
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

Índice 
Editorial ………………………………………………………………….………………………………………….  3 

Adel ina Barradas de Olive ira ,  Juíza Desembargadora  

Ré em Causa Própria  ……..………………….………………………………………………...... . ....  5  

Adel ina Barradas de Olive ira,  Juíza Desembargadora  

O Outro lado do reflexo …………………………………………………………………………...….  7 

Paula Ferre ira Pinto,  Ju íza de Dire ito  

A Criança, o perigo, a Lei e a família . ………………………………………………………  9 

Maria Perquilhas ,  Juíza de  Direito  

Cumpriu-se já o século da Criança, ou estamos ainda no campo das 

promessas?…  …………………………………………………………………………………………………….. 11  

Ana Paula P into Lourenço,  Docente  Univers itária  

Dia da criança, 1 de Junho deste ou de qualquer outro ano  ... ... ... .  13 

Maria Teresa Capela El iseu Rodrigues,  Professora  

E sendo Juiz?……...………………………………………………………………………………………….. .  15 

Cidal ina Fre itas,  Ju íza de Dire ito  

A (Des)propósito  ……………...……………….……………………………………………………..….. 17 

Milene Bolas Prudente,  Ju íza de Dire ito  

O Cantinho do João  …………………………… .…….……………………………………… .…………  19 

João Corre ia,  Ju iz de Direito  

Flores na Abissínia….…………………………….…………………………………….………….……. 21 

Carla Coelho,  Juíza de Direito  

E o mar logo ali  …...... .……….………………….…………………………………….……………. ..  23 

Ana Gomes,  Juíza de Dire ito  

Um conto por dia….………… ..………………………………………………………..……..….…… 25 

Adel ina Barradas de Olive ira,  Juíza Desembargadora  

Crónica Feminina……...…………………………………………………………………….…………..  31 

Quininha da Conceição, Empresária  

Especial Dia da Criança……………. ..……………………………….…………. ... ... .... ... ..  33 

Autores vários,  de palmo e meio  

Ficha Técnica …………………………………………. ... .. . .... ..... ... .... ... .... ... ... .... ... .. ..  34 



3 
 

Editorial 

Depus a Máscara 

Álvaro de Campos 

 

Depus a máscara e vi-me ao espelho.  

Era a criança de há quantos anos.  

Não tinha mudado nada...  

É essa a vantagem de saber tirar a máscara.  

É-se sempre a criança,  

O passado que foi  

A criança.  

Depus a máscara, e tornei a pô-la.  

Assim é melhor,  

Assim sem a máscara.  

E volto à personalidade como a um términus de linha. 

 

 Deponha a máscara, sente-se e sinta-se com 18 anos. Depois 

recue só mais um bocadinho e chegue aos seus 14. Se conseguir, porque 

não sentar-se nos joelhos da sua avó ou correr pela praia naquelas 

manhãs em que os pais querem lá chegar de madrugada e o Sol ainda 

não atingiu o topo da colina. 

Sinta o que é ser livre e solto de relógios e detestar dias especiais 

para coisas especiais.... mas ser especial todos os dias. 

Consegue escutar o som do recreio da escola? E ainda tem nos 

ouvidos  os sons das festas de Natal e de Verão? 

E o cheiro dos cadernos novos e dos livros acabadinhos de chegar?  

E depois.... não há ninguém que cheire como o perfume da Mãe ou o 

“aftershave” do Pai.... 

Ainda se lembra de jogos simples sem botões? De se consolar sem 

consolas? E do grupo dos primos e dos amigos nos dias quentes com 

frémitos de cumplicidade, numa velha carcaça pela ria de Faro? 

De ficar à noite na soleira da porta pelo Alentejo dentro ou na 

Ericeira pela praia fora... ou mais longe, mas sempre com mar ou 

pirilampos e aquele cheiro inconfundível a férias, amigos e Liberdade. 

Venha daí e sente-se por aqui connosco, no Verão e na Infância, na 

adolescência e no sonho. Conheça o porquê das leis  e os porquês dos 

homens e mulheres que as aplicam. 

 

 

Adelina Barradas de Oliveira 

Juíza Desembargadora 
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Temos Mães com filhos dentro, e temos textos sérios com crianças por fora. 

Fique connosco e vista o papel  de algumas mães ainda que lhe pareça que a si nunca lhe 

aconteceria.  

 Imagine  a solidão de um pequeno ser de 6 anos que aguarda um colo, um sorriso, uma 

história ao deitar, uma família... um  “xi <3” o aconchego de uma mãe por quem espera... 

 Assista a um julgamento sem sair da cadeira no conto deste mês que, foi e será sempre, 

uma realidade nuns olhos de cristal. 

Saiba defender a família, em particular a sua, e proteger as dos outros que se debatem 

na crise. A Juíza Maria Perquilhas dá-lhe uma dica. 

E sabe que temos artistas de palmo e meio nesta 6ª Edição?! Delicie-se com os traços 

coloridos da Bárbara  e da Sofia ambas com  10 anos, do Santiago de 3,  com a imaginação da 

Inês  que será sempre princesa aos 5 ou aos 50, com os traços do Sebastião, de quase 4  e que 

gosta de Golfinhos e, do Tomás com 7 anos que adora caminhos.  

Cada uma das páginas de Junho tem um sorriso dentro mas, se olhar com atenção verá 

que também tem lágrimas.  Cabe-lhe a si, como a nós, falar disso e lutar  para ajudar a secá-

las... . Porque não pode voltar a acontecer como no texto da professora  Maria Teresa Eliseu 

Rodrigues  em Goré. 

Não baixemos os braços por elas e por nós, sejamos resilientes e optimistas  e, ao olhar 

o caminho que, como diz o poeta se faz caminhando,  não  esmoreçamos,  quer pelo trabalho 

já feito (algum dele referido no texto da Professora Ana Paula Pinto Lourenço), aceitando 

descansar apenas quando a tarefa esteja realmente cumprida ainda que, para isso, seja preciso 

estar permanentemente alerta. 

 E já agora,.... saiba porque razão uma juíza atrasou 8000 processos... 
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Ré em Causa Própria 

O Menino de sua Mãe  

“Soube da morte do meu filho pelo telejornal. 

Foi tão brutal que pensei que não era ele e sim um nome igual ao 

dele, ao do rapaz que era meu filho. 

Os pormenores vandalizaram-me a alma  e quando acordei para a 

realidade brutal, percebi que de repente, de um momento para o outro, 

num confronto que não era previsível, por uma banalidade , uma 

futilidade, ou um egoísmo súbito e recalcado, um rapaz matara outro 

rapaz…. e o morto era o que era meu. 

 Não senti raiva ou fúria, ou desejos de vingança,…. nem sinto. No 

meu peito há apenas um nó em espiral, fundo e  lacerante a que não sei 

dar o nome, que me pesa e me puxa para o centro do peito numa agonia 

permanente. Na minha cabeça não há imagens, só a inexplicável 

sensação de não entender o porquê. 

 Não quero imaginar… se imagino então enfureço-me para logo a 

seguir cair num desespero que me vai matando todos os dias. Não há 

gritos, nem choros. Todos as lágrimas secaram. Podia ter sido um 

acidente, podia ter sido uma doença… foi um rapaz  como ele, uma 

criança como ele,  ambos com toda a vida pela frente como é da 

natureza que seja. 

Tanta vida que ele tinha para viver. Nunca lhe soube dar valor. 

 Nunca procurou o lado fácil da vida, a necessidade  dos deveres, 

das regras ou  do fazer porque gerava bem estar ou porque era melhor 

assim para ele e para todos." 

 

"Foi pelas notícias que fiquei a saber que o meu filho matara um 

amigo,…ou eu pensava que eram amigos. Nunca tal me passara pela 

cabeça. Mas o horror não se centrava no crime, na morte,  e sim na 

tentativa  vã de perceber porque chegara ali. O que é que tinha falhado 

que o levara a fazer aquilo, aquela coisa que todas as televisões gritavam 

que era um crime, e todos os olhos sabiam como tinha sido menos os 

meus.  

E somos nós as mães que praticamos o crime… Podemos tentar 

afastar-nos das culpas, mas tudo recai sobre nós, como se o Mundo nos 

apontasse todos os dedos que somos capazes de enxergar  e todas as 

culpas que preferíamos nossas, na tentativa vã de ocultar a deles. 

A outra mãe não tem o filho dela, eu também perdi o meu.  

 

Adelina Barradas de Oliveira 

Juíza Desembargadora 
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Há um turbilhão de perguntas que me fazem e eu não sei responder a nada.  Pairo na 

desgraça eterna de um crime cometido, na marca definitiva de “homicida”…. Se ao menos não 

fosse assim e tudo o que aconteceu não tivesse sido ele a fazer acontecer, e eu não tivesse de 

sentir esta lâmina da culpa no meio do meu peito a dilacerar-me até ao fim de todos os dias da 

minha vida. 

Mas todos dizem que foi ele e, por antecipação eu acredito que tenha sido e fico-me 

inerte ao lado dele, o bebé que tive nos braços e que também me arrancaram a frio. Há ironias  

que ninguém quer  suas, dores que não conseguimos perceber porque são nossas, há mães 

por detrás dos filhos, há desgraças que devem reduzir-se à sua realidade em vez de serem 

exploradas, decididas em praça pública, gritadas nas televisões vezes sem conta, dores que 

devem ser vividas a sós, num recato  a que cada um faz o que quer, em vez de serem 

violentadas por quem não sabe o que é perder um filho seja lá qual for a forma de o perder.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portinari, 1955 

Mãe com filho morto  
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O Outro Lado do Reflexo 

A Jurisdição dos Fortes 

Celebra-se hoje a Criança. 

As razões para tal são tão evidentes que a sua enunciação seria 

inútil e fastidiosa, enfim, um exercício banal de enumeração de lugares 

comuns. Todos sabemos porquê, todos intuímos a necessidade da 

celebração da Infância através da instituição de uma data no calendário 

para relembrar tudo o que já foi alcançado e o muito mais que está por 

fazer – motivações comerciais à parte, que estas sempre se associam 

oportunisticamente às boas intenções e válidas razões. 

O que precisa de ser dito, escrito, rescrito, relembrado e repisado, é 

que os lugares comuns acima referidos o são, não pela menor importância 

do que enunciam, mas por virtude da sua reiterada repetição quase ao 

ponto de se tornarem meramente frases que se proferem sem pensar.  

E o que é essencial na data em celebração é sublinhar a 

necessidade de actuar os lugares comuns, de garantir que todas as 

crianças deles beneficiem, sendo tratadas com dignidade e com respeito, 

no âmbito de uma família que possa dispensar os cuidados de que 

necessitam. 

Garantir que quando a família falha, a sociedade está lá, atenta e 

organizada para suprir o que é superável na ausência do mais. E, em 

última análise, quando as respostas sociais ficam aquém do que deveriam, 

por insensibilidade política, por inexistência de meios ou porque a família 

falha de tal forma que não resta senão à comunidade assumir a criança 

como “sua”, projectando assim a sua educação nos termos normalmente  

realizados pela família, garantir que a Justiça intervém, pronta e 

eficazmente, fornecendo respostas exequíveis de modo a que o curso de 

desenvolvimento equilibrado daquele ser humano seja retomado com a 

maior brevidade. 

A Justiça da Infância é para os Fortes. 

Desde logo porque os problemas que compete aos magistrados da 

respectiva jurisdição resolver, chegam às suas mãos em forma de um 

maço de papel, organizado em laudas e segundo um rito formal de 

tramitação processual que em nada difere de um qualquer outro processo 

judicial no qual não se discuta senão dinheiro ou direitos de propriedade.  

No entanto, conseguem ultrapassar esta primeira barreira de 

desumanização da questão e percebem que, para lá da burocracia, ou 

melhor, que antes da burocracia, há um drama humano em curso que 

urge ser resolvido. 

 

Paula Ferreira Pinto 

Juíza de Direito 
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E apesar da importância do momento, da solenidade da ocasião, de terem a noção de 

constituírem bastas vezes a derradeira esperança da criança cuja vida foi colocada nas suas 

mãos, não se deixam tolher pela responsabilidade e contra todas as dificuldades, muitas de 

ordem – novamente – social, fazem o que podem e o que a imaginação lhes permite, para 

efectivamente encontrar soluções onde aparentemente pouco ou nada há fazer. 

Os verdadeiros magistrados da jurisdição de menores não desistem: não desistem de 

sentir, de se emocionarem com todas e cada uma das situações que lhes chega à secretária, 

não desistem de, toda e cada uma dessas vezes, colocarem essa emoção de parte para 

poderem arregaçar as mangas e fazer o que é suposto fazer: decidir da melhor forma possível 

e da maneira mais célere a situação da criança cujo regular e progressivo desenvolvimento foi 

disruptivamente interrompido. 

Os verdadeiros magistrados de menores não desistem apesar de se confrontarem 

diariamente com o pior da humanidade. Não desistem ante as inúmeras dificuldades, não se 

conformam e avançam, tentam resolver e resolvem. Não protelam, não jogam com o 

processado por forma a adiar o momento decisório, não se deixam motivar por estatísticas e 

objectivos processuais, mais adequados a uma qualquer operação fabril do que à resolução 

dos problemas humanos que à Justiça compete eliminar.   

Os verdadeiros magistrados de menores sentem, emocionam-se mas nem por isso 

deixam de resolver. E fazem-no a tempo, a tempo de poderem fazer a diferença, sendo essa 

diferença a tentativa de que nada se torne irremediavelmente diferente na vida daquela 

concreta criança. 

Os verdadeiros magistrados de menores são solidários e generosos e, por tudo isto, 

Fortes, muito fortes. Entregam-se ao trabalho sem perderem o sentido de Humanidade, do 

sentimento e da esperança. 

Neste dia de celebração da Infância, quero prestar a minha homenagem a todos os 

profissionais que, contra tudo e contra todos, não desistem das crianças, em especial aos meus 

colegas de profissão que optaram, por vocação e verdadeiro sentido de serviço social, pela 

mais exigente de todas as Jurisdições. 
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 A Criança, o perigo, a Lei e a 
família. 

A Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Perigo foi 

aprovada pela Lei nº 147/99 de 1 de Setembro, tendo representado uma 

verdadeira revolução na proteção dos direitos das crianças e jovens, 

colocando-os no centro da intervenção no reconhecimento da sua efetiva 

titularidade de direitos. 

Esta Lei vem definir, embora de forma exemplificativa, quais são as 

situações de perigo em que a criança/jovem se encontra e que legitimam 

a intervenção do Estado (quer Estado-Comunidade quer Estado-

Administração genericamente, através das Comissões de Proteção e 

subsidiariamente dos tribunais). 

Até então, a medida mais usada no “interesse da criança” e visando 

a sua protecção contra situações de perigo, especialmente decorrentes 

de maus tratos inflingidos pelos pais/família/cuidadores de facto, era a 

medida de retirada do meio natural de vida – da família – e o 

consequente acolhimento institucional. 

A esta prática, determinada pela falta de entendimento da criança 

como um todo, especialmente na dimensão existencial decorrente do 

sentimento de pertença, e de políticas sociais protectoras da infância, 

implicava um rompimento dos laços familiares, comprometimento de 

uma socialização familiar futura da criança (que em adultos repetem 

muitas vezes o ciclo de exclusão que sofreram na infância, formando com 

frequência famílias com laços frágeis, pouco estruturados, votando 

igualmente os seus filhos ao destino (quase fatal) da institucionalização) e 

impediam os pais/familiares/cuidadores de poderem melhorar o seu 

desempenho e aprefeiçoar as suas capacidades parentais. Não se 

“trabalhavam” nem ajudavam as famílias na ultrapassagem dos seus 

problemas com vista à reunificação familiar… perpetuando-se o 

acolhimento por não se verificarem alterações da família. Criou-se um 

ciclo, vicioso, diga-se em abono da verdade. 

Ora, esta Lei de promoção e protecção tem por finalidade a 

“promoção dos direitos e a proteção das crianças e dos jovens em perigo, 

por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral” (artigo 

1.º). A intervenção para promoção dos direitos da criança e do jovem em 

perigo tem lugar nomeadamente quando os pais, o representante legal 

ou quem tenha a guarda de facto do menor ponham em perigo a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento, esse perigo 

resulte de ação ou omissão de terceiros, esse perigo resulte da própria 

criança ou jovem a que os pais, o representante legal ou quem tenha a 

sua guarda de facto não se oponham de modo adequado a removê-lo.  

Assim, no conceito legal, não taxativo, a criança ou jovem (menor de 18 

Maria Perquilhas 

Juíza de Direito 

Juiza de Direito há 22 anos. 

Desempenha funções em 

Tribunais especializados na 

área do Direito da Família e 

dos Menores desde 2002. De 

2002 a 2005 no TFM do Porto 

e desde 2005 no TFM de 

Lisboa, onde se encontra 

colocada como Juiz 1 na actual 

Secção de Família e Crianças 

de Lisboa. Actualmente exerce 

funções de docente no Centro 

de Estudos Judiciários na área 

de Direito da Família e das 

Crianças. 

Docente desde há 5 anos no 

Centro de Direito da Família 

da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra. 

Orientadora de Estágios na 

área da psicologia forense 

durante 6 anos, de 2006 a 

Setembro de 2012, data em 

que iniciou as funções de 

docente no CEJ. Pós Graduada 

em Protecção de Menores e 

Jurisprudência do Tribunal 

Europeu dos Direitos 

Humanos. Cursos de Adopção 

e Temas de Direito da Família 

pelo CEJ e outros na vertente 

do Direito da Família e das 

Crianças. Oradora em 

inúmeras conferências e 

docente em diversos cursos de 

Pós-Graduação, Mestrado e 

Doutoramento em Direito da 

Família e das Crianças. Integra 

vários Grupos de Trabalho 

sobre Direito da Família e dos 
Menores; Membro da 

Comissão de Avaliação e 

Funcionamento dos Centros 

Educativos; 

Vice-Presidente da Associação 

“A Voz da Criança”. 
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anos, ou 21 se já estiver a beneficiar de processo e solicitar a continuação do mesmo) está em 

perigo quando, por exemplo: está abandonada ou entregue a si própria; sofre maus tratos 

físicos ou psíquicos; é vítima de abusos sexuais; não recebe os cuidados ou a afeição 

adequados à sua idade e situação; é obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou 

inadequados à idade, dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou 

desenvolvimento; está sujeita a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou 

o seu equilíbrio emocional; assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos 

que afetem gravemente a saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento, sem 

que os pais, representante legal ou quem tenha a guarda de facto se lhes oponham de modo 

adequado a remover essa situação. 

Verificada que seja a situação de perigo, há que decidir qual a medida de entre as que se 

encontram previstas na lei, que melhor afasta a criança ou jovem da situação de perigo, com 

respeito pelos princípios fundamentais da criança, dos familiares e da própria intervenção. 

Para isso e por isso há que estudar com profundidade a raiz do perigo em que a criança se 

encontra para que as medidas protetivas a aplicar sejam efetivamente as adequadas, 

necessárias e suficientes, a remover a situação de perigo (sob pena de a intervenção ser 

excessiva e violar o princípio da intervenção mínima). 

De entre estas situações de perigo, muitas, hoje em dia, estão ligadas, como todos 

sabemos, à falta de condições económicas. À pobreza. Confunde-se pobreza com falta de 

capacidade parental. 

Todos intuímos e muitos sabemos que não é fácil educar uma criança. Mais difícil ainda 

é satisfazer todas as suas necessidades em momentos de crise económica como aquele que 

atravessamos. As famílias estão depauperadas e consequentemente verificam-se cada vez 

mais situações de má nutrição, fome e até de crianças de tenra idade entregues a si próprias 

durante muitas horas, porque os pais têm que acumular mais que um emprego ou trabalhar 

em part-time durante a madrugada… 

Estas situações exigem um estudo aprofundado da situação da família como um todo de 

modo a que se possa apurar se aquela família, caso tivesse ao seu dispor mais meios 

económicos ou outro tipo de habitação, por exemplo, saberia e teria capacidade de cuidar 

adequadamente dos seus filhos. Caso esta resposta seja afirmativa, as medidas a aplicar a 

favor da criança são aquelas que favorecem, promovem e ajudam a sua família a ultrapassar a 

situação originária do perigo, cabendo ao Estado, através do seu sistema protetivo, ajudar 

economicamente, se necessário, a família. 

Estas ajudas económicas encontram-se previstas na Lei de Promoção e Proteção, mas 

devem ser complementadas pelos apoios sociais da competência da segurança social, 

apoiando-se a família através dos competentes acompanhamentos a cargo das técnicas das 

Comissões de Proteção ou das Equipas de Crianças e Jovens que prestam assessoria aos 

tribunais. 

Nada disto é novo. Está expressamente previsto na Lei. Sempre que as famílias tenham 

capacidades parentais e potencial de mudança as crianças devem nelas manter-se integradas 

(ainda que por vezes sejam acolhidas por curtos períodos de tempo com vista ao seu regresso 

e enquanto a família se reorganiza). 

É na família que a criança deve crescer pois só com esse amor incondicional pode ser 

feliz. 
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 Cumpriu-se já o século da 
Criança, ou estamos ainda no 
campo das promessas? 

“They should have no will of their own; do 

we have none? Where is our prerogative? Does it 

consist in the fact that we are older and more 

experienced? Good God of Heaven!” 

Ellen Key 

Em 1901, Ellen Key publicou um livro de tal forma relevante na 

defesa e promoção dos direitos das crianças, que o século então nascente 

passaria a designar-se pelo seu título: O século da criança. Nele, a 

pedagoga sueca manifestou a convicção de que no séc. XX se assistiria a 

uma preocupação crescente com o bem-estar das crianças e com o seu 

desenvolvimento. E, de facto, assim foi: após duas declarações que se 

pretendiam universais (a Declaração de Genebra, adoptada em 1924 pela 

Sociedade das Nações,  redigida pela pluma de outro nome maior da 

defesa dos direitos das crianças, Eglantyne Jebb e a Declaração da ONU 

dos Direitos da Criança, de 1945), é aprovada, em1989, a  Convenção dos 

Direitos da Criança da ONU, primeiro texto vinculativo, gerador de uma 

quase unanimidade juntos dos Estados – apenas Estados Unidos da 

América e o recém-criado Sudão do Sul não a ratificaram ainda. 

O que tornou a obra de Key tão marcante foi o modo como 

perspectivou a criança e as suas capacidades – na senda de outros 

pensadores que então se faziam ouvir - bem como o modo pedagógico, 

mais do que filosófico, com que se exprimiu. O século XX seria o século de 

uma nova visão da criança, disso não duvidava, mas da criança real e não 

da criança idealizada como um ser frágil, incapaz e submisso, 

enclausurada num estereótipo uniforme de inocência, de um ser em 

formação quase selvagem, como resultava da sensibilidade romântica do 

séc. XIX, que a passagem dos anos se encarregaria de formar 

naturalmente, ou um ser desprovido de personalidade, oculta nas brumas 

de uma infância cheia de estereótipos, que a tornava num ser indistinto 

dos demais da sua categoria. Defendia que a criança real tinha 

características que a individualizavam, capacidades que não podiam ser 

ignoradas e direitos próprios da sua idade. E, sobretudo, não era um ser 

inferior ao adulto, apenas diferente. A afirmação da igualdade, para o 

Direito, entre adultos e crianças, fragilizou os alicerces sobre os quais se 

haviam, desde sempre, edificado as relações entre gerações: a da 

pretensa supremacia dos adultos face às crianças. Convirá enfatizar que 

as ciências da infância emergentes nos finais do séc. XIX foram de extrema 

 

Ana Paula Pinto Lourenço 

Docente Universitária 

Tem-se ocupado do estudo do 

Direito Penal, dos Direitos 

Humanos - sobretudo dos 

relativos às crianças e, em 

particular, dos direitos das 

crianças que praticam delitos e 

das crianças-soldado, para 

além do Direito da 

Comunicação Social. Gosta de 

ensinar e de aprender, mesmo 

os conhecimentos mais 

comezinhos e prosaicos, o que 

faz tentando manter o espanto 

com que viu o mundo pela 

primeira vez. Por vezes escreve 

pequenos contos e poemas que 

mostra à família e amigos, por 

se saber resguardada pela 

complacência dos afectos. Lê 

tudo o que pode, gosta de 

música clássica, emociona-a 

ouvir a guitarra, o cantar dos 

pássaros, o orvalho nas folhas 

de manhã, as brincadeiras das 

crianças. Alimenta-se de 

sorrisos, de abraços e da 

crença em dias luminosos, 

mesmo nos dias de intenso 

nevoeiro. 
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importância na preparação do terreno fértil à aceitação destes novos valores.  

O séc. XX forneceu um número incontável de instrumentos normativos domésticos e 

internacionais destinados à promoção e defesa dos direitos da criança. Havendo necessidade 

de uma abordagem interdisciplinar e duma visão holística da infância, os instrumentos gerais 

tornaram-se insuficientes para garantir os direitos nas mais diversas áreas de intervenção. 

Assim, a criança viu-se catapultada de uma posição inferiorizada - mesmo quando se pretendia 

valorizá-la - em que os direitos correspondiam a uma mera constatação de necessidades e, por 

isso, carecida de uma intervenção quase meramente protectiva, para o reconhecimento da sua 

condição de pessoa e de cidadã, com direito a intervir nas matérias que lhe digam respeito, 

seja no seio da família, seja na determinação das políticas comunitárias ou no processo de 

formação de decisões processuais. Por isso o art. 12.º da Convenção se revestiu de tão grade 

importância, ao reconhecer o direito de participação da criança e jovem nas decisões que lhes 

digam respeito. Demoraria quase duas décadas e meia até que instrumentos internacionais lhe 

dessem consistência prática através do III Protocolo Adicional à Convenção da ONU relativo à 

instituição de um procedimento de comunicação e da Convenção Europeia sobre o Exercício 

dos Direito da Criança. Através do primeiro estabeleceu-se um mecanismo que possibilitou a 

apresentação de queixas ao Comité pelas crianças cujos direitos tenham sido violados pelos 

Estados e através do segundo se impuseram aos estados alterações legislativas que permitam 

esse exercício de autonomia. Estes instrumentos vigoram na ordem jurídica portuguesa desde 

14 de Abril e 1 de Julho de 2014, respectivamente. 

Para tornar exequíveis os direitos e eficaz a actuação, sentiu-se necessidade de 

especialização normativa e organizacional. Criaram-se instituições com objectos mais 

individualizados e os direitos humanos da criança particularizaram-se: não se tratava já de 

direitos da criança, sem mais, mas de direitos das crianças doentes, das crianças deficientes, 

das crianças em perigo, internadas em instituições ou em conflito com a lei, das crianças 

afastadas dos pais, das crianças cidadãs. Depois, cada um destes núcleos se especializou de 

novo v.g. o direito das crianças e jovens em conflito da lei desdobrou-se em instrumentos 

relativos a direitos a exercer no processo e direitos a exercer fora do processo, a regras sobre a 

aplicação de medidas em geral, ou de medidas privativas da liberdade em especial, a normas 

específicas sobre a execução dessas medidas, sobre a readaptação à comunidade, etc. 

Novas instâncias de produção normativa se ocuparam de lhe garantir o estatuto 

pretendido. À ONU e seus comités, juntaram-se os esforços da União Europeia, seus órgãos e 

instituições, o Conselho da Europa, ONG’s, e outras organizações mais ou menos visíveis, mais 

ou menos conhecidas, mais ou menos empreendedoras. E a comunidade, cada vez mais 

presente nos seus gestos individuais e essenciais. 

Porém, o balanço não é, ainda, suficientemente feliz. Sobretudo se atentarmos nas 

gritantes violações dos mais básicos direitos humanos das crianças por estados que assinaram, 

ratificaram e, por conseguinte, se comprometeram, a aplicar as Convenções promovendo e 

cumprindo os direitos das crianças. Não há, porém, motivo para esmorecer. Sejamos como o 

optimista que, ao olhar a tarefa que tem para realizar, não esmorece perante o que falta fazer, 

antes se alegrando com o trabalho feito, sem esquecer, no entanto, que só poderá descansar 

quando a tarefa estiver definitivamente cumprida.   
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Dia da criança, 1 de Junho 
deste ou de qualquer outro 
ano 

(Texto escrito Sem Pontuação Condicionamentos Limites) 

“In Memoriam”        

De “UM DIA” que deve ser escrito com Letra Grande por grande ser 

e dever ser não só a homenagem mas também o seu objecto A CRIANÇA 

mesmo que seja apenas UMA no seu substantivo 

“Tudo o que existe é Ser e cada Ser tem um nome” 

Ser criança é ser liberdade é poder rir e pular é desafio luta é o Eu 

sem se saber ainda o Tu   

Memórias/Realidades 

Em Goré1 já nem há tempo pois o tempo parou e ficou congelado 

nos gritos inscritos a ferros e escritos com sangue nas entranhas das 

rochas que albergaram um dia milhentas crianças escravas cor de 

chocolate cujas almas pretas por falta de luz nunca mais tiveram paz  

Olhei as órbitas vazias desses olhos fantasmas e molhei os meus de 

tristeza tamanha por ser tão medonha a infame obra dos senhores de 

escravos também eles presos do tempo em que ao tempo tal crime nem 

o era muito menos macabro 

Logo ali tão perto no mesmo país e séculos depois no mercado e 

nas ruas rastejam mal vivas outras crianças escravas agora de outras 

escravaturas usando havaianas nas mãos pois os pés já não têm por os 

terem perdido nas guerras e nos olham pedintes agitando latas para a 

sopa esvaziando-nos de palavras e fazendo tremer de febre o nosso corpo 

de branco que também já sente a sezão do lugar 

Em “outras Áfricas” de Cabo Verde a São Tomé ecoa o “doce doce” 

que os meninos repetem ao turista que dá por achar que ao nem dar o 

doce tudo se transforma no amargo de nem isso entregar mas sabendo o 

que o doce faz abanando-lhes os dentes que seriam alvos sem apodrecer 

                                                           
1
 Goré - Senegal, foi, entre os séculos XV e XIX, um dos maiores centros de comércio de escravos do 

continente africano. Ali, como em todos os outros lugares, portugueses, holandeses, ingleses e 
franceses, foram os responsáveis, ao longo desse período, pelo tráfico. Os edifícios construídos na ilha 
revelam o enorme contraste entre as mansões dos mercadores de escravos e as cavernas hediondas e 
nauseabundas onde milhões de seres humanos foram encerrados. A ilha foi classificada, em 1978, 
como Património da Humanidade e é um símbolo da exploração humana e paradigma do que nunca 
mais deverá acontecer. 

Maria Teresa Capela Eliseu 

Rodrigues 

Professora 

(vulgo MTR, quando escreve 

poesia ou seja o “que o valha”) 

 

Nascida num “dia de batalha”- 
a de Aljubarrota-(14/08/1954), 
em Cano- Sousel (Vila de Cano, 
terra de tanta e profunda água 
num seco Alentejo, de origem 
romana- distrito de  
Portalegre). Leoa de signo e de 
“vontade (s) ”!  
 
Professora do Ensino 
Secundário desde 1980, 
quando um dia acabou por 
achar que devia tentar “ganhar 
a vida” e que já nem “iria 
conseguir mudar o mundo”…  
 
Ingressou na Faculdade de 
Direito da UCL em 1970/71, 
ainda com 16 anos, após 
conclusão dos estudos no Liceu 
Nacional de Évora (tendo, 
antes, andado de “andas para 
bolandas” num nomadismo 
condicionado pelas regras do 
Estado Novo, pois a profissão 
do seu digno progenitor a isso 
obrigava), e tentando resistir a 
pressões que iam para além da 
sua tão “imberbe” idade.  
 
Frequentou, ainda, o segundo 
ano da dita Faculdade, mas o 
nascimento dos dentes do siso 
acabou por transformar a dor 
em verdadeiro juízo!  
 
Cursou História na Faculdade 
de Letras da UCL, tendo 
concluído o curso no “ano da 
graça” de 1979, já com um 
filho de três anos (que a 
acompanhou quase sempre, 
entretanto, por nem ter onde 
ser “deixado”, nessas “lides” 
culturais e nem lhe fez mal, 
antes pelo contrário!) 
…Licenciatura de cinco e ” 
honrosos” anos, e depois? Com 
dois filhos “nos braços”, houve 
que ir à luta, a qual continua, 
após tantos anos… 
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E em outros caminhos também percorridos intuí gritos calados de tanto sofrer nas 

gargantas já secas das crianças que este mundo imundo impede de o serem  

Quantas e tantas já nem memórias mas realidades não vistas embora sabidas e sentidas 

demais mas em luta impotente para as alterar que revoltam por dentro por nunca entender 

como se pode violentar seja como seja seres tão pequeninos 

E aqui e ali tão longe ou por perto se entregam “anjinhos” ao “anjo caído” 

demonizando-lhes a carne e sugando-lhes a alma 

Pois há que dizer BASTA!lembrando este DIA até que haja um tempo em que o tempo 

não pare nos gritos de medo e no sangue perdido das crianças do mundo e não congele para 

sempre a História de nós  
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E sendo Juiz? 

As Crianças e os Tribunais 

 Estava aqui a pensar como pegar no tema das crianças… Se devia 

pegar no tema das crianças, afinal convidamos pessoas com muito mais 

talento para falar delas… Mas eu adoro crianças.  

O tema da criança enreda-se, na minha cabeça, no tema de ser 

mãe, porque todas as crianças têm, ou deviam ter, uma mãe, uma mãe 

daquelas boas, das que impõem limites e dão castigos, mas depois são 

capazes de largar tudo para um jogo de playstation, ou para ir ao cinema 

ver o último filme de banda desenhada, ou apesar do cansaço extremo e 

de ainda faltar fazer o jantar, demorar mais 5 minutos, porque o filho 

está a acabar aquela conversa “importantíssima” com o colega da escola, 

com quem estará no dia seguinte, o dia inteirinho… 

 A dificuldade de se ser uma boa mãe nos dias que correm 

é…enorme. Temos as nossas expectativas de como será, as teorias de 

educação dos 4 quadrantes e ainda as expectativas sociais, que nos 

constrangem a cada passo. 

 Temos de ajudar nos trabalhos de casa, nos trabalhos de 

investigação, comparecer a todas as festas da escola ou celebrações, 

saber os nomes de todos os colegas de turma, comparecer nas festas de 

aniversário dos mesmos e… e…  

Mas raramente somos apenas mães, temos também uma 

profissão. E, enquanto profissionais, temos de trabalhar, fazer um horário 

ou uma tarefa. E depois desse trabalho e tarefa, temos os filhos, ou 

antes, ou ao mesmo tempo. 

E ter crianças e trabalho, ao mesmo tempo, pode ser complicado. 

Porque as crianças ficam doentes, mesmo no dia dos turnos, ou no dia 

daquele julgamento que não se pode adiar, porque senão perdemos a 

prova. E têm doenças parvas, como conjuntivites ou infecções na 

garganta, que não se vê grande doença, mas não podem ir para a escola, 

senão contagiam o resto da turma e depois… 

E ser mãe é um handicap, pode ser um handicap. Porque implica 

licença de maternidade, implica dias sem ir ao tribunal, e pode implicar 

faltas imprevistas, por causa das doenças parvas dos miúdos, ou pior 

ainda, das doenças parvas que os miúdos nos pegam. 

E será que a maternidade das magistradas é compreendida ou 

aceite? Claro que tem de ser, diremos todos. Está na Constituição, nos 

artigos 67º e 68º. Mas será verdadeiramente aceite?  

Nunca olhamos para uma colega grávida com a suspeita que a 

gravidez de risco não será tanto assim? E que se acumulou o serviço, 

Cidalina Freitas 

Juíza de Direito 
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porque esteve ausente, por licença de maternidade ou baixa, e não recuperou na semana 

imediatamente seguinte à retomada do serviço, é porque não sabe gerir o trabalho (sim, 

porque na semana a seguir a uma licença de maternidade ou a uma baixa, estamos no topo da 

nossa produtividade)? E será que nunca tal foi dito ou escrito acerca de alguma magistrada, 

neste país? E é esta atitude compatível com a proteção da maternidade? 

 Pois… Talvez sejamos nós, juízes e juízas, os primeiros a duvidar das capacidades de 

conciliar a maternidade e o trabalho…  

 Confesso que tem dias que, se houvesse 30 horas ainda seriam insuficientes, para dar 

a atenção que desejaria ao meu filho e aos processos e, never the less, a mim própria. 

 E penso que, no dia da criança, gostaria que fosse possível que todas as crianças 

tivessem uma mãe, uma daquelas boas…, com tempo para brincar e estudar e rir e sair para 

passear… mesmo que seja magistrada! 
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A (Des)propósito 

… Do decurso do tempo, Parte 2. 

E voltamos à temática para reflectir sobre a razão pela qual:  

“Uma só juíza deixou atrasar 8 mil processos”  

(http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=3823718&e

special=Revistas%20de%20Imprensa&seccao=TV%20e%20MEDIA) 

Uma só Juíza com 8 mil processos a seu cargo, oito mil comboios 

em andamento que têm um prazo para chegar ao destino. 

Pergunto: algum dos Srs. Deputados tem a seu cargo 8 mil 

assuntos que necessitam da sua intervenção pessoal no seu 

desenvolvimento e termo (sem possibilidade de subdelegação)? E o Sr. 

Presidente da República? Isto falando dos órgãos de soberania. 

Mas falemos de outras profissões: algum Sr. Advogado tem a seu 

cargo (sem possibilidade de substabelecer) 8 mil processos pendentes?  

Não creio… E porquê? Porque não é possível para uma só pessoa 

dar tratamento atempado a 8 mil assuntos, 8 mil processos ou 8 mil 

“coisas”. Quem duvida? 

Então vamos lá tentar compreender o que são 8 mil processos a 

cargo de um juiz, neste caso na jurisdição penal e contra-ordenacional. 

O processo, como o próprio nome indica, é um caminho 

constituído por várias fases, cada fase com vários actos. Tem um início, 

um fim e entre ambos pode ocorrer uma miríade de situações e pedidos 

que requerem a intervenção judicial. E pressa, sempre muita pressa… 

Pela eficácia e pela pacificação. 

E, como já sabemos, em certas jurisdições os procedimentos têm 

um prazo de validade. No caso da notícia em referência são cinco anos 

em matéria penal e dois anos em matéria contra-ordenacional. É, então 

necessário que todos os actos até ao termo do processo sejam praticados 

dentro deste prazo. 

Esta cadeia de acontecimentos está a cargo de uma equipa em que 

cada membro tem nas mãos um pedaço da engrenagem necessária para 

o comboio andar, sendo ao Juiz que cabe determinar os actos 

necessários para o seu desenvolvimento e termo. 

É mais ou menos isto: 

O pedido é formulado, entra no tribunal caindo (não no 

esquecimento do Citius…) na plataforma informática ou na caixa do 

correio e aguarda para que um funcionário judicial (i) apresente o 

Milene Bolas Prudente 

Juíza de Direito 

 

http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=3823718&especial=Revistas%20de%20Imprensa&seccao=TV%20e%20MEDIA
http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=3823718&especial=Revistas%20de%20Imprensa&seccao=TV%20e%20MEDIA


18 
 

processo ao Juiz para despacho ou (ii) pratique o acto se dentro das suas funções. 

Seleccionamos a opção (i): o processo é apresentado ao Juiz que, após o analisar decide 

qual o acto que se segue. Sim: analisar… Pressupõe andar uns quantos actos para trás, 

enquadrar mentalmente a tramitação no legalmente previsto e dar sequência. 

Não há carimbo. Não há abrir o processo e escrever uma coisa qualquer. Não é esta a 

função. 

Depois volta para a secção de processos onde um funcionário judicial irá cumprir aquilo 

que o Juiz determinou. 

Fácil, não? Rápido, pois. Afinal, apenas descrevemos o percurso de um pedido num 

processo… Poderia fazer um copy/paste dos quatro parágrafos anteriores oito mil vezes para 

ver o tempo que demora… 

Um pouco como nas alegações finais de Matthew MacConaughey no filme “Tempo de 

Matar”: fechem os olhos e imaginem o percurso de um processo; agora multipliquem o 

percurso por oito mil… 

 E cada vez que cem processos são movimentados outros cem ficam por movimentar, 

apenas o sendo no dia, dias, semanas ou meses a seguir. Porque o quadro de pessoas afecto 

aquele número de comboios não é suficiente para os manter todos em andamento. 

E, pasme-se, o Juiz não está o dia inteiro sentado à secretária a despachar os processos: 

há os julgamentos que, a mais das vezes, implicam que o Juiz permaneça na sala de audiências 

o dia inteiro na realização de uma ou mais diligências. 

E nestes casos aqueles cem processos são despachados ou antes de entrar para a sala 

ou depois de sair… quando possível. 

Iniciar e terminar oito mil processos dentro do prazo de cinco anos e outros de dois anos 

… nem com eliminação de uma eventual vida pessoal ou supressão de (mais) horas de sono e 

refeições. 

E por isso a estupefacção não é pelos atrasos mas sim pelo facto de existir um universo 

de oito mil processos afecto a uma equipa de funcionários judiciais e apenas um magistrado. 

E qualquer dia teremos uma notícia sobre algo que aconteceu a um (ou vários) dos mais 

de 20.000 processos executivos a cargo de apenas um Juíz (mais de 60.000 para três juízes) na 

secção de execução do Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste ou de Lisboa Norte, ou em 

qualquer outra Secção de Execução neste país. Sim… eles (processos) continuam a aumentar. 

Diria que não se fazem omeletes sem ovos, mas parece que já é possível…  Mas… serão 

mesmo omeletes? 

  

  



19 
 

O Cantinho do João 

Nunca apreciei o dia da criança pois nunca apreciei dia algum. Só o 

facto de se registar um dia para relembrar, comemorar ou frisar uma 

determinada efeméride ou, neste caso, uma condição, é sinal de que as 

coisas não estão bem e que há uma profunda necessidade de se registar, 

relembrar ou frisar algo que não carecia de ser feito. 

Recordo-me bem do dia da criança, quando era miúdo, e do frete 

que o mesmo significava para mim. Na realidade havia sempre uma festa 

organizada por uma entidade qualquer, para a qual os putos eram 

encaminhados, de preferência, para se divertirem. Mesmo que não se 

divertissem havia sempre que bater umas palmas e rezar para que a 

festinha, no único cinema da cidade ou, pior ainda, no estádio de futebol 

da mesma, acabasse cedo para depois irmos fazer o que bem nos 

passasse pela cabeça depois de ouvir a banda filarmónica ou uma 

demonstração de ginástica (vulgo, um tipo qualquer às cambalhotas). 

Sim, fazer o que bem entendêssemos podia ser uma excelente 

ideia para celebrar o dia da criança mas estou certo que nenhum dos 

adultos se lembrou desta hipótese no famoso dia pois havia que cumprir 

calendário e registar, para um futuro próximo, que o dia da criança foi 

comemorado em grande escala, com música, teatro, palhaços e outras 

coisas assim. 

Era cansativo e sabia melhor fazer qualquer outra coisa, desde 

jogar à bola até (no meu caso que era um totó), ler um livro ou quiçá 

jogar ao berlinde. Enfim, falta de pachorra para diversões com hora 

marcada. Seria curioso saber antecipadamente o que cada uma das 

crianças pensaria se lhes perguntassem sobre como gostariam de passar 

o seu dia da criança. Não me recordo com saudade do dia em questão 

mas recordo-me de episódios coloridos que preenchem a minha memória 

com perfumes de outras épocas assim como com os sons que já não 

existem. 

Lembro-me de, com onze anos de idade e à revelia dos meus pais, 

devidamente acompanhado com o meu melhor amigo, deslocar-me até à 

zona ribeirinha da cidade de Faro, onde vivia, e apanhar o barco (uma 

velha carcaça que hoje em dia nunca passaria por uma inspecção de 

segurança) que nos levou, pela ria de Faro, até à praia onde por sua vez 

passámos o dia inteiro a saltar do pontão de embarque a mergulhar 

directamente para ria em questão. Fizemos amigas da nossa idade, na 

altura, que mergulhavam tão bem ou melhor do que nós (igualdade de 

género na época resumia-se a isto) e elas não tinham que fazer nada à 

revelia dos respectivos pais pois os mesmos não queriam saber por onde 

é que elas andavam. Mais tarde soubemos que pelo menos uma delas, 

anos depois, trabalhou num bar a dar a devida atenção a cavalheiros que 

João Correia 

Juiz de Direito 
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queriam, e precisavam, de conversa. Espero que essa criança esteja bem, onde estiver. 

Recordo-me também de um rapaz entre os nossos doze ou treze anos de idade que vivia 

com a sua irmã e com o seu pai (bate-chapas de profissão). Era órfão de mãe e o seu pai 

educava-o da única forma que sabia, ou seja, dando-lhe umas boas pancadas todos os dias. O 

miúdo nunca chorava e apesar de ser bem mais pequeno do que todos nós era muito bom em 

situações de porrada. Estava sempre connosco. Dava-nos muito jeito, confesso. Pelo que sei 

actualmente é membro de um moto clube em Faro e ainda hoje, quando me vê, faz sempre 

questão de me recordar de quando lhe ofereci uns walky-talkies que já não usava. Espero que 

essa criança esteja bem, onde estiver. 

Também me recordo da minha velha professora primária. Tinha regressado das ex-

colónias (como se dizia na altura) e tinha o dom de nos demonstrar a todos, e de uma forma 

muito prática, o que era a democracia. Ou seja, distribuía pancada democraticamente por 

todos os seus alunos, ricos ou pobres, negros ou brancos, rapazes ou raparigas. O curioso é 

que era ela mesmo que nos conduzia às celebrações do dia da criança. Espero que essa criança 

(a professora, entenda-se) esteja bem, onde estiver. 

Gozei esses tempos, carregados de alguma violência mas mesmo assim muito 

interessantes, com espaço para vivências e aventuras que não lamento. Tempos diferentes dos 

actuais os quais, acho eu, continuam a ser interessantes e violentos também. Com algumas 

identidades óbvias como os pais indiferentes, desconhecedores do que fazer com os seus 

miúdos para além da pancada, e por fim, de educadores democratas como a senhora a que fiz 

referência mais acima. 

Ficam as boas memórias, as minhas, sobre alguns meninos e meninas que nunca o 

chegaram a ser. 
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Flores na Abissínia 

Castelos na areia  

Observa a azáfama em que os colegas estão mergulhados. Pobres 

formiguinhas convencidas de que são executivos com lugar entre os 

senhores de universo. Não são. Um simples telefonema da administração 

e ficam foram de jogo. Podem guardar os fatinhos de bom corte no 

guarda-roupa e andar todo o dia pelos bairros onde moram de fato de 

treino. Não se sente superior a eles. Sabe que estão todos no mesmo 

barco. Ou melhor, cada um está na sua embarcação e navegam num 

oceano comum. Sempre à espera de uma oportunidade para se 

abalroarem. 

O seu barquinho está claramente à deriva. Está a borrifar-se para 

os números em cores previsíveis que o ecrã do computador cospe. É 

assim há dias e hoje concluiu que só pode estar a sofrer de um qualquer 

colapso nervoso. O que lhe confunde o diagnóstico é a calma que sente. 

Sempre achou que quando alguém tem os nervos desfeitos, perde o 

controlo. Não é esse o seu caso. Não lhe apetece despir a roupa e andar 

nu pelo gabinete. E também não sente vontade de abrir a janela e atirar-

se. Tanto quando consegue avaliar mantém o ar de copinho de leite 

desnatado que sempre o caracterizou. O mesmo com que entrou 

naquele local há quase vinte anos. Mais velho, claro. E gasto. Farto. 

Pensando bem talvez não seja calma aquilo que sente. É antes um 

torpor, uma indiferença ao que o rodeia. Seja o que for, não é bom e tem 

de lhe pôr termo. 

Pensar em tempos felizes. Foi o que aprendeu numa formação em 

liderança há uns meses atrás. Deixar a mente ir. Abstrair-se da situação 

crítica e permitir ao espírito vaguear até encontrar a recordação do 

momento bom. A mente vai até lá se lhe dermos permissão. Pelo menos 

tinha sido isso que o formador tinha dito. Parece-lhe, contudo, que a sua 

mente não tencionava fazer uso da autorização que lhe está a dar. Se ao 

menos pudesse sentir outra aragem que não a do ar condicionado … 

E de repente … ei-la! Ali está ele na praia da Costa há muitos anos 

atrás. É cedo. Os pais sempre gostaram de chegar cedo à praia. Ele tem 

seis ou sete anos. Vai a correr com a pá e o balde de plástico. “Põe o 

chapéu” grita-lhe a mãe. 

Junta-se aos outros à beira mar. Não sabe o nome deles, nem eles 

o seu. Não faz mal. São apenas miúdos apostados em construir um 

castelo na areia. Mais tarde, ainda nesse dia, a maré vai subir e engolir a 

construção. Eles sabem disso. Mas não faz mal. No dia seguinte 

construirão um novo castelo. Melhor do que o anterior. A alegria está na 

construção. Na barafunda de ordens e de ideias em que todos 
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participam: “Vou pôr mais uma torre”, “vamos abrir o fosso mais fundo”, “as conchas são para 

as janelas”. 

Quase sente o cheiro do mar no gabinete. O cheiro do vento que percorria a praia 

naqueles dias. Lembra-se das idas ao mar com o pai, da sandes e do pacote de sumo de pêra 

que a mãe lhe dava a meio da manhã, das batatas fritas que partilhava com a irmã estendido 

na toalha que ele acabava por encher de areia. Recorda o homem dos gelados de fruta ou 

chocolate. 

Arranja uma desculpa para sair do escritório e volta à praia da sua infância. Tal como 

tinha imaginado, ali estão eles. Miúdos a construírem um castelo. Sabem que não passará do 

dia de hoje. Mas como para outras crianças há tantos anos atrás, isso não importa. O mar é um 

aliado de todos eles. Permite-lhes o supremo luxo que é recomeçar. Esquecer o castelo de 

ontem e construir um novo hoje. 

Ouve-lhes os gritos de júbilo e as gargalhadas enquanto enterra os pés descalços na 

areia. Olha para o mar que se vai aproximando da costa em ondas sucessivas que a luz do sol 

torna brilhantes. 

Então como agora tudo está em recomeçar. 

 

(este texto foi inicialmente publicado no blogue The Sweet Lemon Twist) 
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E o mar logo ali 

Espera 

(1948)  

Segurando-lhe os ombros, mais uma vez, olhou-o em 
silêncio. O silêncio passou. A mãe tinha uma voz: 

Fica aqui, não saias daqui. 

O Ilídio era capaz de entender e obedecer às ordens 
simples da mãe. 

Espera aqui. (…) 

No silêncio do espaço imediatamente à sua volta, o Ilídio 
esperava ainda. (…)  

E não era quase de noite, era mesmo de noite. Existia 
ainda a memória da tarde, mas já era de noite. (…) Onde 
estaria a sua mãe? Porque não o vinha buscar?  

José Luís Peixoto, “Livro”, 2010, Quetzal  

 

Chamava-se Susana e estava ali havia muito tempo. O dia passava 

de modo rápido entre as aulas e algumas atividades. Quando o sol se 

punha, toda ela se fechava. Não ansiava por bonecas, por um jogo ou um 

vestido novo. Esperava que os pais a quisessem, que algum deles a 

pudesse levar para casa.  

Pai biológico ausente que não acompanhara a gravidez nem o 

parto nem os momentos posteriores ao nascimento, a mãe decidira 

separar-se daquela filha, a mais nova. Como os pais portugueses sentia 

que devia fazer o melhor mas não se achava capaz de a educar para o 

fundamental: a responsabilidade ? As boas maneiras ?  Ou a 

determinação e a perseverança ? A imaginação ? 

Havia umas tias que também se afastaram, eliminando quaisquer 

visitas ou disponibilidade, fosse por causa da vida profissional ou porque 

tinham de ir de férias. 

No silêncio do quarto partilhado, imaginava brincar com os irmãos 

que sabia existirem mas que não conhecia. Imaginava rir-se com as 

cócegas intermináveis de um pai e enroscar-se no colo, sentir outra mão 

familiar a passar na pele … imaginava o seu perfume, sempre o mesmo, e 

que o pudesse recordar dali a muito tempo, quando já não houvesse 

corpo. 

Queria acordar de manhã e deixar-se ficar, esperar que uma mãe 

já desperta e numa azáfama a chamasse mil vezes antes de finalmente 
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“levantar, comer, vestir, lavar dentes” num ritmo constante até à escola. Queria adormecer 

com a história que já sabia de cor, com o coração.  

As histórias que vivia eram muito diferentes. Crescia entre pessoas que lhe apareciam 

como partes de uma mãe que, afinal, não voltaria. 

Tinha 6 anos. Ainda criança. 
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O menino dos olhos de 
cristal 

 
Há um som que não se confunde com nenhum outro e que nos 

enche os ouvidos e a cabeça sem sabermos repetir porque são muitos 

sons, muitas vozes, muitos gritos, muitas palavras, correrias e solfejos. É 

o som do recreio da escola. É único e não se pode reproduzir.  

Acontece o mesmo com o som da praia... já repararam? Há muitas 

vozes a saltar pela areia no Verão. Entre baldes de água, correrias, 

toalhas e marés,... há um som que não se consegue reproduzir. Ouvimos, 

ouvimos, mas não apreendemos  nem aprendemos a língua. 

E há outro, quando à hora do almoço os adolescentes percorrem 

as ruas junto aos liceus. São tantas as vozes, todas elas se ouvem entre si  

mas nós só ouvimos o conjunto, os gritos, as gargalhadas, os gritinhos... 

nada faz sentido mas eles falam, entendem-se comunicam.... 

São os mais jovens que mais soltos e felizes mais sons emitem. É 

assim na nossa espécie e nas outras também. 

 “Os putos,... índios capitães da malta,... os putos.” 

E há os silêncios. 

Os silêncios fundos e fechados que também não sabemos ler. As 

vozes que morrem nas almas, as cicatrizes que lhes cortam o solfejar, a 

auto estima  e o saber ser criança. 

Há os olhos que respondem às perguntas e se calam com a voz 

porque não querem dizer o que nunca se calará dentro deles. 

 Há os olhos. 

 Os que nos fitam e pedem que não falemos mais, que silenciemos, 

que já disseram, que basta, que chega... ... 

-“Vais-me dizer o teu nome todo. 

-(...) 

- Quantos anos tens. 

-Tenho 10 anos... 8 anos... 13 anos... 9 anos.... 

-Que fazes? 

-Sou estudante. 

-Conheces esse senhor aí sentado atrás de ti? 

A cabeça roda a custo por cima do ombro e os olhos focam o que 

teimam não ver. Fingem que o viram. Estão fartos de o ver, todos os dias 

e todas as noites. Ultimamente só em pesadelos ou memórias de 

vergonha e angústia, e de sentimentos de culpa e revolta. O som não sai 

Adelina Barradas de Oliveira 
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da garganta à pergunta do Juiz, mas a cabeça acena que sim, que o conhece. Como poderia 

não o conhecer! 

Como o julgamento deve ser gravado para maior garantia da defesa do arguido e prova 

do apuramento da mesma prova, o Juiz insiste: 

-Conheces esse senhor? Tens de dizer em voz alta... para que fique gravado. 

E a barreira estabelece-se. Entre o menor e aquela criatura de beca preta. Também ela, 

como o homem sentado na sala atrás de si, uma imagem preta. 

As palavras martelam-lhe os ouvidos. Para que fique gravado. Para que ninguém duvide 

que o conheces. Para que saibam e não 

duvidem que a criança conhece o arguido. 

E a barreira cresce no gesto mais 

uma vez repetido, ou rejeitado, de olhar 

aquele ser ali sentado, como uma coisa 

negra, mas silenciosa. 

-Sim. – o som sai tímido e nervoso 

da garganta e os olhos transmitem a 

revolta e a repulsa por estar ali e ter de responder e ser sujeito ao que ainda nem sequer 

começou. 

-E conhece-lo porquê?  

Porquê meu Deus?! Porque tinha de lhes dizer porquê se eles já o sabiam? Pois não o 

chamaram ali por o saberem? As mãos torcem-se e retorcem-se enquanto os braços se 

esticam até aos joelhos com os dedos estrangulados uns nos outros. Os pés balançam no final 

das pernas procurando conforto em algo que não existe naquela sala onde todos o abafam e o 

olham em silêncio. 

-Não me queres dizer porque o conheces?... - Tenta  o ser que enverga a beca, tentando 

derrubar um pouquinho da barreira existente entre si e a criança. Mas o peso de uma sala 

claustrofóbica, com seres claustrofóbicos, olhares desconhecidos e acusadores com o peso de 

uma culpa que não é dele, esmagam-no e retiram-lhe qualquer poder de resposta. Mais uma 

vez a cabeça acena afirmativamente mas a garganta esgana-lhe qualquer réstia de coragem 

que ensaiara antes de entrar para o suplício. 

-Olha para mim, eu sei que tu não queres estar aqui. Eu também não quero fazer-te 

estas perguntas. Mas tenho de as fazer. Precisamos todos de saber como tudo aconteceu... se 

aconteceu...( aqui as coisas correram menos bem, mas prossegue em tom calmo)  o que 

aconteceu... Se nos quiseres contar é claro. Mas se não nos contares... nunca vamos saber. 

Os olhitos voltam-se agora vendo mesmo um rosto que sorri com alguma simpatia. O 

cérebro descodifica a imagem e percebe que é uma mulher. Tem um ar protector se lhe 

separar a cabeça daquela capa preta. Ignora ou tenta ignorar os outros dois, ao lado, 

silenciosos  e observadores também vestidos de preto. A voz tenta mostrar a vontade de 

comunicar mas sai quase inaudível. 

-Conheço. E os dentes mordem o lábio com força. 

-E de onde? - insiste a cabeça que foi separada da beca. 

-Daquela casa. Aquele dia .... esse que já disse.... 
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O diálogo parece querer ganhar forma. Com um olhar a Juíza indica ao funcionário que é 

altura de retirar  o arguido da sala e este conduz o mesmo ao exterior. 

Apercebendo-se do facto o menor, debruça-se para a frente continuando a balançar 

nervosamente as pernas e aperta o rebordo da cadeira com as mãozitas pequenas e suadas. 

Os olhos voltam a incidir naquele rosto de mulher que tenta a todo o custo separar da capa 

preta para poder dar-lhe vida. 

-Então vamos lá falar um com o outro. Conheces aquele senhor do dia (...) daquela 

casa... lá no teu prédio. Não é? 

-Sim. 

-Sabias que ele morava lá.... 

-Sim. 

-Já o conhecias havia muito tempo? 

-Sim. 

-Falavas com ele? 

-Não. 

-Olha,... tu costumavas brincar por ali sozinho?! 

-Não... com os meus amigos. 

-E quem são os teus amigos? 

-O Pedro, o Miguel, o Jonas... 

-Brincavam a quê? 

-Sei lá...muitas coisas... 

-Jogavas futebol? 

-Sim. 

-Gostas de futebol?! 

-Sim. 

-Qual é o teu jogador preferido? 

-O Ronaldo. 

O tom é monocórdico mas entre os dois personagens vai-se criando um canal de 

comunicação em que o que existe em redor se vai esbatendo. A certa altura dá a sensação à 

Juíza  que só os dois estão na sala. É como uma sessão de hipnotismo. Tudo o que está em 

redor, deixa obrigatoriamente de existir. Um só ruído e quebra-se a ligação. É preciso criar 

empatia...  fazer silêncio e comunicar. 

-Os teus amigos também conhecem aquele senhor? 

Bruscamente a imagem do futebol e do ídolo desvanecem-se e as perguntas difíceis 

voltam. Mas a cabeça por cima da capa preta continua separada da mesma. E ele responde. 

-Conheciam. O Pedro também, lá foi um dia. 

-Onde? 

-A casa dele do... Sr. ...deste... 
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-Sabes o nome dele e o que ele fazia? 

-Sim. 

-Então diz lá. 

-O Sr. Silva. Dizem que ...não sei o que fazia.... não fazia nada. 

-Foste a casa dele muitas vezes? 

-Não. Só naquele dia. 

-E porque foste lá? 

-Ele chamou-me.  

-Chamou-te para quê? Porquê? 

As mãos voltam ao rebordo da cadeira e o corpo inclina-se e balança-se. É um rapazito 

franzino. Veste umas calças de ganga e uma T-shirt azul escura sem estampados ou marcas. 

Calça ténis como qualquer rapaz da idade dele e um Kispo próprio para o tempo que se faz 

sentir. 

-Disse que tinha um jogo de computador. 

-E foste ver? 

-Sim. 

-Mas porque foste? Nunca lá tinhas ido. – Os olhos fogem como que a não querer 

admitir que ainda hoje pensa que a culpa é sua. Que os pais sempre lhe disseram que não se ía 

a casa de estranhos. Que os amigos vão achar sempre que foi um fraco.... 

-Foste porquê? Acreditaste nele? Querias o jogo? Achas que um homem daquela idade 

tinha um jogo de computador? 

-O Pedro já lá tinha ido antes...jogar no computador.... 

-Tu não tens computador? 

-Não. 

-E antes... com o Pedro tinha acontecido alguma coisa? 

-Não. Foi só naquele dia. 

-E naquele dia... como foi? 

A cabeça da Juíza incorpora-se mais uma vez na beca, é absorvida por ela e, os traços do 

rosto desaparecem. Mais uma vez é uma coisa escura em relação à qual não há qualquer 

sentimento a não ser o de terror. Emite sons que não entende. Não é voz, não são palavras, 

são sons que não consegue descodificar. A sua cabeça gira entre aquela imagem informe e o 

dia em que foi jogar no computador. O dia em que o homem... aquela coisa que saíra da sala... 

também ela só de uma cor - o negro – despiu as calças à frente dele e o obrigou a fazer o que 

só de pensar lhe dava medo, nojo, raiva, terror... que iria viver sempre consigo, que o iria 

magoar  e envergonhar cada vez que o lembrasse. E porque cedeu?... porquê? Teve medo... foi 

tudo tão súbito e não percebeu nada. Já vira o pai nu no banho. Era normal.... Tomava banho 

enquanto o Pai fazia a barba ... de manhã antes de ir para a escola...Aquele homem estava ali... 

sem calças.. ou com as calças pelos joelhos... não se lembra bem, ... agarrou-o, abriu-lhe os 

olhos desmesuradamente... disse que o matava se gritasse... que se disse-se a alguém matava 

também o pai e a mãe... e a irmã pequenina que tinha tão poucos meses... que queria ... 
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queria que ele lhe fizesse... “um broche”... ele... “um broche”!...Que o matava... que queria 

que ele lhe fizesse... e agarrou-lhe a cabeça...e que o matava ... e ao pai..., e à mãe... e obrigou-

o a meter aquela coisa mole e mal cheirosa na boca dele... que o matava...que o matava... e à 

irmã... a todos.....E deu-lhe um chocolate no fim, quando envergonhado e com nojo dele e de 

si fugiu daquela casa para a rua, sem destino....E nos dias seguintes convidou-o mais vezes... e 

deixou de ir à escola e fingiu-se de doente só para não ter de descer as escadas. E um dia 

quando ía com o pai e o viu, quase derrubava o pai com a fúria de fugir. E o pai desconfiou... e 

perguntou-lhe o que era... que acontecera....O coração de pai dizia-lhe que tinham feito mal ao 

seu menino, ao seu rapaz e, pelo olhar, fora aquele homem....Depois foi a conversa com o pai, 

o colo do pai e a sua insistência para que lhe contasse, o prometer que iam ao cinema depois 

de tudo esclarecido, o prometer que não diria nada ao Sr. Silva,  um rebentar de choro misto 

de medo e uma primeira frase: - Ele disse que nos matava a todos!!! 

(...) 

-Então queres contar-me?! Para o condenar... vais ter de me contar...Ou não queres que 

eu saiba? Não queres que seja castigado? Não te fez nada? 

O nó na garganta solta-se e em vez de palavras saem lágrimas e o corpo já não se 

balança, mas é sacudido por uma dor funda e indescritível de impotência para fugir dali, 

materializada em soluços convulsivos. A sua cabecita só pensa: “Porque tenho de lhes contar. 

Eles já sabem tudo. Já contei isto tantas vezes!” 

-Eu sei que já falaste disto muitas vezes... mas sabes...- é preciso que me contes a mim 

também. Agora é para eu poder dizer qual é o castigo... a pena dele... percebes? ...Ou não 

queres? 

Ela parecia ler-lhe os pensamentos. Seria “mágica”, bruxa?! A cabeça voltava a ter vida a 

ser de gente, mulher, a sorrir e a ter olhos que comunicavam com os dele....  

O contacto retoma-se e o negro da  roupa dela desvanece-se. A pena dele.... Qual será o 

castigo que lhe vão dar. Para ele não é imaginável. Será igual à pena que deram aquele rapaz lá 

da rua que tinha assaltado a casa do João com ele lá dentro e tudo? E tinha partido tudo e até 

deixara o pai do João ferido e com vontade de o matar?! Levara 9 anos. Ou será igual à 

daqueles que assaltaram a ourivesaria com caçadeiras sem munições mas deixaram o Daniel, o 

rapaz que lá trabalhava, morto de medo? Tinham levado 11 anos! Não, a sua imaginação não 

chegava lá. Só apagando-o como nos jogos de computador... para nunca mais existir. E poder 

repetir o jogo para o apagar as vezes todos que se lembrasse dele... e de cada vez que o 

apagasse, iria lembrar-se menos dele e viver menos com aquela terrível imagem daquele dia e 

o peso daquela culpa que não tirava do meio do peito. 

E contou tudo àquela cabeça com olhos e um sorriso. Disse-lhe tudo... entre lágrimas, 

fungadelas, vergonhas... os pormenores mais sórdidos, as palavras dele,... o como, lhe agarrou 

na cabeça...o obrigou a fazer aquilo que ele nem percebeu logo bem o que era e o marcaria 

para sempre e o seu pudor lhe dizia que não estava certo. De forma entrecortada, sem 

sequência, a custo... numa raiva mista de desespero e, certeza de que só contando, sairia dali 

e, que quanto mais depressa o fizesse mais depressa deixariam de o fazer recordar aquele 

inferno, contou tudo. 

Só não lhe contou dos seus medos mais obscuros. Dos seus pesadelos. Do terror que 

foram os dias em que descia as escadas e tinha medo de o encontrar. Só não lhe contou do 

medo que teve dos pais saberem e serem todos mortos. Só não, lhe falou da dor imensa, 
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estrangulada de vergonha e nojo por si mesmo. E dos pesadelos que ainda o assaltavam 

muitas vezes. 

Mas viu-lhe nos olhos que ela sabia que era assim com todos...ou seria só com ele?! 

Com ele estaria sempre aquele peso e aquela lembrança... só com ele. E o ódio por aquele dia 

em que deixara que lhe fizessem aquilo. E o ódio por si mesmo que depois de tudo ainda 

trouxera o malvado chocolate que o homem lhe dera. 

Como se sentia só e pequeno. Tão só naquela confusão toda de vozes e perguntas e 

imagens e lembranças só de uma cor – o negro – a debruçarem-se sobre si, a fazê-lo viver o 

que não queria recordar.  

Nas notícias que passavam constantemente sobre o caso. Na importância que tinham 

dado aquele homem horroroso e como tinham falado dele, preocupando-se com o que ía na 

cabeça dele. Preocupando-se só com ele.... Preocupando-se em pôr em dúvida  tudo e todos... 

expondo tudo e todos... fazendo notícia à custa daquilo que ele não queria que ninguém 

soubesse.... Publicando revistas com o caso em páginas de letras grandes... abrindo telejornais 

com a sua vida....E no despudor de todo aquele pudor dos outros... quando a mulher só com 

cabeça lhe perguntou: 

-Que sentes sobre tudo isto agora? Ainda tens medo dele? 

-Não quero que ninguém me fale mais disto. Tenho muita vergonha e tenho Muito, 

Muito Ódio!!! Não quero voltar a falar disto.  

No mesmo dia o pai e a mãe também foram ouvidos. A mãe, chorou sentindo-se culpada 

por o deixar brincar na rua com os outros e não estar 24h00 ao seu lado. O pai disse que 

estava cansado daquilo, que deixassem o miúdo em paz. Que dessem ao farsante, a pena mais 

alta que lhe pudessem dar e fosse equivalente ao sofrimento do filho. Com pudor ainda disse 

baixinho em voz quase inaudível mas que soou como o estampido de um tiro na sala do 

Tribunal:...”Só a pena de morte”. 

A Juíza ainda pensou em reagir... dizer algo ... fazer alguma observação. Mas, por pudor 

perante a dor de um pai,  que não percebe porque é mais pesada a pena de quem atenta 

contra bens patrimoniais, do que a de quem rouba a alegria de viver e marca uma criança na 

sua intimidade até ser, e ainda enquanto é, homem ou mulher, não conseguiu dizer que o Bem 

Supremo é a Vida e que nada poderá atentar contra ela, e nunca aquele colectivo, ainda que 

fosse implementada a morte como pena, assinaria uma sentença de morte... . 

Mas como dizer-lhe que qualquer das penas que fossem aplicadas seria inferior à do 

crime de roubo ou do dano qualificado?! 

E explicar-lhe que esta pena é igual à de quem utilizar automóvel ou outro veículo 

motorizado, aeronave, barco ou bicicleta, sem autorização de quem de direito. 

E a Juíza silenciou... a vontade de dizer também que, enquanto Viva, a Vida continua a 

ser o mesmo Bem Supremo e, que devem ser revistas as penas de todos os capítulos do Título I 

do Código Penal...porque todos eles são crimes contra esse Bem Supremo e que, qualquer 

crime desse capítulo não devia ser despudoradamente punido com uma pena inferior a 

qualquer crime contra o património...Mas, por pudor, a Juíza manteve-se em silêncio. 

Há um som que nunca se conseguirá entender ou reproduzir, o som do silêncio de uma 

criança abusada sexualmente. 
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Crónica Feminina 

Miudagem de agora 

Então parece que hoje é o dia dos miúdos, eu quando era pequena 

não havia nada disso, que a miudagem não era coisa que os crescidos 

ligassem muito, era só parir e deixar crescer assim como as plantas, era 

mesmo só regar e que o Nosso Senhor fizesse o resto. Mas agora anda 

tudo mudado, e agora até têm um dias para eles, que dantes havia era o 

dia da mãe, no dia da Nossa Senhora, mas agora nem no dia da Nossa 

Senhora é, também não percebo nada disto, há dias que até me esqueço 

e só me lembro porque o meu Carlos Jorge e a minha Carina aparecem 

com uma prenda e eu ai mas é o dia da mãe? Eu cá para mim dia da mãe 

é mesmo todos os dia, mas agora é assim, há dias para tudo e mais 

alguma coisa. 

No meu tempo não havia cá destas modernices! A miudagem 

andava era pela rua na brincadeira, qualquer coisinha era brinquedo, 

apanhávamos sol, piolhos e carraças, que bicharada lá na terra era o que 

não faltava! E uma pessoa sempre a brincar nos campos era no que dava, 

depois lá tínhamos que tirar as carraças, que é bicho que faz mal, dá 

umas febres, mas os piolhos era pior que nos esfregavam a cabeça com 

vinagre e aquilo ia para os olhos e depois o Quim barbeiro rapava-nos a 

cabeça para tirar o bicho e depois parecíamos assim os soldados que iam 

para o Ultramar, mas em pequeno. 

Agora a miudagem não brinca nos campos, mas também aqui não 

há campo, mas sempre há o jardim da Parada e quem quiser andar um 

bocadinho tem a Estrela, mas a miudagem pouco lá anda e quando anda 

estão sempre os pais de olho por causa dos tarados. Agora, se querem 

ver velhos é irem ao jardim, que aquilo mais parece o lar da terceira 

idade, andam lá sempre os velhos a jogar e a ler o jornal, mas as velhas 

nem vê-las. Antigamente as velhas sempre iam um bocadinho ao jardim 

fazer uma renda e uns naperones, por a conversa em dia, mas se querem 

saber, agora gostam é de se juntar aos montes lá no estabelecimento na 

palheta e a estrovar quem se está a aviar, eu bem já lhes disse que aquilo 

não é o café nem o bar da coxa, mas não ligam nenhuma. 

Mas agora a miudagem passa o tempo trancada dentro de casa, 

deve ser por isso que são todos muito fraquinhos, agora nem leite nem 

pão podem comer, ainda no outro dia estava uma das finórias que se 

mudou aqui para o bairro para aquelas casas que foram arranjadas, e lá 

estava ela com outra a dizer ai o meu Duarte foi no outro dia ao médico 

por causa das alergias e descobriu-se que é indolente à lacose e é sirico e 

eu, mas que raio de doenças são aquelas que o coitado do miúdo 

apanhou, que no meu tempo era só as bexigas, que podiam ser doidas ou 

não, e depois era aquela que deixava as crianças entrevadinhas, a 

palmite, mas agora com as bácinas nem isso se apanha. Então não me 

Quininha da Conceição 

Empresária 

 

 



32 
 

tive e perguntei à finória, ó Dona Xixica, que estas mulheres arranjam sempre uns nomes que 

não lembram a ninguém e a mulher até tem um nome bonito, Alexandra, mas teima em que 

lhe chamem aquilo que mais parece outra coisa, mas ó Dona Xixica, então o que se passa com 

o seu menino? Então e ela lá disse que a criança é alérgica ao leite e ao pão e eu fiquei assim 

sem saber o que dizer, porque só me apetecia era dizer-lhe que se pusesse o miúdo a apanhar 

sol e a brincar na rua em vez de o ter enfiado em casa a brincar com aquelas coisas com botões 

que parecem telemóveis mas não são telemóveis, são umas coisa que têm lá jogos dentro, o 

miúdo devia era andar a brincar à apanhada no meio da rua que lhe passava logo as 

comichices!  
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“A melhor maneira de 

tornar as crianças 

boas… 

… é torná-las 

felizes.” 

Autor desconhecido 
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