o qual podemos sempre contar, tendo presente quão árdua e exigente é a tarefa de a 

manter. 

E é por isso também que não nos devemos escusar de recorrer aos mecanismos 

instituídos para a garantir e reforçar, criados pela comunidade, através do seu poder fundante, 

soberano e constitucional, com o propósito de refrear ímpetos mais ou menos totalitários ou 

despóticos, provenham eles de onde provierem. 

É um dever de cidadania que se nos impõe caso queiramos continuar a viver 

livremente. E um dever que onera de forma mais premente aqueles que “se” incumbiram de 

exercer funções de soberania num Estado de Direito Democrático na medida em que 

assumiram o compromisso de defesa intransigente da Liberdade. 

Não há, assim, espaço para compadecimentos com ameaças, mais ou menos velados, à 

autonomia de quem exerce semelhantes funções, nem mesmo quando hasteadas como 

bandeiras de defesa da comunidade e do seu desenvolvimento em Liberdade. 

Impõe-se um esforço de análise, objectivo e cuidado, sobre a bondade de medidas 

e/ou actuações que vão sendo assumidas a coberto dos mais variados e até legítimos 

propósitos, avaliando a sua conformidade com as liberdades e garantias constitucionais. E, 

consequentemente, repudiar, assertiva e serenamente, tudo o que contrariar o objectivo 

último do Estado de Direito – a preservação em Liberdade da dignidade humana. 

Não há lugar para medos e receios, para acautelar progressões profissionais ou outras, 

sempre que estas impliquem a cedência ou contemporização com pressões ilegítimas, ainda 
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que com o exclusivo e compreensível objectivo de não sofrer qualquer consequência individual 

negativa. 

Há, sim, espaço para trabalhar arduamente na construção diária da Liberdade, 

contribuindo profícua e activamente para o reforço do Estado de Direito Democrático, com 

escrupulosa observância dos deveres profissionais inerentes ao exercício de funções de 

soberania. 

É assim que se actua, se concretiza, se aprofunda e perpetua o caminho de Liberdade, 

desenvolvimento e solidariedade que começou a ser construído em Abril de 1974. 
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O Terrorismo em Paris  
(7, 8 E 9/10/14) 

Dois dias depois de ter enviado este meu Editorial à Redacção da 

SD, eclodiu a noticia do bárbaro atentado terrorista de natureza islamista 

jihadista à Redacção da revista humorística “Charlie Hebdo”, vitimando 

10 jornalistas e caricaturistas e ainda 2 polícias, um dos quais 

muçulmanos. No dia seguinte, na mesma onda de terror ë barbárie, uma 

polícia é morta a tiro sendo que o autor deste último atentado sequestra, 

logo no dia seguinte, mais de uma dezena de pessoas num supermercado 

judaico, das quais morreram 4. O primeiro e o terceiro destes atentados 

são feitos com armamento militar, sendo que o primeiro utiliza 

procedimentos característicos de uma operação militar – planeamento, 

recolha de informações, selecção do dia e da hora, escolha de alvos, 

caminhos de entrada e de fuga, etc. É claro que tudo lhes correu bem, 

mas a “qualidade” do planeamento e da execução são consistentes com a 

pertença reclamada pelos dois irmãos - franceses de origem argelina, 

com um percurso criminal que passou pelas prisões francesas - que, 

segundo eles, terão estado no Iémen onde receberam treino militar e de 

operações terroristas, estada confirmada pelas informações norte-

americanas, o que coloca a questão de se saber se estes partilharam a 

informação com o franceses ou se estes não a valorizaram. De qualquer 

modo parece ter havido uma deficiente actuação das Informações, 

elemento essencial para se poderem antecipar e neutralizar acções 

terroristas, pelo que urge melhorar a recolha/pesquisa e posterior 

partilha de informações entre os diversos serviços europeus e entre estes 

e os norte-americanos. 

No que diz respeito à intervenção policial, a cargo da Polícia e a 

Gendarmerie francesas, ele revelou-se determinada e eficaz na 

neutralização dos terroristas – era muito difícil não os abater – e também 

na poupança de vítimas dos reféns, particularmente no cerco aos dois 

irmãos Kouachi, onde o sequestrado foi libertado, mas infelizmente 

menos bem no sequestro ao supermercado judaico da Porte de 

Vincennes, onde faleceram 4 reféns. 

A propósito destes dramáticos incidentes desejo dizer o seguinte: 

1 – O terrorismo não desapareceu na Europa, contrariamente a 

algumas opiniões apressadas de comentadores não especializados no 

tema; basta consultar os relatórios anuais da Europol sobre terrorismo, 

onde são referidas as neutralizações de dezenas de atentados terroristas, 

todos os anos, em diversos países europeus (incluindo a França); o que se 

passa não é a diminuição da actividade terrorista, mas sim a melhoria do 

trabalho das polícias e das informações. Mesmo assim, o que se passou 
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em Paris revelou tudo indica que terá havido um falhanço nas Informações cuja natureza 

importa averiguar. 

2 – Para além dos atentados individuais e espontâneos, como os recentes da 

decapitação, em Londres, de um soldado britânico por um indivíduo de origem nigeriana, do 

assalto ao Museu Judaico em Bruxelas – não falando já do assalto ao Parlamento canadiano 

em Ottawa, ou do sequestro em clientes de um café em Sidney – verificamos agora um tipo de 

terrorismo mais bem planeado e organizado, do tipo Al-Qaida, o que é consistente com a 

reclamação da parte de um dos dois irmãos em ter estado no Iémen onde terá recebido treino 

militar e terrorista. Já no caso do terrorista do supermercado Kacher ele afirmou-se em 

entrevista pertencer ao “Estado Islâmico”, organização rival da Al-Qaida na Síria e em outras 

partes, mas igualmente jihadista na sua teoria e na sua prática, mas a colaboração entre estes 

terroristas em Paris pode ser apenas um acto voluntarista periférico de solidariedade e de 

camaradagem que não terá a ver com uma superação da rivalidade entre as duas 

organizações, a nível central. 

3 – Contrariamente ao que foi dito na TV por um comentador não especialista em 

terrorismo, os jihadistas não pertencem todos às elites (como de facto aconteceu com os 

jihadistas de 11 de Setembro de 2001, que atacaram as Torres Gémeas em Nova Iorque). Basta 

atentar nestes três terroristas de Paris, nos terroristas de 11 de Março em Madrid, etc,. etc. 

Pelo contrário, estes três terroristas de Paris tinham uma carreira criminal, com passagem 

pelas prisões francesas (e os dois irmãos teriam pertencido ao gangue das “Butte Chaumont”), 

assim como eram traficantes (de telemóveis e cartões) os terroristas de Atocha em Madrid 

2004. Outra coisa se passa em grande parte com os jovens europeus que querem aderir à jihad 

na Síria e no Iraque, em grande parte recém-convertidos, que por razões da necessidade de 

preenchimento do seu vazio identitário e de falta de sentido das suas vidas, embarcam no 

sonho, verdadeiro delírio, de uma empresa bárbara e sanguinária. 

4 – As respostas francesa, europeia e internacional face a este acto de barbárie e contra 

os valores da democracia e da liberdade de expressão é um facto extremamente positivo, 

desde que se não caia na descriminação das comunidades envolvidas pela acção fanática 

destes terroristas, mas com as quais elas pouco ou nada têm a ver. A estratégia anti-terrorista 

deve passar pela acção determinada e firme contra os radicais violentos e ao mesmo tempo 

por uma política de criação de confiança fraterna entre os governos, as autoridades e a maior 

parte da população, relativamente às comunidades em risco de discriminação. Esta política já 

tem sido ensaiada, recordemos apenas a  da “battle for hearts and minds”, ensaiada com 

algum sucesso em Inglaterra (depois de falhanços anteriores de outras políticas). 

5 – Relativamente às políticas securitárias que devem ser decididas em breve nos 

quadros nacional e europeu, creio que a principal deve ser a maior cooperação entre os 

Serviços de Informações dos diversos países europeus e entre estes e os E.U.A.. No entanto é 

preciso exercer também uma maior vigilância sobre os sites e os chats jihadistas para detectar 

fenómenos que por vezes não são exteriorizados fisicamente pelos jihadistas e ainda sobre as 

deslocações para as “terras da jihad” de elementos já referenciados, assim como o seu 

regresso à Europa. Quanto ao Espaço Schengen ele não deve ser anulado, apenas devem ser 

revistas algumas fragilidades que assegurem uma maior segurança face a estas ameaças e 

riscos, sem pôr em causa essa conquista dos povos da Europa, a livre circulação. Recordemos 
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que os governos podem, por razões imperiosas, suspender temporariamente o Acordo 

Schengen, o que sucedeu em Portugal aquando da Cimeira da NATO. 

Em suma, é preciso reforçar a Segurança das populações e dos Estados, sem pôr em 

causa a Liberdade. 

  



14 
 

Tribunal Constitucional 
Ínternacional: Funço es, 
composiça o e exequibilidade  

I. Funções  

O TCI terá dimensão profilática e terapêutica, i.e.,uma dimensão 

de consulta e conselho, a que textos oficiais ou oficiosos chamam de 

"avaliação", e uma dimensão contenciosa.  

O TCI terá funções jurisdicionais que se poderia dizer "normais", 

uma vez esgotadas as vias de recurso em cada ordem jurídica. Podendo 

preliminarmente instituir-se, nalguns casos, uma fase de mediação, a 

aplicação das decisões do Tribunal dependeria ainda dos Estados.  

Agindo não ex officio mas a pedido de um conjunto vasto, mas ainda 

assim delimitado, de sujeitos com legitimidade processual ativa, daria voz 

a petições em certas condições de amplitude e legitimação, a ONG's 

reconhecidas pelos Estados para fins eleitorais, partidos, sindicatos e 

outras associações profissionais, e organizações internacionais aos 

diferentes níveis.  

Mas para além das funções contenciosas, uma das grandes 

inovações do TCI consiste em ser instância de aconselhamento de 

governos, organizações internacionais e forças vivas da sociedade civil, 

nacionais e internacionais, que, em termos obviamente também 

limitados e com prazo razoável de resposta, poderiam colocar questões, 

pedir pareceres, etc.  

Não tem sido inédito já que mesmo governos peçam aclarações 

das suas decisões, o que os tribunais constitucionais nacionais 

certamente nem sempre, ou quiçá nunca, poderão dar (dado não ser 

essa a sua função, por definição), mas que poderiam tranquilamente ser 

objeto de pedido interpretativo a um tribunal supranacional, 

independente e especializado, como o TCI. Evidentemente, aqui está um 

exemplo de uma outra questão complexa a acautelar: a necessária 

harmonia entre os tribunais constitucionais (e afins) nacionais, regionais 

e o TCI. Certamente, nem todos os pedidos de parecer para o TCI seriam 

benévolos, podendo haver questões ociosas e mesmo litigância de má fé. 

Será necessário não só um Estatuto do Tribunal que previna à partida 

muitos desses casos, como depois o discernimento pontual que os 

descarte. 

 

 

 

. Paulo Ferreira da Cunha 

Professor Catedrático da 

Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto 
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II. Composição  

A proposta que está sobre a mesa é a de um TCI composto por 21 juízes, eleitos pela 

Assembleia Geral da ONU, com base (mas pode haver variantes) numa lista proposta por um 

colégio eleitoral, formado por especialistas em Direito e também representantes político-

internacionais ao mais alto nível.  Esse colégio, integrando os juizes (do Tribunal Internacional 

de Justiça e do Tribunal Penal Internacional)  e os membros  do Comité de Direitos Humanos 

da ONU, teria previamente feito uma seleção de entre o dobro de canditados potenciais (42), 

tendo como critérios a integridade, a competência, a experiência e ainda uma representação 

equitativa dos diversos sistemas jurídicos. 

Monique Chemillier-Gendreau admitiria que o número de juízes proposto pudesse vir a 

aumentar conforme o "sucesso" do TCI1. Haverá, como este, vários outros aspetos que podem 

discutir-se, aperfeiçoar-se, ou apenas evoluir... 

 

III. Exequibilidade 

Importa pensar nas condições de êxito do projeto2. Importa que o TCI seja dotado de 

capacidade de ação (p. ex., financiamento, recursos humanos para além dos 21 ou mais juízes, 

e as instalações físicas do tribunal), interoperatividade normativa (jogando com articulações 

do multilevel constitutionalism), e o TCI tem de ver garantida a sua autoridade formal e a sua 

competência exclusiva.  

Cremos que do diálogo entre várias perspetivas e contributos, em permanente dialética 

com os oponentes ao projeto, cujas críticas devem ser bem ponderadas, poderá sair a 

instituição internacional que faz falta.    

 

  

                                                           
1
 CHEMILLIER-GENDREAU, Monique. Obliger les Etats à tenir parole. "Le Monde diplomatique", 

setembro de 2013. 
2
 V. o nosso relatório La Cour constitutionelle Internationale (ICCo). Une Idée qui fait son chemin, 

http://www.carthage.tn/sites/default/files/files/La-Cour-Constitutionnelle-Internationale-ICCo-une-

idée-qui-fait-son-chemin.pdf 
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Ser ou na o ser… Eis a 
identificaça o  

Num breve intróito, e para determinar o que seja identificação, dir-

se-á que esta se tem como ato ou efeito de identificar, tomando-se 

identificar no sentido de individualizar, através de traços caraterísticos 

particulares, a fim de permitir a distinção entre indivíduos. 

Feita a referência, limita-se, agora, o escopo destas breves linhas 

como abordagem generalista sobre identificação de sujeitos processuais. 

Sabendo-se que um dos elementos de uma relação jurídica são os 

sujeitos, i.e., pessoas singulares ou coletivas, ir-se-ão considerar, para o 

que interessa expor, as pessoas singulares na sua plenitude, sem atender, 

por despiciendo, às incapacidades e quejandos. 

É entendimento pacífico que qualquer processo, em qualquer 

jurisdição, na sua marcha, terá forçosamente que ter partes, 

intervenientes ou sujeitos processuais devidamente determinados, o que 

se alcança por via das exigências normativas.  

Contudo, o busílis surge na interpretação e aplicação prática de tais 

exigências perante as diferentes repartições de competência jurisdicional, 

«grosso modo» entre a civil e a penal. 

Na primeira, civil, inexiste regra específica no direito processual 

quanto a identificação de sujeitos, à exceção dos requisitos formais para 

o depoimento escrito (e de forma muito genérica), o que leva, 

subsidiariamente, a lançar mão do normativo de identificação civil 

vigente – Lei de Identificação Civil e Regime de Emissão e Utilização do 

Cartão de Cidadão. 

Nesses dispositivos expressa-se que o bilhete de identidade/cartão 

de cidadão atribui força probatória bastante e plena dos dados atestados 

quanto à identidade do seu titular, perante quaisquer autoridades e 

entidades públicas ou privadas, validando-o em todo o território nacional. 

Assim, a identificação de participantes processuais concretizar-se-á 

através da exibição (e consequente conferência de dados) do bilhete de 

identidade ou cartão de cidadão ou, ainda, por meio de documento 

alternativo legalmente admissível para o efeito nos termos da lei. 

Com alguma perplexidade, nos caminhos do processo penal, e para 

o sujeito processual arguido, existe uma notória arbitrariedade e 

desproporcionalidade no processo identificativo, não apenas entre este e 

outros sujeitos e intervenientes processuais como, também, «inter 

pares», ou seja, entre arguidos. 

 

José Carlos Honório Pereira 
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É comum os órgãos de polícia criminal de competência genérica irem mais além – e, 

mesmo, «contra legem» – no processo identificativo, ou seja, numa prática reiterada de 

recolha de elementos complementares de identificação, nomeadamente, impressões digitais e 

fotografias, a chamada identificação policial. Ressalve-se, todavia, que os juízos que agora se 

expõem incidem sobre a regra e não quanto à excecionalidade, nomeadamente à legitimação 

de tal prática no que tange à aquisição, produção e valoração de prova. 

Ora, este costume (ou uso?) é executado, habitualmente, sobre indivíduos constituídos 

arguidos por ilícitos previstos e punidos na legislação penal ordinária. 

Caberá, aqui chegados, perguntar: então e… os outros [arguidos]? Os do direito penal 

bancário, comercial, desportivo, eleitoral, laboral, médico, urbanístico, autoral? 

Parece-nos, pois, estar perante inescapáveis contradições no que concerne à recolha de 

tais elementos, como regra, essencialmente por duas ordens de razões: 

 – a primeira, pela inexigibilidade (ausência de norma legal), desproporcionalidade e 

desadequação da recolha de dados complementares de identificação, tendo estes tutela 

constitucional por se tratarem de dados pessoais, com as restrições inerentes à sua obtenção e 

utilização, sem prejuízo de questões atinentes à prova e, ainda, à identificação civil imediata 

de suspeito no seio de medida cautelar processual penal; e 

–  a segunda, por violação do princípio da igualdade que afirma que todos devem ser 

tratados de forma semelhante, pois no substantivo masculino «todos» se albergam também 

aqueles que detêm a qualidade processual de arguidos. Ao invés, dir-se-á que estamos perante 

classes de arguidos, sendo uns «arguidos de primeira» e outros «arguidos de segunda», o que 

acaba por se traduzir num insustentável limiar político-criminal, sabendo-se que «o sacrifício, 

ainda que parcial, de um direito fundamental, não pode ser arbitrário, gratuito, desmotivado», 

nas palavras do vetusto Mestre Gomes Canotilho. 

A concluir, podemos afirmar que a identificação de participantes processuais dever-se-á 

ter por bastante, em qualquer jurisdição, por via de regra, através exibição de documento de 

identificação, sem lugar a qualquer recolha de elementos complementares de identificação ou 

mecanismos que não os referidos expressamente na lei processual ou em disposições legais 

subsidiárias. 

  



18 
 

E sendo Juiz? 

OBJECTIVOS… A quanto obrigas! 

Estou um bocadinho perdida, 

confesso. Vamos, agora, objectivar a 

Justiça. Está na moda estabelecer 

números para medir as coisas e o 

estado das mesmas. Mas os números, 

sem o enquadramento adequado, sem 

se encontrar a relação das coisas e as 

equações que a expressem, são mera 

matemática. 

Quando se diz que os números 

podem mentir, o que na verdade se quer dizer, é que podemos mentir 

com números, o que não é a mesma coisa. Se eu utilizar números, sem 

encontrar a equação que revela uma determinada realidade, eles nada 

dizem, ou dizem o que eu convenciono que dizem. 

Ora, queremos, ou querem, objectivar a justiça, medir o que é 

feito pelos operadores judiciários (não gosto da expressão, mas à falta de 

uma outra que englobe magistrados e funcionários, esta parece-me a 

menos má). Como conseguir esse desiderato? 

Com muito trabalho! Para descobrir uma equação que espelhe 

uma realidade, tem de se estudar exaustivamente essa realidade, saber o 

que a condiciona, o que a move e como se move.  

Quer-se estabelecer números para a justiça. Números de 

processos a findar por ano, por magistrados e secretarias. Porque os 

processos não podem estar pendentes muito tempo, têm de ser 

declarados findos. 

A ideia é boa, mas…. Há sempre um mas! 

Os processos não se acabam tão só por vontade das pessoas que 

trabalham nos processos. Na maioria dos casos, os processos apenas 

podem terminar por vontade das partes que são os processos. Porque os 

processos, insistem os nossos formadores no Centro de Estudos 

Judiciários e repetimos uns aos outros nos corredores, para nos dar 

alento para trabalhar até tarde, a cada dia, os processos têm pessoas lá 
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dentro. Pessoas com problemas, cuja importância os levou a chegar ao Tribunal. Podem 

parecer-nos pequeninos, porque não são os nossos problemas, porque temos 10 iguais, e já 

nos insensibilizamos um pouquinho para aquele tipo de problema, mas a verdade, é que 

aquele problema, é O problema daquela pessoa, que merece a mesma atenção e dedicação 

que o problema do processo do lado, que os demais processos do gabinete, da secção ou do 

Tribunal, que representam as outras pessoas que nos vêm requerer a aplicação da JUSTIÇA. 

Podemos pôr números nisto? Podemos sempre. Mas como controlar esses números? 

Um processo pode ter desde uma testemunha, 5, 8, 10 ou 20. Cada testemunha pode 

relatar aquilo que sabe (ou não sabe) em 2, 10 minutos ou 10 horas, dependendo da 

complexidade do assunto que estamos a tratar, ou da maneira complicada como fala. Às vezes 

está tão nervosa, que temos de a acalmar (mas temos mesmo, sob pena de não conseguirmos 

que nos diga nada do que sabe), temos de investir tempo nisso. Não é trabalho visível. (Sem 

falarmos das jurisdições em que o Tribunal também assume uma certa posição de mediador, 

como a Família e Menores e o Trabalho, onde se investem horas nas conferências ou 

tentativas de conciliação, para perceber a litigiosidade entre as partes e como aproximá-las, 

sem que isso possa ser transformado em números, mas que ainda assim e sempre, tem de ser 

feito). 

Então, tendo estas variáveis que dependem das pessoas, não só das pessoas que 

trabalham nos processos, magistrados, advogados e funcionários, mas também das pessoas 

que são os processos, as partes, os arguidos, ofendidos, testemunhas, como medir a justiça? 

Como descobrir os números que indicam que se trabalhou bem? 

Alguém que despachou 100 fez muito ou pouco? A resposta nunca poderá deixar de 

ser: depende. Do quê? Do número de testemunhas, da complexidade da matéria, da maior ou 

menor capacidade de síntese das testemunhas (todos nós conhecemos aquela pessoa que 

demora 35 minutos para descrever um episódio de 5 e também conhecemos pessoas que em 

5 minutos resumem uma vida, ambas podem ser e são testemunhas, num qualquer processo, 

de um Tribunal qualquer), dos advogados, dos procuradores e dos juízes.  

Perdi, recentemente, um bocadinho do meu tempo a tentar perceber o que faço, 

como o faço e quanto faço. E cheguei a esta conclusão: não consigo pôr o meu trabalho em 

números suficientemente atraentes. 

Não consigo explicar que demoro duas manhãs a decidir um homicídio negligente e 3 

manhãs e meia a discutir uma única bofetada. Não comparo os bens jurídicos que estão em 

causa nos dois processos, mas ambos merecem a minha atenção, em ambos discuto a 

responsabilidade de alguém por um facto que a lei qualificou como crime e que deve ser bem 

decidido. Mas se quiser fazer os números que agora me apontam, de uma coisa tenho a 
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certeza, numa manhã tenho de fazer mais do que um, e nessa mesma tarde, escrever as duas 

sentenças respectivas, além do demais expediente e questões que se coloquem no Tribunal. 

Pois, objectivos…aquilo que se quer atingir. Números, que os espelhem e possam ser 

objecto de controlo…. Acabo a minha reflexão sem os conseguir encontrar. Continuarei a 

busca…. 
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A (Des)propo sito 

… Da vontade.  

Abordámos a temática da “vontade” do julgador em edições 

anteriores. Nesta edição abordaremos a “vontade” das partes. 

A acendalha para a presente partilha de ideias consta do seguinte 

título: 

“Juíza manda adotar crianças contra a vontade dos pais”, com a 

publicação em:  

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_i

d=4062335. 

Não entraremos na análise do escopo dos processos de jurisdição 

de menores, quais os interesses que se visam ou não tutelar. Centremo-

nos apenas na questão da vontade. 

Abstraindo das situações em que (i) o uso do processo pelas partes 

visa atingir um objectivo ilegal e (ii) as partes estão dispostas a chegar a 

acordo, do ponto de vista do julgador a vontade de qualquer parte no 

processo, no que tange à decisão final, é um aspecto tão irrelevante 

quanto o saber qual o sexo da amiba. 

 Então, porquê o choque com o facto de a decisão contrariar a 

vontade dos pais? Se os pais desempenhassem o seu papel não seria 

necessária a intervenção judicial. 

E vamos mais longe: se cada um de nós cumprisse com o contrato 

social não seria necessária a intervenção judicial. 

Tendemos a esquecer-nos frequentemente que vivemos em 

sociedade. Apelamos a liberdades para justificarmos as nossas acções e 

omissões sem pensar no impacto que isso pode ter no outro, nos 

conflitos que daí se geram porque ao abrigo de um direito inalienável 

que é o de sermos pessoas. 

Mas somos pessoas em sociedade. E, enquanto tal, é-nos exigido 

intrinsecamente que tenhamos consciência das limitações advenientes 

dessa inclusão, limitações essas que apenas sentimos quando somos 

afectados pelo outro. E é porque não temos essa empatia, essa 

capacidade de nos colocarmos na posição do outro que surgem os 

conflitos e a necessidade de um órgão para os resolver. 

Não está tudo escrito ou legalmente previsto. Há zonas cinzentas 

no âmbito da convivência humana que apenas são reguladas pelo bom 
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senso, sendo este não o meu, não o seu, mas aquele que permite uma convivência sã neste 

mundo global. 

E é quando nos afastamos deste caminho que a vontade de cada um deixa de importar 

em prol de um desígnio superior que é a pacífica convivência.  

A vontade, num processo judicial e abstraindo das situações supra referidas, fica assim 

relegada para fora do processo e “"quod non est in actis non est in mundo". Ficou naquele 

momento em que o livre arbítrio de cada um os fez escolher o caminho. 
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O Cantinho do Joa o 

Mania de você 

-“Luísa. Precisamos de falar.”, disse Pedro. “Sobre o quê?”, 

respondeu ela. 

-“A mania que tenho por ti é um problema sério. Pouco 

trabalhado que merece, no mínimo a sua qualificação enquanto patologia 

grave. Sabes disso.”. 

-“Sei do que falas pois, de quando em quando, e bem mais do 

que desejo, sofro de uma gravíssima mania por ti. Daquelas que me 

fazem ter dores no peito enquanto puxo pela cabeça para as fazer 

desaparecer e surgir aquela, a tão esperada, a tão desejada libertação.”. 

-“Pensa comigo: se calhar e para tanto, nada como arejar. Ou 

talvez, ouvir uma música que nos apele ao sentimento. Ou quiçá, reter e 

desenvolver uma ideia bem estruturada sobre uma qualquer questão de 

suprema importância, tal como … bem … uma questão que suscite 

polémica ... deixa lá pensar … pois … não. Não resulta mesmo.”. 

-“Esquece, talvez sair de casa e ver qualquer coisa que dê aquele 

clique no cérebro. Qualquer coisa mesmo. Talvez o mar ou as estrelas ou 

as crianças ou … bem … não. Também não dá.”. 

-“Não consigo esquecer. Seria bom. Poder ir a uma farmácia 

comprar uns comprimidos para a razão. Daqueles que se tomam de oito 

em oito horas durante uma semana e após o seu uso correto eis que upa! 

Bom senso na certa. Daqueles que não nos fazem parar de racionalizar 

durante horas. Pagava de boa vontade para poder aceder a tal remédio 

mas infelizmente não existe.” 

-“Mas vê bem. Um diálogo entre ambos era uma boa opção, 

daqueles profundos e entre duas pessoas confusas em que cada uma 

jogava com a outra de forma a confundir o outro a ponto de este cogitar 

no que afinal estava a acontecer.”. 

           “Confuso como?”              uma 

montanha russa.” 

 “Como um discurso   

 semelhantes às de  

  Com altos e baixos  algumas emoções 

   Daqueles que nos provocam       
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 -“Sim, faria sentido. Ou melhor, a sua falta de sentido seria um bom desafio a quem se 

atrevesse a combater esta estranha mania. Mania que tenho por ti”. 

 -“Atrever? Colocas as coisas nuns termos um tanto ao quanto temerários mas enfim. 

Também poderia ser em jeito de jogo de palavras.”. 

-“Jogo?”          

       -“Sim, um jogo.” 

- “E de palavras?” 

-“Claro. Palavras exigentes.” 

-“Uma provocação?” 

         - “Sim, com resposta certeira.” 

 -“Está bem. Aceito. Mas começa tu.” 

 -“Assim seja. Mas não é fácil pois esta mania pressupõe elevação anormal e 

persistente do meu humor. Exaltação do humor acompanhada por hiperatividade, fala 

pressionada, e necessidade de sono diminuída.” 

- “Sim, a atenção não consegue ser mantida e há uma frequente distração acentuada. 

Mais vale não fazer jogo de palavras algum”.  

-“Fazemos o quê então?”. 

-“Conversamos vezes sem conta até que esta minha estranha mania por ti desapareça a 

pouco e pouco, lentamente, sem sequer notarmos pela diminuição da mesma. Aos poucos mas sem pressões pois as pressões arruinarão certamente tudo o 

processo de desvinculação. Lentamente sem precipitações. Lentamente …  
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Flores na Abissí nia 

“O café é um local de entrevistas e conspirações, de debates 

intelectuais e mexericos, para o flâneur e o poeta ou metafísico 

debruçado sobre o bloco de apontamentos. Aberto a todos, é todavia um 

clube, uma franco-maçonaria de reconhecimento político ou artístico-

literário e presença programática. Uma chávena de café, um copo de 

vinho, um chá com rum assegura um local onde trabalhar, sonhar, jogar 

xadrez ou simplesmente permanecer aquecido durante todo o dia”. 

 Estas reflexões de Steiner (in A 

Ideia de Europa, Gradiva) vieram-me à 

cabeça enquanto caminhava pelas ruas 

de Nova Iorque. O trânsito automóvel 

é avassalador e o pedonal não lhe fica 

atrás. Pessoas à frente, atrás, à direita, 

à esquerda, enfim por todo o lado. A 

olharem para o chão ou em frente 

(excepto os turistas que se 

reconhecem a milhas por andarem a 

olhar para o céu, não a contemplarem 

o desenho das nuvens, mas antes a 

estrutura dos arranha-céus). Ninguém 

se desvia e ninguém nos olha nos 

olhos. Ainda assim, são raros os choques entre transeuntes, mesmo nas 

zonas mais concorridas.  

 É isto uma grande metrópole, uma cidade que nos chama mas 

também nos cansa com permanentes solicitações. E é nesse momento 

que surge a ideia de que se calhar está na altura de encontrar um café e 

me sentar um bocado. Mas isso não é tarefa fácil na Big Apple.  

 Em primeiro lugar, podemos andar vários quarteirões sem 

vislumbrar qualquer estabelecimento comercial que possa parecer 

minimamente um café, uma sala de chá ou qualquer coisa do género. 

Este é um mistério que não consegui decifrar. Depois porque quando 

finalmente aparece é fácil perceber que ninguém está à espera que nos 
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instalemos por lá. Os copos são de plástico ou de cartão adaptados à ideia de que o que 

compramos será consumido fora do estabelecimento. E se houver onde nos sentarmos é 

seguro que só somos bem-vindos pelo tempo necessário a consumir o que comprámos. Nada 

de pensar que nos vamos instalar para discutir como salvar o mundo ou mais modestamente 

como solucionar os problemas da nossa vida.  

 Esta dificuldade em estar parado assenta no modo de vida nova-iorquino em que tudo 

é rápido. Por isso, a maior parte dos habitantes da cidade engole o café ou o chá matinal 

enquanto se dirige para o trabalho e almoça dentro do mesmo registo. Do mesmo modo, este 

é o país onde surgiu a ideia de criar um livro com histórias para a hora de dormir que demoram 

um minuto a ler (também há de três e cinco minutos) e que condensa os clássicos para uma 

leitura mais rápida (só o essencial, amputando os devaneios das personagens principais).  

 Como dizem os franceses chacun a son gout. Mas a mim, parece-me que esta vontade 

de cortar o tempo é contra producente. A lentidão é um aspecto importante da vida. As 

pausas ao longo do dia ajudam a melhor tomar decisões e, ao que vêm revelando alguns 

estudos, até aumentam a produtividade. Para além disso, a lentidão contemplativa, sem 

propósito é em si mesma uma das maiores riquezas que temos. Há coisa melhor do que pôr o 

mundo em modo de pausa enquanto olhamos à nossa volta ou para dentro de nós?  

De qualquer modo, a vida já passa demasiado rápido, qualquer que seja a velocidade 

que lhe imprimamos. Por isso, mais vale abrandar o passo e atrevermo-nos a parar para 

absorver o milagre que é viver. Afinal, ao que se sabe, esta é a única oportunidade que 

teremos para esse efeito.   
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E o mar logo ali 

Liberdades 

Tinha a ideia romântica de atuar num país onde a necessidade de 

cuidados fosse imperiosa e valorizada. Logo após o curso, a aventura 

levou-a até à Síria onde o trabalho ao serviço do outro era contrariado 

pela constante brutalidade de um país em guerra e sem respeito pelo 

trabalho humanitário. Escapou várias vezes por um triz. 

Muitos tentaram escapar, muitos sem sucesso. 

(…) tentam tirar a água da embarcação, com baldes. Os negros 

permanecem atados, nos seus lugares. Imploram que os libertem 

das amarras, mas ninguém arrisca fazê-lo, até quase ao fim. As 

vagas atiram-se ao ar como feras, absorvendo o vento. A água 

está fora e dentro do barco, vem das profundezas e do céu. 

Parece ser viva e sólida, conter massas, formas descomunais. 

Paulo Moura, “Passaporte para o céu”, 2006, Dom Quixote 

Cumprido o voluntariado, regressada a Portugal, já grávida sem 

saber, e nenhuma proposta que considerasse decente, procurou 

oportunidades de trabalho em outros países europeus. 

Ponderou até à data limite e decidiu dizer sim, “sim, vou ser 

emigrante, vou trabalhar para o que estudei. Tenho a liberdade de ir para 

onde outros só podem sonhar”. 

Daniela tem 30 anos, tem o curso de enfermagem, tem a alegria de 

fazer sempre mais, não gosta de ficar a lamentar-se do estado em que 

está o país onde nasceu nem de se juntar ao coro de desânimo das 

gentes.  

É verdade que não vai ficar nem sabe se vai voltar. Diz que para si 

lhe bastava o sol que por enquanto é gratuito e ao alcance de um passo. 

Diz que vai pelo Vasco, o resultado de um acaso mas que a obriga a 

avançar para além da sua vontade. Irá, de qualquer modo, contribuir 

 

Ana Gomes 

Juíza de Direito 
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para o aumento da taxa de emigração quando Portugal já é um dos principais países nesse 

domínio. 

Depois não é assim tão longe e haverá de encontrar pastéis de nata que, entretanto, 

ajudem a controlar a saudade. 

Já na manga em direção ao avião, leva consigo a lembrança dos pais, dos irmãos, dos 

amigos e do eterno sol. Esqueceu-se do pai do Vasco e de o avisar que iam morar para 

Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 
 

Pausa para Cafe  

O Pedro estacionou o carro e voltou-se para ela: 

 - Sabes, também já passei por isso, antes da Helena. A sensação é 

horrível, pensar que deste algo de ti e a pessoa trocou isso por outro 

alguém. Mas garanto-te que passa, sobretudo se encontrares outro 

alguém. 

 - Sim, eu sei, conheço a teoria de que a melhor maneira de 

esquecer um amor é arranjar um outro, mas não sigo essa cartilha. Estou 

encerrada para obras, por enquanto. Tenho de aprender a viver sozinha, 

sem ajudas ou apoios, para saber bem quem sou, antes de pensar em 

voltar a ter alguém. Vivi tanto tempo com o Paulo que éramos uma 

unidade, não havia os meus gostos e os dele, mas tudo junto, numa 

amálgama, que eu quero saber distinguir, antes de me envolver de novo 

com quem quer que seja. 

 - Uma atitude sábia e ponderada, própria da rapariga que 

conheci e que tinha um bom senso, acima da média, nas respostas que 

dava às perguntas dos casos práticos. 

 - Não acredito que te lembras como eu era, quando fui tua aluna. 

Tiveste imensos alunos. 

 - Pois, mas alguns ficam-nos na memória. Tu eras um puzzle de 

contradições. 

 - Não era não, nem sou. O que queres dizer com isso? 

 - Passavas as aulas na conversa ou a brincar com algum livro ou 

papel no colo, mas bastava eu fazer uma pergunta que punhas logo a 

mão no ar e respondias. Tinhas notas excelentes nos testes e nos 

trabalhos, mas saías à noite e bebias como qualquer um dos rapazes, 

mantendo sempre um comportamento aceitável. 

 - Como sabias o que eu bebia, se nunca saíste connosco?  

 - O António que saiu convosco várias vezes, falou disso na sala de 

professores, comentando com outros assistentes que te davam aulas. 

Para ver se era só na aula dele que tinhas boas notas, apesar de quando 

saías à noite, fazeres grupo com o Carlos, o João e o Gonçalo, bebendo 

quase até cair. 

 - Meu Deus, que reputação ganhei eu, sem saber. Eu não bebia 

assim tanto, caramba. O problema é que toda a gente pensava que eu 

era uma santinha, porque tinha boas notas e ao primeiro copo de vinho 

escandalizavam-se. 

 

Francisca Macedo 

Escritora 
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 - Então não bebias muito? 

 A Carolina riu-se: 

 - Ok, eu bebia a minha conta e, algumas vezes, bebi em excesso. Mas tinha tudo sob 

controlo. Sabia que o João e o Carlos não deixariam que nada de mal me acontecesse. 

 - E o teu namorado da altura, não se importava? 

 - O Paulo? Provavelmente estava na discoteca ao lado, a beber até cair com os amigos 

de medicina. Mas respondendo à tua pergunta, não ele não se importava, confiava em mim. 

 O Pedro calou-se um bocadinho e depois fez um gesto de riso, antes de falar: 

 - Sabes, sempre tive curiosidade acerca de uma outra coisa a teu respeito e acho uma 

idiotice se não aproveitar esta ocasião para saber. 

 - Pergunta. Se não quiser ou puder responder, digo-te. 

 - Não é algo que se pergunte. 

 - Oh, não te preocupes, eu aguento a indiscrição. 

 - Prometes que não te zangas, nem levas a mal? 

 - Isso já me parece suspeito. Pergunta de uma vez, prometo que não te aplico 

nenhuma medida de coacção. 

 - Lembra-te que prometeste. 

 - Certo. 

 Lentamente, o Pedro aproximou a sua face da dela. A Carolina pensou que parecia que 

a ia beijar, mas isso não era possível, ele tinha namorada. Nos segundos que demorou a 

aproximação, ocorreu-lhe que lhe iria perguntar baixinho, o que quer que queria perguntar, o 

que lhe pareceu algo idiota, uma vez que não havia ninguém por perto, podia perguntar em 

voz normal. Abriu a boca para lhe perguntar porque estava a invadir o seu espaço e nesse 

momento os lábios dele tocaram os seus e ela fechou os olhos e deixou de pensar 

coerentemente. 

 O Pedro beijou-a devagar, suavemente, saboreando a boca dela, em que ainda 

distinguia um pouco do café que tinha bebido após o jantar e um sabor do vinho que 

acompanhara a refeição e um milhar de paladares que não queria distinguir, mas sobretudo a 

suavidade daquela boca e a candura com que aceitava o seu beijo. Imaginava aquele beijo há 

muito tempo, desde o tempo em que lhe dera aulas e não se tinha atrevido a beijá-la para não 

a pressionar. O beijo era ainda melhor do que tinha imaginado e bem melhor do que os beijos 

que partilhava com a sua namorada. Terminou o beijo com suavidade e beijou as suas 

pálpebras fechadas: 

 - Lembra-te que prometeste não haver medidas de coacção. 
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 A Carolina não abriu os olhos e inconscientemente lambeu o próprio lábio, como se 

ainda buscasse o sabor do beijo que acabara de acontecer. O Pedro não resistiu e voltou a 

beijá-la. 

 À Carolina, aquilo pareceu-lhe um sonho. Um sonho bom, daqueles em que não se 

quer acordar. É certo que acabara de dizer-lhe que não se queria envolver com ninguém, mas 

com aqueles beijos, podia mudar de ideias. Não se lembrava de um beijo que a fizesse sentir 

assim, desligada da realidade, a flutuar algures num universo paralelo, onde não havia Paulos 

ou corações partidos por decepções e traições, nem Helenas e namoros. 

 Desta vez interrompeu ela o beijo e empurrou-o levemente para trás, abrindo os olhos 

para afugentar a fantasia que se insinuava nos seus pensamentos: 

 - Pedro, não esperava isto de ti e fiquei um pouco…. Bem, não interessa. Deves 

lembrar-te que tens uma namorada que acabaste de deixar no jantar e com quem combinaste 

almoçar amanhã, se bem me lembro. Não devias beijar outras mulheres desta maneira.  

 - Eu sei e quero que saibas que não o faço. Mas… vou confessar-te algo, desde que 

foste minha aluna, tinha curiosidade em saber como beijavas. Estavas sempre a sorrir e alegre, 

sempre imaginei que beijar-te saberia a sol, espaços abertos e uma alegria sem fim! 

 Ela olhou-o espantada, ele agora soava poético para descrever como imaginava o seu 

beijo? Tendo em conta que namorava com outra mulher, aquilo pareceu-lhe um “dejá vu” algo 

retorcido, pois o ex-marido quando a deixara também lhe disse que ela era uma das melhores 

pessoas que conhecia, o certo é que estava a sair de casa para viver com outra pessoa. 

Perfeito, os homens faziam-lhe dores de cabeça. 

 - Desculpa, não devia ter-te beijado, mas eras uma das minhas fantasias e não resisti. 

Desculpa-me mais uma vez e prometo que não volta a acontecer. 

 - Certo. Tenho de ir, faz-se tarde e tenho mesmo de descansar, senão amanhã não 

rendo e tenho de livrar-me de dois saneadores particularmente difíceis que tenho entre mãos 

e que não consigo fazer durante a semana. Até uma próxima vez, Pedro. Não precisas de 

acompanhar-me à porta, vivo já ali. Obrigada. – E estendeu-lhe a mão, para se despedir. 

 Ele olhou-a um segundo, antes de aceitar a mão como cumprimento: 

 - Até uma próxima vez. Acompanho-te à porta de qualquer maneira, sinto-me melhor 

se o fizer. 

 - Se insistes. – Sem esperar por ele, saiu do carro e dirigiu-se à porta do seu prédio. 

 - A sério, Carolina, não te queria ofender. Não sei o que me deu. Não gostaria que 

pensasses mal de mim. Não costumo ser assim. 

 A Carolina fez um esforço e mantendo a porta aberta, voltou-se para ele e sorriu: 

 - Não precisas de te preocupar, não penso mal de ti. Foi só um beijo, certo? E a tua 

curiosidade viu-se satisfeita e nenhum mal veio ao mundo, porque ninguém, além de nós os 

dois, vai saber deste beijo, não é assim? 

 Ele sorriu: 
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 - Certo. Só nós os dois saberemos deste beijo. Mas não prometo esquecer-me, 

Carolina, até porque não tenho a certeza se é possível. 

 - Claro que é. Amanhã vais ter com a Helena e, em menos de nada, isto vai perder-se 

nas brumas da memória. Como disse, até uma próxima Pedro, felicidades e obrigada pela 

boleia. 

 - Até uma próxima Carolina. – e beijando-a no rosto, antes que tivesse oportunidade 

de entrar no prédio, voltou-se e dirigiu-se ao carro, de mãos nos bolsos e a assobiar baixinho. 

 A Carolina entrou, fechou a porta e resistiu a lançar-lhe um último olhar. Os homens, 

mesmo aqueles em quem já não pensava a séculos, que não faziam parte da sua vida, quando 

voltavam a aparecer, só lhe davam dores de cabeça. Ia tomar um comprimido de dormir, os 

saneadores que esperassem, não queria saber. Não queria sonhar, não queria pensar, queria 

desmaiar e acordar no dia seguinte, com a cabeça vazia e leve, como uma nuvem de algodão. 

 

IV Capítulo – O desastre e o plano 

 O dia amanheceu ensolarado e a Carolina, deitada na cama, com os olhos fechados, 

revivia o beijo trocado com o ex-professor, quando ouviu a campainha da porta. Abriu um olho 

e olhou para o relógio. Quem se atrevia a acordá-la num domingo de manhã às 11horas da 

manhã? Alguém queria morrer e, recusando o suicídio, provocava-a temerariamente. Riu-se, 

era algo dramática quando a acordavam no seu dia de descanso. Foi à porta, descalça e só de 

pijama, levantou o auscultador e perguntou com a voz ainda rouca de sono: 

 - Sim? Quem é? 

 - Não acredito que ainda estás a dormir! Não disseste que tinhas saneadores para 

fazer? 

 - Tu não tinhas um almoço com a tua namorada para ir? 

 - Tenho, mas decidi passar aqui antes, para confirmar, à luz do dia, que não tinhas 

ficado zangada comigo. 

 - Não fiquei. Agora vai para o teu almoço, que eu ainda vou dormir mais um 

bocadinho. 

 - Assim, pelo telefone, fico com dúvidas. Abre a porta para eu ver, na tua cara, que não 

te zangaste. 

 - Pedro, neste momento, a única coisa que a minha cara transparece é sono, porque 

tomei um comprimido para dormir, cujo efeito ainda não passou, logo, não te vou abrir a 

porta. 

 - Meu Deus, a Helena vai ficar tão danada comigo quando não aparecer para o almoço, 

pois recuso-me a sair daqui sem ver a tua cara e ter a certeza que não estás zangada. 

 - Pedro, eu estava a dormir, ainda não me vesti. Porque não vais almoçar e voltas à 

tarde, aí às 4 da tarde eu já devo estar em modo acordado. 
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 - Não, não iria concentrar-me no almoço, pensando que estás zangada comigo. Abre lá, 

o teu pijama não pode ser mais velho que o meu. 

 A Carolina suspirou entre divertida e enfadada: 

 - Está bem. Entras, tens 5 segundos para ver que não estou zangada e sais. 

 - Perfeito. 

 A Carolina carregou no botão e abriu a porta da rua. Destrancou a porta do seu 

apartamento e esperou. Ele chegou, entrou e olhou-a com ar divertido: 

 - Tu não te deste conta do que tens vestido, pois não Carolina? 

 Ela olhou para o próprio corpo, de forma alheada e teve um arrepio. Ultimamente 

vestia sempre uma t-shirt curtinha para dormir, ninguém ia ver, de qualquer maneira. Naquele 

momento, vestia apenas uma t-shirt, cuecas de renda preta e estava descalça.  

 - Bolas, eu disse-te que ainda estava a dormir. Espera um segundo.  

 Foi ao quarto e voltou com umas calças de fato treino vestidas. 

 - Pronto, como vês, não estou zangada, apenas drogada com comprimidos para 

dormir. Vai-te embora. 

 - Porque tomas comprimidos para dormir? 

 - Porque não consigo dormir. Porque é que as pessoas tomam comprimidos para 

dormir? 

 - E isto dura há muito tempo? 

 - E isso é da tua conta? 

 - Certo. Desculpa, voltei a ser inconveniente. Só para confirmar, de certeza que não 

estás zangada com o beijo? 

 - De certeza. Podes ir, para que eu volte para a cama. 

 - Claro. Dorme bem, Bela Adormecida. – deu-lhe outro beijo no rosto e saiu. 

 Já no carro, o Pedro segurou o volante com ambas as mãos, sem ligar o carro. Ela 

estava com uma t-shirt que de tão usada estava transparente, o que ela não reparou. Estava 

de cuecas de renda pretas, que convidavam a fantasias proibidas nalgumas legislações do 

mundo e moralmente inaceitáveis, uma vez que era um homem comprometido. Tinha umas 

pernas espectaculares, que associadas à imagem dos seios que tinha ficado gravada na sua 

memória e com o beijo, iriam tornar os próximos tempos férteis em imaginação de cenas 

proibidas.  

Ligou o carro e perguntou-se pela quinquagésima vez porque continuava a namorar com 

a Helena, se há algum tempo sentia que algo não estava bem? Porque a Helena tinha sido 

espectacular com ele e tinha-o ajudado a ultrapassar o fiasco com a Lúcia. Mas para que 

prolongar o que já começava a notar que não tinha pernas para andar? Porque…. As pernas da 
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Carolina voltaram-lhe à mente e o beijo, santo Deus, o beijo. Tinha de a beijar outra vez. 

Apesar de ter dito que não o voltaria a fazer, tinha de o fazer. 

 Nesse dia, o almoço com a Helena começou mal. 

 - Chegaste atrasado Pedro. 

 - Distraí-me com uma coisa. – Relembrou mentalmente as pernas da Carolina, sim e 

fora uma distracção e tanto. – Então como correu o resto da noite? 

 A Helena desviou o olhar, o que no momento pareceu estranho ao Pedro, mas que 

este desconsiderou, até porque ainda estava com sentimentos de culpa, em relação ao beijo 

que dera na noite anterior. 

 - Nada de especial. Fomos todos à discoteca e depois o Carlos trouxe-me a casa. E tu, 

foste directo para casa? 

 - Não. Dei boleia à Carolina, que não tinha trazido carro e mora relativamente perto de 

mim. 

 - Não quero que a vejas! 

 - Desculpa, não percebi bem. Não acho que tenhas qualquer coisa a ver com as 

pessoas que vejo. 

 - Tenho sim, és meu namorado. E aquela … rapariga irrita-me. E ontem, tu a dizeres 

que te lembravas dela também me irritou. 

 - Mas Helena, eu lembro-me da Carolina. Foi uma das minhas melhores alunas de 

sempre. Era inteligente, bonita e interessante. Porque havia de esquecer-me? 

 - Tu gostas dela! 

 - Não sejas ridícula. Eu estou contigo! 

 - Estás mesmo? Mas ontem em vez de ficares comigo, foste pô-la a casa. 

 - Helena, estás a ser paranóica. Eu não via a Carolina há anos. Ontem tive de sair cedo, 

como, aliás, tínhamos combinado antes de irmos ao jantar e de eu ver a Carolina pela primeira 

vez em anos, repito, porque hoje de madrugada tinha uma chamada conferência com Nova 

York e era a única hora que o colega tinha na agenda, como te expliquei. 

 - Sim, mas tiveste tempo para ir pô-la a casa. 

 - Olha Helena, não vou discutir contigo o facto de ter dado boleia a uma rapariga, que 

foi minha aluna e de quem, até ontem à noite, já não me lembrava bem. – o sentimento de 

culpa ao lembrar-se do beijo foi ignorado com sucesso, mas prometeu-se não voltar a 

contactar a Carolina, porque se voltasse a vê-la iria beijá-la e isso seria premeditação no crime. 

Estava nesta relação e devia empenhar-se nela, seria estúpido arriscar uma relação de anos, 

estável, equilibrada, por uma fantasia do seu tempo de assistente de faculdade, com alguém 

de quem nada sabia. A Helena não merecia que a traísse, para concretizar uma fantasia. Nem a 
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Carolina merecia que a usasse para concretizar a fantasia. Tinha de esquecer aquele dia e o 

anterior. 

 Beijou-a e concentrou-se no beijo para esquecer que tinha beijado outra mulher e 

como tinha gostado. Mas apesar de o beijo o excitar, não sentiu o mesmo que tinha sentido 

com a Carolina e nem tentou prolongar o beijo: 

 - Vamos almoçar, se calhar melhora o nosso humor.   

 A Carolina levantou-se à volta do 12H30M. Foi para a casa de banho, lavou a cara e pôs 

as lentes de contacto. Olhou para a camisola que vestira para dormir, que horror, estava tão 

gasta que estava transparente. De repente lembrou-se da visita da manhã, quando ainda 

estava sob o efeito do medicamento. Além de ver a sua roupa interior, vira o seu corpo todo, 

pois aquela camisola não tapava nada. Tapou a cara com as mãos, que vergonha. Esperava não 

o encontrar por outros 10 anos. Ele havia de esquecer-se daquele episódio. 

 Na segunda feira de manhã, telefonou à Andreia e contou-lhe o jantar. Omitiu o beijo e 

o episódio do dia seguinte, em que estava semi-adormecida e quase despida. Quis guardar 

aqueles pormenores para si, até porque a embaraçavam e mostravam como ela estava mesmo 

fora de forma. 

 - Desculpa Andreia, perdi a tua última frase. 

 - Nada de especial. Estava a dizer que tenho de começar a pensar o que faço neste 

Natal. Não quero deixar tudo para a última da hora.  

 - Andreia, estamos em Setembro. Não faz mal se pensares mais uns dias sobre o 

assunto. Não ficará tão tarde assim.  

 - Sim, mas daqui a uns dias a minha mãe começa a falar do assunto, como quem não 

quer a coisa e se eu já não tiver uma ideia formada, vai assumir que passo o Natal com eles. 

 - Uau, Andreia. Estou sempre a aprender contigo. Tenho que pensar nisso também. O 

ano passado foi um inferno, fingir que estava tudo bem, quando não estava. No way, se vou 

passar por aquilo outra vez. Mais, ainda nem te contei, a minha irmã está grávida outra vez. 

Quando me deu a notícia… fiquei em choque. 

 - Mas estás bem? Queres que vá ter contigo hoje e conversamos um pouco? 

 - Obrigada Andreia, mas hoje não. Hoje quero enroscar-me e começar a planear o meu 

Natal, pois como me lembraste, é preciso arranjar um plano, antes que comecem a mencionar 

o assunto. E, apesar do choque estou feliz, eles queriam outra criança, têm um casamento 

feliz… Tudo vai ficar bem. 

 - Se precisares que vá ter contigo, telefona. Estou sem planos para hoje à noite. Quer 

dizer, tenho o plano de continuar a ler o último livro que comprei, mas nada que não possa ser 

adaptado a algumas horas de conversa contigo, se precisares. 

 - Obrigada Andreia. Mas já estou melhor. Já consigo ver a felicidade alheia sem me 

afundar na falta de perspectiva de felicidade no imediato, na minha vida. E a tua companhia e 



36 
 

amizade ajudaram muito. Obrigada. Amanhã falamos, que hoje, mais uma vez, os meus 

funcionários entusiasmaram-se e concluíram metade da secção para ver se dou conta disto. 

 A Andreia deu uma breve gargalhada e despediu-se dizendo que os seus funcionários 

só tinham concluído uma parte ínfima da secção, porque não se atreviam a mais. 

 Depois de desligar o telefone, a Carolina pôs-se a pensar como haveria de fazer para 

não ter de passar o Natal e fim de ano com a mãe e a irmã. No ano anterior, tinha acabado de 

separar-se e, sem pensar muito, tinha ido para casa da mãe para a época de Natal. 

Arrependera-se tanto. Eles estavam tão felizes e ela só queria chorar pelo falhanço do seu 

casamento. Este ano não estava tão deprimida, mas ainda assim, não partilhava do entusiasmo 

e da grande alegria da época natalícia. Ia viajar, tinha de ser. Só estando fora do país tinha uma 

desculpa válida para não ter de ir a casa da irmã ou da mãe. 

 Com a perspectiva de um plano para se esquivar a um Natal familiar, atacou com 

entusiasmo as conclusões que lhe enchiam a mesa. 

 O mês de Outubro correu sem nenhum episódio digno de nota e a Carolina viu com 

espanto que já estavam em 1 de Novembro e ainda não marcara a viagem que pretendia fazer. 

Deitada na cama, sem energia para se levantar e pegar no saneador que trouxera para fazer no 

feriado, pensou que a mãe ainda não lhe falara do Natal. Segundo a Andreia, a mãe dela já lhe 

tinha falado disso, mas a Andreia já tinha combinado com uma amiga que iria passar as 

festividades na Madeira, pois o fim de ano na ilha valia a pena. A Andreia convidara-a, mas a 

Carolina não tinha aceite. Queria estar sozinha, para deixar a disposição à sua vontade. Se lhe 

apetecesse cantar, cantava, se lhe apetecesse chorar, chorava e ninguém estaria por perto 

para ver. 

 De repente, lembrou-se do beijo do Pedro. Ultimamente recordava-se com frequência 

da noite do jantar do curso e do que ocorrera depois. Uma parte secreta dela desejava que ele 

a voltasse a contactar e que a beijasse de novo. A parte racional lembrava-lhe que ele tinha 

namorada e que não estava certo pensar nele. Fechou os olhos tentando afastar a lembrança, 

o que só serviu para que a mesma ganhasse ainda mais força na sua memória. 

 Levantou-se e foi tomar duche. Depois de beber o café, decidiu ir a pé, até ao Colombo 

para passar na agência de viagens e pedir planos de viagens para o Natal. 

 Duas horas mais tarde, nem acreditava na sua ousadia. Marcara uma viagem de 10 

dias a Londres. Relativamente cara, mas ainda assim, valia a pena. Teria um guia para conhecer 

os principais pontos turísticos, só tinha de falar no hotel qual o grupo a acompanhar, conforme 

o que quisesse ver e estava decidida a fazer uma daqueles passeios a pé, pelos lugares 

mencionados no livro do Harry Potter. E se a coragem não lhe faltasse, talvez até 

acompanhasse o passeio que explorava os lugares conhecidos dos ataques de Jack, o 

estripador. 

 Com entusiasmo redobrado pegou no processo e decidiu que nada haveria de minar a 

sua boa disposição naquela viagem. Havia de regressar uma nova mulher e atacar o novo ano 

que se aproximava com a vontade de mudar completamente a sua vida. Iria mais ao cinema, 

aceitaria mais convites da Andreia para a acompanhar nos seus programas com outros amigos. 

Passaria a ser um party animal. Riu-se, pelo menos já tinha um plano, o que era metade do 

caminho. 
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Cro nica Feminina 

Deus castiga 

Ele há coisas que não se me entram na cabeça! Lá na terra havia 

muitas a apanhar que toda a gente sabia mas moita carrasco que entre 

marido e mulher ninguém mete a colher. Mas também aquilo era mais 

sacudir o pó da roupa porque as mulheres da minha terra, que se o 

homem lhe assentasse a mão bem assentada, assim como se faz com as 

mulas, levavam com a sachola pela cabeça ou metiam-lhe o veneno dos 

ratos no vinho mas assim matar matar, só aquelas que lhes punham os 

cornos, que também um homem não é de ferro e saber que a mulher 

anda no remeliço com o compadre no meio do monte quando vai pastar 

as cabras, realmente faz um homem perder a cabeça. Cá o meu Carlos 

Jorge nunca me assentou a mão! Que eu sou mulher séria e ai dele que 

se me chegasse, que até era pequenote e fraquinho, era da tísica que o 

apanhou em miúdo, levava logo uma arrochada pelo fochinho!  

Mas agora só se vê nas notícias é mulheres a apanhar dos 

maridos, os maridos a matar as mulheres e as coitadas, é que nem 

punham os palitos ao homem, porque raio é que vai matar a desgraçada 

que até lhe trata da roupa, lhe põe a comida na mesa e limpa o ranho dos 

filhos dele, eu aí é que já não percebo nada. Isto de andar a matar só por 

matar, a mim não me parece bem, que Deus diz não matarás! e mais 

parece que agora ninguém quer saber, dá-se-lhes a travadinha na 

moleirinha e vai disto, matam as pobres de Cristo assim do pé para a 

mão. 

Aqui no bairro há umas quantas que apanham e até nem são 

umas badalhocas, é gente de trabalho, que nem anda por aí nos cafés e 

no bem-bom, eu que bem tento quando elas vão lá ao estabelecimento 

ver se elas, enfim, agora há polícia e os senhores dos tribunais, a ver se 

elas acabam com aquela pouca vergonha, mas elas não D. Quininha, caí 

das escadas… caiu das escadas! Se mora mesmo rente ao chão, caiu 

agora nas escadas!  

E depois é vê-los a eles, que ninguém os leva presos, dão porrada 

em casa e acham que são uns doutores, todos uma cambada de 

porcalhões que até são capazes de ir às da esquina apanhar doenças para 

as pegar às mulheres sérias. 

E não é só às mulheres! Que isto agora de dar pancada só porque 

sim até nos namoros! Onde é que já se viu, agora uma mocinha nem 

pode namorar que começa logo a levar, até pela família dos outros já 

nem há respeito. Eu já avisei a minha Carina, Carina filha, se algum te 

levantar a mão tu agarra-te ao entre-pernas e é até ele ganir! Que 

homem para te levantar a mão era o teu paizinho, que Deus o tenha no 
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seu descanso, não é cá agora um qualquer de fora que o vai fazer! E ando de olho no meu 

Carlos Jorge, o filho, que o pai era um santo, e já lhe disse se eu sonho que tu arreias em 

alguma dessas valdevinas com que andas, arreio-te eu a dobrar! Que não anda uma mulher 

aqui a enducar um filho para isso! 

Mas ainda o que me faz mais espécie são os anjinhos! Então agora bater assim nas 

crianças e espetar facas nas coitadinhas indefesas! Isso é que não! Dar assim uns tabefes 

quando se portam mal ou umas palmadas nas nalgas, isso ainda vá, que eu bem levei no 

nalguedo quando era miúda, fazia muito disparate e era respondona, mas agora matar os 

anjinhos à pancada, isso é de desalmado! 

Mas Deus castiga, olá se castiga! Que eu acredito nisso, ainda há tempos um desses 

que andava sempre a arrear na pobre da mulher e nos filhos, que aquilo era um dó de alma de 

ver, passados tempos deu-lhe uma coisa má, uma tombose, e ficou assim de cara à banda, a 

babar-se todo, entrevadinho numa cadeira de rodas, que nem à casa de banho vai sozinho, 

pois ela agarrou nele e meteu-o num lar, que também sozinha não pode tratar do homem e 

agora anda toda contente, até comprou roupa nova e ele que se fique lá a babar que já nem 

levanta a mão para se coçar! 

Deus castiga, olá se castiga! Mas às vezes dá cá uma vontade de dar um empurrãozinho 

ao castigo! 
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