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Editorial 

Estamos a celebrar hoje o nosso primeiro aniversário. Uma data 

que nos faz feliz, porque é um projecto que nos entusiasma e faz pensar, 

nos anima os dias. Mas porque é animador e faz pensar, é também 

estimulante, estimula a olhar mais além, ao que virá depois. 

Falamos de como nos olhamos, com que idade nos sentimos, de 

quem consideramos “velho”, só porque tem mais uns anos e de como 

devemos proteger, quem, passado uma vida, já não o consegue fazer 

sozinho e da calda de açúcar que aí nos espera. 

E porque os pensamentos e ideias se interligam, falamos também 

das pessoas que, por fragilidades várias, também a nível económico, ou 

por questões políticas dos países que lhes saiu na sorte nascer, estão 

também desprotegidas e precisam que se pensem mecanismos para lhes 

salvar a vida e garantir a sua dignidade de ser humano, que vale mais que 

qualquer guerra ou política. 

Mas abordamos ainda outros temas, que são, em nosso entender 

de muita importância, do peso do trabalho na vida de qualquer ser 

humano, na avaliação desse trabalho, no caso do juiz, na importância do 

conceito de justificação de uma conduta criminosa…na importância de 

encarar o dia com aquilo que nos tem para dar. 

E avaliamos a importância dos nomes, na identificação das coisas e 

pessoas. 

Por fim, interrompemos a nossa pausa para café, para apreciar 

uma outra pausa, num “Óleo sobre Lienzo” e discutir um bocadinho das 

eleições, na perspectiva sempre lúcida e assertiva, a que já nos habituou 

a D. Quininha. 

Espero que no fim desta leitura, se sinta igualmente estimulado e 

com energia para encarar a vida com mais optimismo, porque estamos 

em tempo de fazer tudo, sonhar mais e alcançar o impossível, pois 

velhos… são apenas os trapos. 

 

 

Cidalina Freitas 

Juíza de Direito 
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Oração da Sapiência 

Hoje, à saída da cantina da FCSH e enquanto caminhava a custo 

para o elevador que a levaria para “uma palestra muito interessante”, a 

decorrer num dos auditórios da torre B, uma ilustre interlocutora, 

jubilada pela idade e não na vontade de saber, voltou-se para mim com o 

seu inextinguível e bondoso sorriso e perguntou-me:  

Então, como vão os seus netinhos?  

A Maria está fantástica - respondi eu - está com ano e meio, é 

muito vaidosa e uma sedutora que só visto! Em tudo o mais procura 

imitar e fazer o que faz o irmão mais velho. Quando o Manuel se esquece 

do estatuto, de quem lhe leva de avanço um ano e quatro meses de 

idade e se digna entrar em brincadeiras de cócegas ou no jogo do “cu-

cu”, então, toda ela é riso e felicidade!  

O Manuel - continuei eu – adora o “Faísca” e “carros de corrida”; 

depois de algum tempo de apreensão, desatou a falar e a cantar e 

descobrimos que já iniciou o processo de leitura. Para abreviar a 

conversa, concluí: Olhe, Elizabete, os netos são uma bênção para os avós!  

Sempre sorrindo sentenciou a minha ilustre interlocutora, enquanto se 

dirigia para o seu lugar no Auditório onde iria decorrer a palestra: “Sabe, 

como dizia uma Colega já aposentada da Universidade do Porto, “os 

netos são sonhos em calda de açúcar”! 
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Ré em Causa Própria 

Nocturnos sobre a Idade Terceira 

Eu tenho talento é para escrever “coisas”. Escrever coisas daquelas 

que se lêem e que entram dentro de nós. Não me peçam teses, tenho 

agora uma para fazer, mas o que eu gosto é de soltar as palavras e falar 

de gente, da gente que imagino, da gente que conheci, da gente que fui 

guardando em mim. Sim que isto de envelhecer tem que se lhe diga e nós 

começamos a guardar coisas e gente ... 

Chega uma altura em que  só de nos vermos é um conflito. As 

coisas acontecem de repente, numa idade em que era suposto que já 

nada acontecesse …  Mas acontecem e notam-se, o que é pior. 

 E depois há aquela Lei Implacável e  que se move no sentido, 

dizem eles, do centro da terra… tudo nos cai para o centro, não o nosso, 

o da terra. E esse movimento ou atração ou puxão gravitacional, atrai-nos  

os olhos para o queixo, os joelhos para os tornozelos e sabe-se lá que 

mais não cai graças aos músculos. Seiscentos músculos a aguentar tudo  e 

ainda por cima também eles são estriados. Deve ser por isso que  a certa 

altura a coisa não resulta... 

Somos um ser e o corpo teima em mostrar outro. Temos dentro de 

nós o rapaz de 20 anos, no meu caso a miúda de 20 anos, a mulher de 30 

a balzaquiana de 40 e o raio do corpo que tende a ser um dinossauro... E 

esconde tudo, a vontade, a sabedoria, a imaginação, o sorriso irónico que 

nos vai na alma quando os mais novos se julgam donos do saber. E 

pensamos que aos 20 éramos donos do saber. E esconde a interrogação 

que nos surge quando pensamos nos nossos 20, 24 anos em que 

começámos a ser gente, a desempenhar funções a ser responsáveis.... e 

éramos! e fazíamos! e conseguíamos! .... E agora, com o corpo a ficar 

cada vez mais estriado ( como os músculos!), sentimos que os que têm 

aquela nossa idade que já tivemos,  não podem ser tão responsáveis 

como fomos.  

 O Parlamento enche-se de gente de 40 anos e o corpo tende em 

mandar mensagens ao cérebro e ele comenta: Imberbes! Um Parlamento 

de Imberbes.  

Mas aos 40 eu sentia-me na plenitude, tinha tudo feito e tudo para 

fazer. Estava a meio.... casamento, filhos carreira, ....  

De repente aos 45 sentes que tudo parou mas tu não paraste e  há 

um desejo de saber e fazer mais ... e olhas em redor e notas que a “ 

malta de 80” é prémio Nobel, realizador de cinema, sabe coisas que tu 

 

Adelina Barradas de Oliveira 

Juíza Desembargadora 
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nem sonhas aprender e tem dentro deles um jovem de 20, um adulto de 30 e uma balzaquiana 

de 40. 

Que terão mais que eu tenho de descobrir? Que saberão tanto que eu não sei?... Que 

prazer ouvi-los contar....que delícia deixar-me ir em lembranças que não tenho mas espero ter 

ainda que diferentes. 

 De costas escuto um piano (https://youtu.be/KmzFDEu2RoA). Só pode ser uma 

jovenzinha que toca, A leveza e a facilidade são de dedos jovens, no começo da vida, com 

tudo, tudo para dar. E sinto-me impelida a escutar e  tenho pena de não ter já 20 anos e de 

não ter aprendido a tocar piano como ela... Viro-me, a sala está vazia.... Há umas cores 

pinceladas  na parede.... são quadros... aposto que de jovens... lindos e que me são 

familiares... acompanho-os há uns anos largos...mas são de jovens, só podem ser de jovens 

tendo em conta as cores, a energia, o movimento, o desafio e o equilíbrio de quem tem tudo 

para ser um enorme artista e ficar na história, só não me ocorre o nome do pintor. 

E o piano continua leve e fresco, solto e envolvente, com uma energia que julgo já não 

poder voltar a ter, o corpo de costas acompanha-lhe os movimentos e os compassos. 

 Sinto os meus pés na sala, cor de nada,  e avanço. Gostava de lhe ver o rosto e de lhe 

sentir os acordes, as colcheias e as claves de sol nas pálpebras, nos músculos do rosto, como 

fazem os grandes pianistas que se revelam cedo... 

 Não me movo... não vá perturbar o desempenho de Chopin que foi sempre o meu 

preferido em horas infindáveis pela noite dentro, em que os papéis ainda não me queimavam 

os olhos e o teclado  do computador parecia tocar o que ouvia tocar o teclado do piano. 

A jovem termina. Com uma elegância que só os jovens têm, aquele gesto de cisne nas 

mãos, aquele endireitar de costas como se  se desprendesse do piano... 

As minhas mãos não resistem e aplaudo. Magra e alta eleva-se suavemente do banco 

em espelho e negro, demasiado largo.... desliza para o lado percorrendo-o a toda a largura e 

volta-se... sorri-me. Um sorriso lindo de olhos muito verdes e brilhantes onde um rosto cheio 

de Vida e memórias para contar me encara com cerca de 80 anos... ... . 

O que o corpo esconde e não deixa ver.... Uma Valsa brilhante de Chopin ... E reparo que 

os  maravilhosos quadros na parede são de Nadir Afonso.  
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O Outro Lado do Reflexo 

“Ó Tempo, Volta para Trás…” 

Toda esta edição desenvolve-se em torno da passagem do tempo e 

do seu reflexo no género humano. 

Centra-se, é certo, em temas como os da forma como cada um lida 

com o processo de envelhecimento, que tratamento confere a sociedade 

aos cidadãos mais velhos, que olhar se deseja ter sobre a acumulação de 

tempo de vida, qual o papel que se pretende para os séniores e, afinal, 

qual o retrato civilizacional extraível da observação do resultado da 

combinação de todos estes e outros factores referentes aos que já não 

são jovens. 

O exercício aqui proposto não entronca na corrente condutora 

desta edição mas também não se desvia ao ponto de nela não ser 

enquadrável. 

O que se pretende é perder um minuto a pensar no fluir do tempo e 

como é despendido até se alcançar o estado de idoso, de sénior ou de 

velho, consoante a maior ou menor polidez de trato, de acordo ou não 

com o que politicamente se tem por correcto, ou simplesmente com 

maior ou menor grau de pragmatismo, sendo que há muito se 

estabeleceu implicitamente a premissa de que à expressão velho inere 

uma depreciação tradutora de algo que já foi, que teve o seu melhor no 

passado e que, portanto, está ultrapassado. 

Mas, sem deixar de refutar aquela premissa, a questão é: o que se 

faz até se chegar a velho? Como se gastou o tempo que para trás ficou? 

Para quem teve a sorte de nascer num país de primeiro mundo, por 

norma o seu destino será o de trabalhar desde jovem adulto até à velhice, 

por forma a garantir a sua subsistência. 

O que sejam jovens adultos e quando se atinge a velhice são 

factores conceptuais  altamente fluídos e concretizáveis em cada período 

histórico com recurso a critérios mais ou menos pragmáticas, mais ou 

menos humanistas. 

Como, de resto, o próprio conceito de trabalho, e, principalmente, 

o quantum da actividade laboral que é exigível a cada cidadão por 

compatível com o quadro social de valores que subjazem a qualquer 

comunidade organizada. 

Do ponto de vista civilizacional, uma das conquistas mais 

significativas foi alcançada no século passado e concretizou-se no 

estabelecimento de uma jornada máxima de trabalho, sedimentada nas 

 

Paula Ferreira Pinto 

Juíza de Direito 
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oito horas diárias, na redução da semana laboral para 5 ou 6 dias, e no estabelecimento de um 

inalienável direito ao repouso remunerado durante um período considerável de tempo – as 

férias. 

A comunidade reconheceu que qualquer pessoa é muito mais do que uma peça na 

engrenagem produtiva, que os desígnios individuais vão para além da mais básica subsistência 

e que a verdadeira existência implica necessariamente a satisfação de necessidades 

emocionais, culturais e espirituais que não se compadecem com a redução do humano ao 

contínuo esforço laboral. 

Reconheceu, por isso e também, a mais valia que a prossecução de outros interesses e 

curiosidades, em suma, do bem estar, reflectia-se de forma positiva na produtividade laboral 

dos indivíduos. 

A tal ponto que foi notícia muito recentemente que a Suécia se encontra a experimentar 

a redução da jornada de trabalho para 6 horas diárias sem qualquer diminuição de 

remuneração, por se ter constatado os palpáveis benefícios na produtividade, motivação e 

felicidade dos trabalhadores em entidades que, de forma pioneira e de mote próprio, já a 

implementaram. 

No entanto, esta política que até à data enquadra a regulamentação legal do trabalho 

em Portugal, não encontra acomodação diária na prática de muitas actividades profissionais; 

mesmo no âmbito daquelas que supostamente têm por finalidade garantir que o quadro legal 

definido tem efectiva concretização diária. 

Na verdade, existe uma sobrevalorização dos profissionais que despendem grande 

quantidade de tempo no exercício das suas funções, um louvor constante a quem se dedica 

quase exclusivamente a trabalhar, abdicando dos momentos de repouso, de lazer e de 

convívio com a família, ao ponto de se gerarem iníquos sentimentos de culpa a quem não o 

faça por legitimamente pretender mais da vida do que trabalhar. 

No fundo, reduzem-se seres humanos a peças de uma máquina produtiva, exigindo-lhes 

sempre mais, para além do que é humanamente possível e muito para lá do que lhes é exigível 

legalmente, sancionando-os subtilmente e das formas mais diversas quando ousam não 

prescindir, sistematicamente e em prol da actividade profissional, de fins-de-semana, férias, da 

vida familiar ou até do privilégio de noites de 8 horas de sono. 

Esquece-se ou nunca se soube que um bom profissional em qualquer área de actividade 

é seguramente um ser humano saudável, realizado, perscrutador do mundo que o rodeia, 

interessado pelo que a vida lhe tem para oferecer e em conhecer o que não domina. 

Alguém que despende doze horas do seu dia a trabalhar, sete dias por semana, durante 

um ano inteiro, prosseguindo objectivos que nunca serão atingíveis porque sempre colocados 

para lá do realizável, não terá, por certo, nem o interesse nem a saúde que lhe permitam 

produzir eficientemente um trabalho de qualidade que, no quadro geral da sociedade, poderá 

efectivamente fazer a diferença para melhor. 

E se pensarmos em áreas profissionais que exigem uma mundividência que implica 

necessariamente que se “ande no mundo”, como é o caso das magistraturas e todas as demais 



10 
 

áreas sociais, os resultados de políticas tão parcas de vistas são irremediavelmente 

desastrosos para a sociedade. 

Para já não falar nas consequências para cada um dos profissionais que, chegando ao 

fim do seu percurso, olharão para trás e aperceber-se-ão que nada fizeram em todo aquele 

tempo senão trabalhar. 
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Razões de uma Razão (XII) 

Vivemos num tempo, nós europeus, de palavras pias, de omissões 

de arame farpado e de cemitérios de mar e, por fim, de atos de cobardia. A 

evidência do que se acaba de dizer é de tal modo dura, forte e penetrante 

que seria desrespeitar a inteligência de quem lê tentar sequer uma 

justificação para mostrar o que entra pelos olhos e os põe a chorar. Ora, 

perante este dado, uma coisa é indesmentível: nesta nossa Europa, mais 

do que não estarem a ser tutelados direitos, estão a ser violados, 

espezinhados, direitos fundamentais. 

Paremos, por um instante, para perceber do que se está a falar 

quando falamos de direitos fundamentais. Na verdade, como se sabe, a 

utilização constante e maciça de um conceito, de um valor ou até de uma 

palavra, faz que, passado pouco tempo, o seu valor intrínseco e real seja 

igual a zero. Isto é: aquilo que um determinado valor ou conceito quer 

representar ou denotar, no seu significado mais profundo, se mostre 

indiferente, absolutamente indiferente, para a comunidade. É aquilo a que 

se chama "deterioração pelo uso" ou, se quisermos e talvez melhor, 

"deterioração, corrupção ou erosão pelo abuso". Por razões escondidas, 

que se não podem neste apertado contexto sequer aflorar, a utilização da 

nobre noção de direitos fundamentais passou, por dá cá aquela palha, a 

ser veiculada em overdose, levando ao efeito de anestesia quando, real e 

efetivamente, estão a ser, de forma escancarada e com o maior dos 

despudores, violados os mais básicos e fundamentais alicerces de uma 

qualquer comunidade humana: a dignidade da pessoa e a vida. Por isso, 

quando vemos, ouvimos e lemos o que se está a passar nos muros de 

arame farpado desta "Mitteleuropa" ou no cemitério do mare nostrum, 

afirmar que ali estão a ser violados direitos fundamentais é dizer pouco. É 

dizer nada. Ali, sim ali, estamos a destruir, por ações e omissões, uma 

parte da nossa civilização europeia. Estamos a entregar, sabe-se lá a que 

deus menor, sem pejo ou um simples pestanejar, o lado apolíneo ou solar 

do nosso mais fundo modo de ser: a solidariedade, quando esta entrelaça 

a fraternidade e a "caritas". 

Se todos sabemos que a vida se não reconduz nem se reduz ao 

direito, é também certo que a força confortadora do direito não pode nem 

deve ser ignorada. Por certo. No entanto, todos os que lidamos com a 

defesa intransigente e sem compromissos dos direitos fundamentais - e o 

Provedor de Justiça é uma das instituições da linha da frente naquela 

defesa e tutela - sabemos que a palavra não basta - não obstante, 

infelizmente, em muitas circunstâncias só podermos usar a palavra - e se 

exigem atos. Quando a morte está, de modo desbragado e provocador, à 

nossa frente, não basta dizer que aqueles que vão morrer não devem 

morrer, mas, antes e definitivamente, tudo fazer para que não morram. 

Este é o ponto. A partir daqui qualquer outra palavra que se disser deixa 
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de ser palavra para se tornar um flatus vocis que só vai enriquecer a retórica mais descarnada 

de alguns bem--pensantes. Mais. Deixam mesmo de ser sequer "palavras pias" para antes se 

mostrarem como palavras perversas ou até mesmo diabólicas. 

A uma outra luz, ninguém desconhece que perante tamanha dor, perante a dor de milhares e 

milhares de pessoas que fogem da guerra, da fome e da morte certa, apetece, no sentido mais 

fundo de uma ética da intenção, mergulhar no silêncio redentor da incompreensão do mal.  

Mas quem assume cargos políticos - ou independentemente disso, todos aqueles que, 

como eu, se não reveem naquela ética - sabe bem que o seu horizonte jamais pode ser o da 

ética da intenção, mas, antes e definitivamente, o do comprometimento com uma ética da 

responsabilidade. Sim. Da responsabilidade. De percebermos que todos somos responsáveis 

eticamente por aquelas mortes se nada fizermos. Só deste jeito, abrindo-se ao "outro", 

defendendo o "outro", naquilo que ele tem de mais radical que é a sua vida e a sua dignidade, 

está o Provedor de Justiça a cumprir o mínimo do seu comprometimento com a defesa, sem 

reservas, dos direitos, condições, ou o que se lhe quiser chamar, essenciais para que a vida de 

qualquer pessoa possa ser vivida com uma réstia de dignidade. 

 

Texto publicado com autorização do Autor. 

Primeira publicação no Diário de Notícias, em 10 de Setembro de 2015 
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Tráfico de Seres Humanos, 
em Portugal - a urgência do 
combate. 

  PORTUGAL é uma República Soberana baseada na dignidade da 

pessoa humana. 

O crime de tráfico de seres humanos constitui uma violação dessa 

dignidade podendo conduzir a uma situação de escravidão para as 

vítimas.  

Já se chegou a afirmar que este tipo de crime constitui a 

escravatura do século XXI.  

Relembrando que a escravatura foi abolida 1869 em Portugal, o 

nosso ordenamento jurídico prevê como crime autónomo o crime de 

escravidão. 

Na revisão constitucional de 2001 a Constituição da 

República Portuguesa alude expressamente ao tráfico de pessoas e 

dada a gravidade do crime passou a admitir a entrada no domicílio 

durante a noite para a prevenção e repressão do mesmo. 

A nível internacional a iniciativa de combate ao Tráfico de Seres 

Humanos assumiu particular expressão com a Convenção Europeia dos 

Direitos Humanos, assinada em Roma, em 4 de novembro de 1950, e o 

Tráfico de Pessoas integrou a agenda do Conselho da Europa. 

Desde o início deste século que a comunidade internacional tem 

vindo a adotar medidas de combate ao crime de tráfico de seres humanos 

(entre outros crimes organizados), através de convenções, tratados, 

recomendações, assumindo particular relevância a Convenção das Nações 

Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, adotada na Assembleia 

da Organização das Nações Unidas, em novembro de 2000, em Nova 

Iorque, mais conhecida pela Convenção Palermo, onde foi subscrita por 

147 países. 

Celebra-se amanhã – 18 de outubro - o Dia Europeu de Combate 

ao Tráfico de Seres Humanos, iniciativa lançada pela Comissão Europeia 

em Outubro de 2007, que visa promover a sensibilização do público em 

geral e dos governos europeus em particular, para a grave violação dos 

direitos humanos que constitui este crime. 

O crime de tráfico de seres humanos assume hoje uma 

particular relevância a nível mundial, devido aos milhares e 

milhares de migrantes forçados, que chegam - aqueles que chegam 

- à Europa, procurando um lugar seguro. Na retaguarda deste 

êxodo encontram-se traficantes de pessoas, inseridos em 

complexas redes criminosas, que se aproveitam desta tragédia, a 

que não se assistia desde o fim da II Guerra Mundial.  

 

Conceição Gomes 

Juíza Desembargadora no 

Tribunal da Relação de Lisboa. 

Integra o Grupo de Trabalho do 

III Plano Nacional de Prevenção 

e Combate ao Tráfico de Seres 

Humanos - 2014-2017, em 

representação do Conselho 

Superior da Magistratura. 
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De acordo com os dados do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, Portugal é 

principalmente “País de destino” das vítimas de crime tráfico de seres humanos, sendo 

também “País de origem”. Apesar dos números de casos sinalizados em Portugal como vítimas 

de TSH, no entanto os casos que são levados a tribunal e com condenações dos respetivos 

agentes dos crimes são ainda bastante escassos. 

Com efeito, considerando a natureza do crime de tráfico de seres humanos, em 

quaisquer das suas vertentes, a exploração sexual, a exploração do trabalho, mendicidade, e a 

extração de órgão, as vítimas apresentam uma especial vulnerabilidade, têm medo, são 

ameaçadas pelos agentes do crime, temendo pela própria vida e dos seus familiares, uma vez 

que família das vítimas pode correr riscos de vida, caso aquelas não atuem da forma que lhes é 

imposta pelos agentes do crime, o que sucede efetivamente em caso de existir qualquer 

tentativa de fuga ou de contacto com terceiros a pedir ajuda. Vivem num permanente clima de 

terror. E, por vezes há por parte das vítimas, um conflito interior em aderir à situação em que 

se encontram ou fugir dela. 

Atenta a especial vulnerabilidade das vítimas e a circunstância de este crime ser 

extremamente organizado, uma das questões fundamentais que se coloca no combate ao 

crime de tráfico de seres humanos é a apreciação e valoração da prova na fase de julgamento 

nos casos que chegam aos tribunais. 

Muitas vezes o único elemento de 

prova existente resume-se às declarações da 

própria vítima, e de alguns elementos 

instrumentais, que conjugados entre si, e com 

as regras da experiência comum, permitem 

formar a convicção do tribunal para além da 

dúvida razoável. 

Contudo, o Tribunal ao abrigo do 

princípio da livre apreciação da prova não está 

inibido de socorrer-se das declarações das 

vítimas, desde que credíveis e coerentes.  

Por outro lado, é extremamente relevante a leitura/reprodução das declarações para 

memória futura das vítimas de tráfico de seres humanos, declarações recolhidas na fase 

inquérito, perante o juiz de instrução, tal como prevê o Código do Processo Penal, não 

constituindo qualquer meio de prova proibido, caso o arguido use do direito ao silêncio, e 

nada impede que possam ser valoradas como meio de prova. O que não é valorado como meio 

de prova é o silêncio do arguido.  

Nestes casos é igualmente fundamental ou quase indispensável, utilizar a Lei de 

proteção de testemunhas – que se aplica a qualquer pessoa que tenha conhecimento dos 

factos - Lei nº 93/99, de 14JUL1 na qual se encontram previstos mecanismos de proteção das 

testemunhas e vítimas, designadamente os depoimentos com ocultação da imagem ou com 

distorção da voz, ou de ambas, de modo a evitar-se o reconhecimento da testemunha, o 

recurso à teleconferência, que pode ser efetuada com a distorção da imagem ou da voz, ou de 

ambas, de modo a evitar-se o reconhecimento da testemunha; e se necessário utilizar-se a 

reserva do conhecimento da identidade da testemunha, que pode ter lugar durante alguma ou 

em todas as fases do processo, para o crime de tráfico de pessoas. 

                                                           
1
Na redação dada pela Lei n.º 42/2010, de 03SET. 
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No crime tráfico de seres humanos a apreciação e a valoração da prova, por parte do 

juiz em julgamento, reveste-se de uma particular dificuldade, mas o juiz tem que estar 

especialmente atento, às especificidades deste tipo de crime, nomeadamente, à condição de 

vulnerabilidade das vítimas, da circunstância de que se trata de um crime extremamente 

organizado, levado a cabo por redes e máfias, muito bem organizadas, com um lucro fácil e 

rápido, e que as vítimas, não raras vezes aderem por uma questão de sobrevivência. 

Podemos concluir que o ordenamento jurídico português, no essencial, está dotado de 

leis bastantes para o combate e luta contra o tráfico de seres humanos. 

Contudo, há que melhorar a sua implementação, dotando as entidades competentes 

de meios, que permitam a prevenção deste tipo de crime. 

Na perspetiva que o direito penal só intervém em ultima ratio há que fazer operar 

todos os outros instrumentos de política social, como a saúde a educação a segurança social e 

o emprego. 

Citando, o Prof. Germano Marques da Silva, na sua intervenção na Conferencia 

“Tráfico Desumano” em 18./19/20 de Outubro de 2010, publicada no site do Observatório de 

Tráfico de Seres humanos. 

«Em termos penais combate-se muito pouco. É um remédio último, quando já não há nada a 

fazer, quando o mal já está feito. E é por isso que costumávamos dizer hoje estamos a mudar, 

que os juristas têm uma capacidade extraordinária para tudo fazer, mas uma coisa que não 

conseguem é ressuscitar as vítimas ou dar a liberdade a quem dela foi privado. Quando o 

direito penal intervém o mal já está feito».  
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Velhos são os trapos... 

Velhos são mesmo só os trapos... E, por isso, a condição de idoso 

não é, não tem que ser necessariamente, capitis deminutio, sinónimo de 

exclusão social, peso incomportável, calvário insuportável, medo 

permanente, mas, claro, comporta ou pode comportar fragilidades várias 

ou especificidades próprias e exige, de todos e de cada um, cuidados 

especiais, de saúde, de apoio e de enquadramento e desenvolvimento 

pessoal, social, económico, psicológico, cultural e familiar.  

Sobretudo é preocupante o ataque gratuito às gerações mais 

velhas, a ameaça permanente à sua independência, a privação ou 

diminuição excessiva de recursos, a discriminação etária e o desleixo ou o 

arbítrio na falha ou no modo de suprimento das suas incapacidades, 

quando as há, e a ausência de qualidade e a falta de eficácia da tutela 

jurídica, que nunca foi, nem do ponto de vista substantivo, nem da 

perspectiva meramente processual, uma realidade ou, pelo menos, uma 

constante, um exemplo ou uma prioridade de acção.  

Vivem hoje, em Portugal, bem mais de dois milhões de pessoas 

com mais de 65 anos. A maior e crescente longevidade é uma conquista 

da modernidade na Europa e em Portugal. Vivemos mais, muito mais. 

Agora o desafio é vivermos melhor, bastante melhor. Mesmo com 

incapacidades.  

A melhoria das condições de vida, apesar da crise, e a evolução da 

ciência médica, apesar do desinvestimento na saúde, fez com que dos 

anos 60 até aos dias de hoje mais que duplicassem, quer a percentagem 

total, quer o número absoluto de idosos em Portugal e na Europa. Mais 

do que uma preocupação, olhemos para esta realidade como um 

desafio...  

A liberdade, dignidade, participação e autonomia dos idosos são 

valores a preservar e, mais, a promover. O isolamento pessoal e a 

discriminação social são males a combater; com imaginação, amor, 

inteligência e perseverança. O conflito que se pretendeu sub-

repticiamente introduzir entre trabalhadores e pensionistas, ou mesmo a 

ruptura intergeracional, é fruto da falta de intervenção, de cultura, de 

inteligência e de humanidade.  

E, para isso, a Justiça não pode ser apenas reactiva, insensível ou 

passiva e, muito menos, ignorar a sua quota-parte de responsabilidade na 

prevenção e na protecção, na eficaz e pronta salvaguarda dos direitos 

fundamentais das pessoas idosas.  

A Justiça tem que ser proactiva e para além da sinalização dos 

problemas tem que passar imediatamente à acção. Mas também a 

 

 

 

Carlos Pinto de Abreu 
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Política tem especiais incumbências e missões a prosseguir para o eficaz reforço da autonomia 

e dignidade das pessoas com capacidades diminuídas e para a preservação da sua 

independência patrimonial.  

Por exemplo, se não poderão ser exigidos índices de produtividade indiscriminadamente 

e quase eternos, não vejo porque não possam ser dadas oportunidades aos mais idosos para 

que a sua experiência e conhecimentos não possam continuar a estar ao serviço da 

comunidade, assim possam e queiram, com recurso ao direito premial.  

E, já agora, não deverão ser confundidas medidas de protecção com privilégios 

impossíveis ou paternalismos descabidos. Nem pode haver cedências a fracturas geracionais.  

Assim como não devem ser fixadas cegamente incapacidades civis e aplicadas 

indiscriminadamente figuras de suprimento das mesmas, sobretudo sem que 

concomitantemente se assegure a maior autonomia possível e o mais amplo exercício efectivo 

de direitos da pessoa incapaz por motivos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais.  

Mas também não podemos ignorar as consequências sociais e económicas das 

alterações da pirâmide etária e do rácio entre a força de trabalho e o conjunto dos 

pensionistas e demais beneficiários de apoios sociais, designadamente nos orçamentos do 

Estado, em geral, e da Segurança Social, em particular.  

Enfim, deixemos por ora estas considerações de política social e económica e voltemos 

aos temas que são mais prementes na Justiça, sobretudo na Justiça dos casos concretos, na 

tentativa da máxima preservação da autonomia do idoso e, especificamente, às figuras do 

mandato, da gestão de negócios, da curatela e da tutela. 

O mandato, a gestão de negócios, a curatela e a tutela, bem como a intervenção do 

Advogado, o acompanhamento judiciário do Ministério Público e o controlo judicial do Juiz de 

Direito, não podem ser um mero instrumento de desapossamento ou transferência dos 

direitos de natureza pessoal e/ou dos direitos de natureza patrimonial, nem resultado de um 

exercício meramente tabelar, porque automático e formal, pois devem ser desenhadas 

soluções individuais. 

E estas soluções individuais devem ser apenas as estritamente necessárias, 

proporcionais e obviamente flexíveis, ao serviço do visado, e partir da racionalidade, do rigor, 

do equilíbrio e do sentido da vontade expressa e presumida do seu titular originário, sempre 

que veiculada expressamente ou ainda que intuída em momento anterior, sempre com o fito 

da inclusão social, da abertura ao exterior e com profundo respeito da dignidade fundamental 

da pessoa.  

Assim como a dependência psicológica, física e económica não é razão nem desculpa 

para paternalismo, abandono, humilhação, coacção, culpabilização ou infantilização, também 

o Estado e os seus agentes, os membros da família nuclear ou da família alargada ou as 

instituições da sociedade civil e os grupos de pertença devem dar prioridade ao combate à 

erradicação dos maus tratos e à prevenção e à repressão dos aproveitamentos e prejuízos 

materiais e morais causados a pessoas particularmente indefesas, nomeadamente em razão 

da sua muita idade ou da sua maior ou menor capacidade ou especial vulnerabilidade. 
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Para melhor enquadramento destes temas, sugerimos a leitura atenta do verdadeiro 

caderno de encargos que consta da Estratégia de Protecção ao Idoso aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 63/2015, publicada na I Série do Diário da República, n.º 165 de 

25 de Agosto de 2015 e, claro, do artigo 72.º da Constituição e do artigo 25º da Carta Europeia 

dos Direitos Fundamentais.  

São também de consulta imprescindível a Recomendação do Conselho da Europa 

CM/REC (2014) 2 do Comité de Ministros dos Estados membros sobre a promoção dos direitos 

humanos das pessoas idosas, bem como as Recomendações emitidas pelo Comité de Ministros 

do Conselho da Europa a propósito destas matérias.  

Designadamente chama-se particular atenção para a Recomendação (99) 4, sobre os 

princípios respeitantes à protecção jurídica dos maiores incapazes e para a Recomendação 

(2004) 10, a respeito da protecção dos direitos humanos e da dignidade das pessoas com 

doença mental. 

Finalmente sugere-se a análise cuidadosa da Recomendação (2006) 5, a respeito do 

plano de acção para a promoção dos direitos e plena participação na sociedade das pessoas 

com deficiência; e da Recomendação (2009) 6, a respeito do envelhecimento e da deficiência, 

todas estas também emitidas pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa. 

E para finalizar este texto que já vai longo, já se disse que “a pior das desgraças do 

homem [e da mulher] não é ter fome, não saber ler e até não é encontrar-se sem trabalho [ou 

com uma pensão de miséria]. A pior das desgraças [e isto é particularmente sentido sobretudo 

pelas pessoas idosas] é a de sabermos que não contam connosco para nada, a tal ponto que 

até os nossos sofrimentos são ignorados”.  
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E sendo Juiz? 

Inspecção…Ou a ditadura do prazo 

 A avaliação dos juízes (e também dos procuradores) denomina-se 

inspecção. Só o nome, por si, não inspira bons sentimentos. “Estamos a 

ser inspeccionados”, a frase faz surgir um sentimento de invasão, de 

alguém que anda a espreitar por detrás dos nossos armários e dentro das 

nossas gavetas, para ver se temos ali substâncias que não devíamos. 

Não é isto! Os senhores inspectores, devidamente secretariados 

por um funcionário, deslocam-se ao tribunal ou aos tribunais onde um 

juiz prestou serviço durante o período da inspecção, consultam alguns 

dos processos tramitados, vêem o número de sentenças proferidas, falam 

com algumas das pessoas com quem o magistrado trabalha (funcionários, 

procuradores, advogados), consultam as estatísticas e depois elaboram 

um relatório, dando conta da prestação desse magistrado, com a 

proposta de uma nota, que pode ser Medíocre, Suficiente, Bom, Bom 

com Distinção ou Muito Bom (artigo 16º do Regulamento de Inspecções). 

Os critérios para a atribuição de cada uma destas notas está densificado 

no Regulamento de Inspecções. 

Qual o reflexo que esta notação tem na “vida” do juiz?  

O reflexo centra-se na evolução da carreira e num (des)conforto 

psicológico de reconhecimento do trabalho realizado. Explicando melhor, 

só com determinadas notações (o Bom com Distinção), podemos 

concorrer a certas instâncias (Instâncias Centrais), nos termos do artigo 

183º da Lei de Organização do Sistema Judiciário e a contrário, 

determinadas notas implicam a instauração de um inquérito para avaliar 

da capacidade do magistrado para o exercício da função (medíocre). E o 

facto de termos uma boa nota, reflecte-se, como é óbvio, na nossa auto-

estima, o reconhecimento de que estamos a fazer um bom trabalho. 

Mas, aqui entroncam as questões que não podem deixar de se 

colocar nesta matéria. O que é preciso fazer, ou não fazer, para se ter 

uma boa nota, quem é juiz de mérito? 

Nos tempos que correm, com o volume de serviço que é quase 

norma ser excessivo, poderíamos concluir que, para se ser um bom juiz, 

ter-se-ia de trabalhar 16 a 18 horas diárias, incluindo sábados, domingos 

e feriados. Senão vejamos.  

Os prazos para a prática de actos, nos últimos anos têm sido 

encurtados, entendendo o legislador que bastam 2 dias para resolvermos 

os despachos de mero expediente, quer na jurisdição cível, quer na 

jurisdição criminal. Esquece o legislador, digo eu, que o despacho de 

mero expediente, que se resume numa linha ou duas, pode implicar um 
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estudo do processo mais alongado, para concluir que só aquilo, naquele momento, cumpre 

fazer. 

Porque os processos não são 10, 20 ou 30 folhas. Um processo atinge facilmente as 200 

folhas, sem qualquer complexidade, e as dezenas ou centenas de volumes, se estiverem 

presentes vários sujeitos no mesmo processo, por ser conveniente o tratamento conjunto das 

situações. 

Mas que o legislador o esqueça, ou até desconheça, aceitamos, embora com alguma 

perplexidade, pois bastava perguntar, ou, caso queiram uma investigação mais directa, visitar 

um qualquer tribunal e passar um dia a ver, não só a olhar, o que se faz e como se faz. 

Mas o avaliador do trabalho do juiz, o Sr.(a) Inspector(a) pode esquecer, tendo sido, 

também, ele ou ela, juiz? 

As secções de processos têm, entre 4 a 8 funcionários, que tramitam processos e 

podem, por sua vez, abrir conclusão para que o juiz despache. O número de conclusões não 

pode ser limitado pelo juiz. Portanto, tanto podemos chegar ao gabinete e depararmo-nos 

com um processo, ou com 100. Além destes processos, temos os julgamentos ou outras 

diligências em que ouvimos pessoas: advogados, partes e testemunhas, que como já referi 

nestas linhas, podem demorar pouco tempo ou muito. Temos as decisões de fundo, que tanto 

podem ser uma das tais conclusões, ou resultar directamente do julgamento, com data 

agendada para proceder à sua leitura e depósito. 

E, quando no meio disto tudo, porque o dia só tem 24 horas, porque precisamos de 

retirar algumas para dormir, outras para comer, outras ainda para “visitar” a família e tomar 

conhecimento do que se passa no mundo, não conseguimos fazer todos os processos no prazo 

indicativo do código, porque em vez dos 2 dias, precisamos do sábado, para despachar o que 

não vimos nessa semana. Porque em vez dos 10 dias, precisamos de equilibrar o expediente, 

as diligências e as sentenças e só conseguimos ao 12º, 15º ou, que horror, ao 20º dia 

despachar aquele processo… Tal não é ponderado. Corrijo. Tal é ponderado de forma muito 

negativa, presumindo-se que não se conseguiu fazer no prazo meramente indicativo do Código 

o expediente, as sentenças e tudo o mais, porque se foi negligente, porque não se é 

suficientemente bom a gerir o serviço. Dizemos isto porque, nos termos do Regulamento das 

Inspecções, apenas os atrasos processuais de relevo devidos a negligência ou desinteresse 

funcional do magistrado podem obstar a uma melhoria de classificação (artigo 16º, n.º 4 do 

referido Regulamento). 

Num ano, cada juiz fará no mínimo, 1.500 despachos de expediente. Fará ainda entre 

200 a 400 julgamentos (nas instâncias centrais um pouco menos, porque cada um dos 

processos terá mais pessoas para ouvir). Proferirá as respectivas sentenças, ou seja, entre 200 

e 400.  

Se num universo de 1.500 despachos, 10 deles não respeitaram o prazo indicativo do 

código, que conclusão se pode tirar sobre a diligência deste juiz? Se num universo de 6.000 

despachos (um período inspectivo é, também ele a título indicativo, de 4 anos), 100 deles 

forem proferidos após o prazo indicativo, que diz isso do trabalho desenvolvido por aquele juiz 

naquele período? E será relevante o tipo de despacho em que se desrespeitou o prazo 

indicativo?  
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Se uma pessoa esteve doente, com uma doença física debilitante, com um período de 

baixa médica e depois volta ao serviço e durante o primeiro mês, ou até dois meses, o seu 

trabalho é menos regular em termos de prazos, embora se mantenha bom a nível técnico, 

deverá ser sancionada (no sentido de se afastar a atribuição de uma nota de mérito)? 

Falei de muitas coisas, de muitos números e preocupações que são intrinsecamente da 

carreira e que podem parecer de pouco relevo para quem não é juiz. Mas não são.  

Temos todos de pensar que juízes queremos a julgar os nossos processos, como 

queremos que encarem o seu dia de trabalho, como queremos que encarem cada um dos 

processos. Que sejam “bonitos” (para citar um grande juiz – Sr. Conselheiro Pires da Rosa), em 

suma, e se sintam bonitos. 
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A (Des)propósito 

... De Deveres.  

Numa época e sociedade em que todos se arrogam em direitos 

hoje falamos de deveres. Mas não são os deveres em contraposição aos 

direitos: são os deveres em contraposição a deveres. 

O título da notícia que dá o mote é o seguinte: 

"Polícia que matou menor foi absolvido" (e pode ser lido em 

http://www.publico.pt/portugal/jornal/policia -que-matou-

menor-foi-absolvido-25707839). 

Para o ser humano que se move e fixa no extremo (a mais das 

vezes negativo),  este título não poderia ser mais objectivo: no âmbito de 

um processo judicial um agente de autoridade que tirou a vida a um 

menor não vai cumprir qualquer pena em face da sua absolvição. 

E dirá o comum dos mortais (onde os magistrados também se 

inserem): "Mas como? Então matou e não vai preso? Não lhe acontece 

nada?" 

E aqui chegados, abstraindo por completo do processo em causa 

(até pelo Dever de Reserva a que estou adstrita - aquele que já tivemos 

oportunidade de abordar - e, para além disso, pelo profundo 

desconhecimento sobre tal processo judicial) importa salientar o 

seguinte, para quem não sabe ou lembra ou para quem o que se segue 

não deveria ter qualquer efeito: o legislador, na lei que pune 

determinada conduta, previu causas que a justificam e outras que a 

desculpam. Resultado: a absolvição. 

Ou seja, um facto não é punido como crime apenas porque é 

praticado. Tem que estar legalmente previsto (ser típico), ser 

desconforme ao  direito (ser ilícito), ser censurável, impondo-se ao 

agente outra conduta (culposo) e estarem previstos todos os requisitos 

de verificação cumulativa para a sua punição (punível). Esta é a teoria, 

aquela que é ministrada em todo e qualquer curso que se debruce sobre 

o Direito Penal. 

As causas que, legalmente previstas (é importante reter esta 

expressão) justificam a conduta ou a desculpam afastam, assim, a 

ilicitude e a culpa, respectivamente, do acto praticado. 

Se este "desabafo" é sobre deveres, onde é que eles entram? 

Entram exactamente numa das causas que justifica a conduta: 

quando o acto é praticado pelo agente que, na situação em concreto, se 
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vê perante um conflito de deveres em que um tem que ser praticado com sacrifício do outro. 

Exemplos práticos (retirados da jurisprudência, no âmbito de decisões já transitadas em 

julgado):   

 -  O que deve prevalecer: o cumprimento de uma ordem judicial para que sejam 

fornecidos elementos sujeitos a sigilo fiscal ou o cumprimento deste dever de sigilo e recusar o 

cumprimento da ordem? 

 - O que deve prevalecer: proceder ao pagamento de alimentos a um ex-cônjuge ou ao 

filho menor, inexistindo possibilidade de cumprimento de ambos? 

 - O que deve prevalecer: o sigilo médico relativamente a um doente seropositivo que 

não comunica à sua companheira a doença de que padece ou o dever de informação? 

 - O que deve prevalecer: a entrega dos montantes deduzidos a título de IVA ou o 

pagamento dos salários a trabalhadores? 

- O que deve prevalecer: o cumprimento das normas estradais ou a detenção de um 

sujeito que acabou de cometer um crime, numa situação de perseguição? 

E poderíamos continuar... Mas não o faremos. 

Isto tudo para demonstrar que há deveres e deveres e que é com a hierarquia imposta 

pelo legislador que o intérprete da lei tem que os ordenar, caso a caso, sempre presumindo, 

por imposição legal, que quem faz as leis consagra as soluções mais justas. 
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O Cantinho do João 

Velhos são os trapos 

Velhos são todos aqueles que têm mais dez anos do que nós. 

Lembro-me de ter vinte anos de idade e de olhar para quem tinha 

trinta como alguém com quem seria impossível dialogar. Pelo menos com 

conversas minimamente plausíveis e interessantes. Um trintão naquela 

época correspondia a alguém que já não saía tanto à noite e que, em 

certos casos até já poderia estar casado e com filhos (que horror … é 

mesmo coisa de velho, pensava eu na altura).  

Passei por experiência idêntica também, quando fiz trinta e olhava 

para quem tinha quarenta, pois quarenta anos de idade correspondiam, 

na minha perspetiva de então, a alguém que provavelmente teve a 

oportunidade de privar com o Marquês de Pombal, e como tal, velho 

demais para interagir. Um quarentão era alguém que trabalhava há 

muito tempo, tinha responsabilidades bancárias e preocupava-se com a 

alimentação pois o colesterol não perdoa. Alguém que puxa o assunto do 

colesterol no meio de uma conversa é alguém com quem nada há a 

conversar, pensava eu na altura. 

Procuro combater este vicio, o de considerar que velhos são 

aqueles que têm mais dez anos que nós pois recordo-me, sempre, de 

ouvir uma senhora que aparentava ter sobrevivido à guerra de 1914/18 a 

referir-se a uma outra senhora de idade como “aquela velha”. Ainda 

pensei em dizer-lhe que velhos são os trapos mas calei-me pois, na 

realidade o que me apetecia era dizer-lhe que velha era ela e não apenas 

a outra . Aquela que não estava presente. 

Também não aprecio o estereótipo dos velhos. A figura do 

avozinho simpático ou da vovó amorosa, reduzidos apenas a isso, a vovós 

com uma carinha fofinha, aquelas carinhas que vemos nos anúncios de 

fraldas para incontinentes ou para remédios para a osteoporose. 

Aprecio senhoras de setenta anos que ainda escrevem livros (que 

não sejam apenas “as minhas memórias”), que criticam de modo 

acutilante (que não apenas o arroz doce da vizinha) assim como senhores 

de idade provecta que dão aulas e que desenvolvem raciocínios 

complexos sem se engasgar na prótese dentária. Aprecio um homem que 

descreve de forma clara e sem complexos como foi embarcar num navio 

para o Brasil em meados dos anos quarenta, ou uma mulher que conta 

como foi gerir uma turma de alunos numa aldeia recôndita do Alentejo 

ou da Beira na mesma época, isolada de tudo. Divirto-me com as 

aventuras de quem atravessou um rio para Espanha a fazer contrabando 
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assim como admiro quem participou na construção do que hoje damos por adquirido, como  

ponte sobre o Tejo (ou algo semelhante). 

Sou contra a nostalgia, contra o discurso do “antigamente é que era bom, pelo menos 

havia respeito, coisa que hoje não há” pois antigamente também havia muita falta de respeito, 

em muitas coisas onde hoje, pelo menos, já não há. Sou a favor de homens e mulheres com 

idade generosa, fortes de carácter, opinativos e senhores do seu nariz, daqueles que não 

precisam de ninguém para lhes indicar o caminho. Daqueles que, se fosse necessário, ainda 

hoje embarcavam num navio para o Brasil, geriam uma turma de alunos numa aldeia recôndita 

do Alentejo ou da Beira, isolada de tudo, atravessavam um rio para Espanha para fazer 

contrabando ou participavam na construção de algo como a ponte sobre o Tejo (ou 

semelhante), pois apenas aguardo mais uns anos para, quiçá, repudiar os anúncios das 

próteses dentárias ou das fraldas para incontinentes, e juntar-me a eles, sem olhar para trás. 

Aos nossos avós. 
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Flores na Abissínia 

Foi Pina Martins quem disse a propósito dos livros que foi 

encontrando (ou que o encontraram a ele) "os objectos procuram quem 

os ama". Embora com a idade esteja a perder o gosto pelas citações 

alheias reconheço nesta um fundo de verdade. Ao longo dos anos tenho 

encontrado quase por acaso livros que desejei ler e que não se 

encontram com facilidade no circuito comercial normal. Este fenómeno 

aconteceu-me pela primeira vez com sete ou oito anos quando encontrei 

numa papelaria de uma zona balnear um inesperado exemplar de A 

princezinha. Há que dizer que os meus pais tinham procurado por toda 

Lisboa esse livro que eu lhes tinha pedido. E nada. E ali, de repente, ei-lo. 

Um só exemplar já com algum pó à espera da sua leitora ... Eu. 

   Este Verão vivi um episódio idêntico. Acordei com vontade de 

ler Zorba, o Grego. Pesquisas na net, visitas a alfarrabistas e idas a 

livrarias conduziram a um mesmo resultado: nada, nicles, zero. Não foi 

uma grande desilusão porque já estava à espera do insucesso. E de 

repente, em finais de Julho, de forma inesperada, voilà um exemplar de 

Zorba chega-me às mãos. Só para mim. Para sempre (espero). 

      Valeu a pena ansiar por Zorba? 

     Sim. É um dos mais extraordinários e intensos livros que li até 

hoje. Foi escrito por Nikos Kazantzaki filósofo, poeta e escritor grego, 

também autor de A última tentação de Cristo, que Martin Scorcese 

passou ao cinema. 

     Publicado em 1946 Zorba tem como personagem principal um 

camponês nascido para o mundo e cujo nome dá título ao livro. O traço 

principal de Zorba é o seu imenso gosto pela vida. É um sensual no mais 

completo sentido do termo. Não tem passado e não pensa no futuro. 

Não tem problemas existenciais. Não porque seja um bruto. Mas porque 

confia. No universo, em Deus, nele próprio. Quando Zorba come, come 

com prazer. Quando ama, ama com verdade. Quando trabalha, entrega-

se à tarefa. E é assim para todos os momentos da sua vida, seja a dançar, 

a sofrer ou a lidar com monges ortodoxos. 

Zorba é talvez a personagem literária que conheço que melhor 

aceita a vida, com as suas alegrias e contratempos. Em diálogo com o 

patrão este diz-lhe que não quer aborrecimentos. Ao que Zorba lhe 

responde “A vida é um aborrecimento, a morte não. Viver, sabes que quer 

dizer isso? Arregaçar as mangas e entrar no barulho.” Curiosamente, o 

reconhecimento de que a vida é difícil é a primeira das quatro verdades 

budistas. A diferença está no modo como Zorba reage a esta percepção. 

Não através do desprendimento mas mergulhando em tudo o que a vida 
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tem para lhe dar. Como se fosse o seu o primeiro dia de vida ou o seu último dia neste mundo. 

Quando nos afastamos dos lugares comuns percebemos até que ponto essa capacidade 

é preciosa e rara. José Gomes Ferreira deixou-nos o poema Viver sempre também cansa. E há 

muita gente que concorda. Mas não Zorba, seguramente. Está sempre o momento, incansável. 

Afinal, como se depreende das suas palavras, haverá um momento em que vai morrer e contra 

isso, contra a velhice e o inevitável fenecer, rebela-se. 

O interlocutor de Zorba é o seu patrão e amigo, um jovem intelectual grego que está a 

escrever um interminável livro sobre Buda. É nele que se instala a dúvida entre o viver 

contemplativo (que no seu caso, é um não viver) e a acção de Zorba que aprende a admirar. 

O aspecto de que menos gostei no livro é o machismo que o perpassa. Não é só no 

modo como Zorba se refere às mulheres reduzindo-as a umas pobres coitadas sempre à 

espera que um homem repare nelas. É também nas diferentes consequências que a realização 

sexual tem para umas e outros. Neste livro, os prazeres inerente ao lado primitivo do ser 

humano são muito evidentes. Zorba não tem uma vida de subtilezas. É neste quadro que o 

acto sexual surge como um elemento de renovação … para os homens. Zorba e o patrão 

envolvem-se, um com uma velha cortesã abandonada em Creta e outro com uma viúva na 

mesma ilha (o livro foi publicado no pós II Guerra Mundial, o que não faltava eram viúvas). 

Cada um o faz do seu modo, um mais incisivo e outro mais titubeante. Depois continuam as 

suas respectivas vidas. Já as duas mulheres … acabam por morrer. Certamente os Freuds deste 

mundo podem explicar. Mas a mim este destino comum deixou-me de sobrolho franzido. De 

qualquer forma, esta reserva não é suficiente para abalar o meu gosto pelo livro e o 

recomendar. Por mim, tenho a certeza de que mais cedo ou mais tarde o vou reler. 
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E o mar logo ali 

A importância do nome 

 

Começou por anunciar à natureza o seu nome 

Valter Hugo Mãe, O filho de mil homens, 2015, Porto Editora 

 

Às vezes, ainda lhe trocam o nome. Por mais que diga que já não se 

chama Senhora Catarina Santos Silva, agora é só Catarina Santos, fica 

difícil para quem a conhece e mantém cerimónia mudar-lhe assim o 

nome.  

Se fosse hoje, ficaria com o nome que os pais lhe deram ao nascer 

no dia 17 de outubro de 1965. Que ideia esta de mudar de nome aos 30 

anos! 

Crendo que o casamento seria para a vida, muito devido à tradição, 

exerceu o direito de acrescentar o apelido do marido. Agora, advogada, e 

sabendo das consequências de não conservar o apelido do ex-marido e 

passar a Dra. Catarina Silva, decidiu, ainda assim, mudar. 

Com os documentos atualizados na carteira e outros tantos on line, 

prepara-se para mais um dia cheio de reuniões no escritório, 

teleconferências, audiência no tribunal e, no fim, a previsão de uma 

corrida no parque. 

Ao chegar ao edifício onde funciona o tribunal de província onde se 

desloca pela primeira vez, repara que as letras de metal discreto 

contrastam com os tubos de néon de instituições bancárias muito mais 

recentes. Chegou lá pelo GPS que, vá lá, coincidia com o sinal “tribunal” 

que ia vendo ao longo das ruas. 

A notificação dizia “Comarca de Faro”, era o Tribunal Judicial da 

Comarca de Faro, mas não estava em Faro.  

À porta, porém, a sinalética nada tinha a ver com Faro mas com a 

cidade onde de facto estava. Talvez pela experiência que vivera, tentava 

ser rigorosa e chamar as coisas pelo seu nome que, como se vê, podem 

mudar por lei ou por vontade própria.  

Verificou a notificação: “Comarca de Faro”; depois o nome da 

cidade que conferia e “Inst. Central – Secção Cível – J …” e um número. A 

letras mais pequenas, a morada: verificou com o GPS. Apesar do código 

que lhe foi difícil descortinar, estava no sítio certo. Habituada a deslocar-

se sempre entre os mesmos tribunais, parecia que estava num desafio 

daqueles em que se tenta descobrir alguma coisa. Descobriu o lugar, teve 
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de perguntar onde se devia dirigir no edifício de vários andares e lá lhe disseram onde ficava a 

“Instância Central Cível”. 

Perguntou-se porque é que com a Reforma Judiciária entrada em vigor em setembro 

2014, mudando o nome, não mudam tudo – como ela fez, desde o cartão de cidadão ao perfil 

no facebook – e de forma a que uma pessoa comum entenda. 

Dentro da sala de audiências, tudo correu com normalidade: saiu confiante de ter feito 

prova do necessário para fazer valer a posição do seu cliente e sem ser advogada da terra não 

houve como confundi-la com Catarina Santos Silva. Chamaram-na pelo nome atual.  

Regressou ao escritório a pensar que se tivesse ingressado na Magistratura Judicial hoje 

poderia ser Conselheira ou Desembargadora (título conferido pelo artigo 20.º, n.º 1, do 

Estatuto dos Magistrados Judiciais, aos juízes e juízas do Supremo Tribunal de Justiça, e dos 

Tribunais da Relação, respetivamente), mas se fosse juíza num tribunal de primeira instância 

teria o problema adicional de lhe chamarem juiz ou jota (“J”) quando se queriam referir a si ou 

à unidade de processos onde exerceria funções – de a instituição a que pertence e onde 

trabalha não usar na comunicação com o exterior o nome por que é reconhecida por todos, ou 

seja, “Tribunal”, “Tribunal Judicial da Comarca de …” e de usar abreviaturas impercetíveis. 

Esta designação é compreensível apenas para quem conhece a lei n.º 62/2013, de 26 de 

agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário)i, não esquecendo o decreto-lei n.º 49/2014, 

de 27 de março, que regulamentou aquela lei, incluindo quanto à forma de identificar os 

lugares dos juízesii; e para quem sabe que, não usando a lei as abreviaturas acima enunciadas, 

a sinalética e as designações nos documentos timbrados automaticamente dependem do 

Ministério da Justiça. 

 

Esta designação é compreensível apenas para quem conhece a lei n.º 62/2013, de 26 de 

agosto (Lei da Organização do Sistema Judiciário) , não esquecendo o decreto-lei n.º 49/2014, 

de 27 de março, que regulamentou aquela lei, incluindo quanto à forma de identificar os 

lugares dos juízes ; e para quem sabe que, não usando a lei as abreviaturas acima enunciadas, 

a sinalética e as designações nos documentos timbrados automaticamente dependem do 

Ministério da Justiça. 

 Catarina Silva acabou o dia como previsto numa corrida no parque e sem problemas de 

identidade. 

 

 

 

 

 

 
i
 Veja os artigos 33.º, 79.º e 81.º, no sítio da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, em  
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=&nid=1974&tabela=leis&pagina=1&
ficha=1&nversao=#artigo 
ii
 Veja no mesmo sítio o art. 12.º do dito Regulamento, em 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2075&tabela=leis 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=&nid=1974&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=&nid=1974&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&nversao=#artigo
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2075&tabela=leis
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Oleo sobre Lienzo  

A entrada do Hotel Mediodia dá para uma praça onde os pombos e 

os pardais lutam entre si pelos restos de comida que caem no chão. Os 

pombos e os pardais de Madrid são atrevidos, ousados até – pousam nas 

mesas como pedintes e fazem voos rasantes aos transeuntes. A praça é 

pequena e sossegada, rodeada de esplanadas. Tem um Starbucks com um 

empregado muito simpático e serve bons frappuccinos. Existem duas 

lojas de artesanato africano. Contrastando com o garrido das montras das 

lojas, à esquerda do hotel domina a sobriedade lisa e branca do edifício 

do Museu Rainha Sofia. Terminei de beber o meu frappuccino e segui 

vagarosamente em direcção à escadaria do Museu. Subi as escadas, 

entrei no edifício, comprei o bilhete. Logo em frente da bilheteira fica a 

saída para o jardim. Em qualquer das direcções laterais é possível 

encontrar os elevadores exteriores que permitem o acesso aos andares 

superiores. Dirigi-me a um deles, nunca escolhia um dos sentidos, tanto 

poderia virar à direita como à esquerda. Saí no 2.º andar, virei à direita, 

segui em frente até ao fundo, virei então à esquerda e entrei na primeira 

sala à direita, a Sala 207. 

La Nueva Figuración. Entre Clasicismo e Sobrerrealidad 

The New Figuration. Between Classicism and Surrealism 

Parei em frente ao quadro. 

Da primeira vez que visitei o Museu Rainha Sofia desemboquei na 

rua, saída da estação de Atocha. Procurei as indicações dos Museus 

determinada na minha visita ao Museu do Prado. Na Calle de Atocha as 

placas assinalavam o Museu do Prado para a direita e o Museu Rainha 

Sofia para a esquerda. 

Two roads diverged in a yellow wood 

And sorry I could not travel both 

And be one traveler, long I stood… 

Sorri ao lembrar-me dos primeiros versos de um dos meus poemas 

preferidos de Robert Frost. 

Oh, I kept the first for another day! 

Mudei de planos – o Museu Rainha Sofia parecia-me mais perto, 

mais pequeno, mais lógico. Subitamente fazia mais sentido… Guernica 

estava lá e sempre desejei ver a obra, comover-me e frente da enorme 

tela preta e branca. Relembrar um poema que, em tempos, conheci. 

Tomei, então, a segunda estrada, menos viajada e entrei no Museu 

Rainha Sofia, afundando-me nos quadros expostos nas salas brancas e 
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ainda vazias da manhã. Guernica demorava. Não perdi muito tempo nas diversas salas. Estava 

cansada e doíam-me os pés. Invadiu-me uma estranha desmotivação para obras que, em 

outras circunstâncias, me levariam a perder-me no tempo. E Guernica demorava, o meu 

interesse desmoronava. Até que vi o outro quadro. 

 

Nunca mais o voltei a ver. Nunca mais lhe falei. A última vez que o fiz 

foi para lhe dizer isso mesmo: «Nunca mais te falo. Para mim morreste, não 

existes mais». E assim foi. A ausência doeu-me mais do que doença. A 

vontade quase indomável de voltar atrás, de lhe dar novamente existência, 

queimava-me os movimentos, como se o acto de o matar na minha vida tivesse 

terminado com a minha própria existência. 

 Um pêndulo emocional oscilava entre amá-lo outra vez ou matá-lo de 

vez. Afinal, quem deixou de existir – eu ou ele? 

Tinha que pôr espaço entre nós, já que o tempo nada distancia. É essa a 

lição do tempo – não cria distância. Precisava de espaço. Precisava de existir 

de novo. Longe. Sem ele. Foi essa necessidade que me levou a Madrid pela 

primeira vez.  

 

O outro quadro fica à direita, mesmo na parede junto da entrada. Nessa parede apenas 

estão três quadros: à direita, um quadro pequeno retratando uma mulher com ar triste; à 

esquerda, um quadro muito maior e escuro retratando um homem numa posição estranha. 

Fiquei parada em frente do quadro que fica no centro, ignorando as gentes e artes que 

circulavam no chão e nas paredes do edifício. O outro quadro é apenas mais um quadro de 

museu. Pelo menos é o que me parece que é para os outros. A loja do Museu ignora-o 

totalmente. Nem um pequeno postal, um íman de frigorífico, qualquer coisa. Como se não 

existisse. Não é Guernica, reproduzido até à exaustão em todo o merchandising. Não é Miró, 

Picasso, Dali ou Kandinski.  

Apenas da primeira vez vi alguns dos quadros. Até Guernica. Contudo, porque primeiro 

vira o outro quadro, Guernica tornou-se uma mera curiosidade que não me emocionou. A 

partir daí limitava-me a ver o outro quadro ignorando tudo o resto. Assim como ignorava o 

resto da cidade. Madrid nada mais é que o local onde está o quadro. Uma inevitabilidade. 

Poderia o quadro estar em qualquer outro ponto do mundo que o sentimento seria idêntico. 

Mas tem uma vantagem: é relativamente perto de Lisboa e tem um hotel mesmo ao lado. 

 

Nunca acreditei que o amava porque sempre soube que ele era incapaz de 

amar. E também não queria amá-lo porque tudo nele me dizia que não valia a 

pena. Mas, infelizmente, amei-o. Caí no lugar-comum do amor impossível. Se 

não soubesse que tudo não tinha passado de um jogo sórdido, poderia até 

afirmar que existiram bons momentos – momentos de carinho, amor talvez, 
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momentos de paixão. Na altura iludia-me e, por instantes, até acreditava. Ou 

fingia que acreditava. Por vezes o amor fingido é melhor que o vazio. 

Aproveitava bem esses escassos momentos em que tudo parecia ser perfeito – 

uma forma de compensar as longas inquietações e angústias que se lhes 

seguiam. Onde estará ele? E o que estará a fazer? Com quem? O que pensará 

ele? O que quer de mim?  

A falsidade é tão escorregadia como o óleo. Parece que fica para sempre 

mas aos poucos vai-se escoando por onde pode até nada ficar senão uma 

mancha. Apenas nas telas é possível fixar a tinta de forma permanente. Na 

vida não. Gradualmente o colorido a óleo foi-se esbatendo, fugindo por 

frestas e aberturas, desvendando aquilo que ele é. Às mentiras perdi-lhes a 

conta, os enganos e falsidades foram em tal quantidade que, se fossem telas, 

nem todos os museus do mundo poderiam albergá-las. A isso se juntou a 

crueldade. Haverá algo mais cruel que magoar pelo prazer de magoar alguém?  

 

Sorri enquanto caminhava. Quadrados feitos da luz da manhã dão vida ao chão de 

pedra. Recordava-me a segunda vez que viera, logo no dia seguinte à primeira. Fiz, então, o 

percurso inverso e percorri o 2.º andar, de sala em sala, em busca do quadro. Não estava em 

nenhuma delas. O quadro não estava lá. Cheguei a pensar que tudo não passava de um delírio 

meu provocado pelo calor e o choque, uma simples recordação súbita de um momento que 

julguei perfeito. Pintara a cena na minha imaginação e projectara-a nas paredes brancas do 

Museu. A memória dói sempre mais nos quadros. Afinal existia. Estava mesmo lá, na última 

sala, tão perto do elevador. 

Pareja en la playa 

Nudes on the beach 

1922 

Oleo sobre lienzo 

90,5x116 cm 

AS-00511 

José de Togores 

Cerdanyola del Vallés 1893 

Barcelona 1970 

 

Era o início do Verão. Fomos à praia. Duas vezes apenas. Nunca me senti 

tão livre, tão plena de uma felicidade até então desconhecida. Tudo parecia 
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certo, perfeito. A praia quase deserta. O Sol quente. O mar frio. Os nossos 

corpos nus. A minha existência validada apenas por aqueles momentos. As 

imagens apenas nos parecem verdadeiras quando vistas à distância – no tempo 

e no espaço. Faz agora um ano que fomos aqueles dois dias à praia. Apenas 

dois dias, umas poucas horas. E agora, um ano depois, noutro espaço, a minha 

existência perfeita retratada num quadro desconhecido. Era aquela uma 

felicidade verdadeira?  

 

Robert Frost, sempre, dá-me a resposta: 

I shall be telling this with a sigh 

Somewhere ages and ages hence: 

Two roads diverged in a wood and I –  

I took the one less traveled by, 

And that has made all the diference. 

O casal está nu numa praia aparentemente deserta. Na praia, assim como na tela, só o 

casal existe. Ela, de rosto exposto, olha para ele. Ele, o rosto oculto na perspectiva, acaricia o 

cabelo dela enquanto a abraça. Parece que a ama nos gestos, mas o rosto esconde a verdade. 

Os gestos dela são comedidos, tímidos até, enquanto o seu rosto, pelo contrário, tudo revela – 

o amor, a insegurança, como se soubesse que apenas se trata de um só momento de felicidade 

retratada, pintada, que, a qualquer altura se desvanecerá na sua existência e se evidenciará 

falsa.  

Queria viver em frente ao quadro. Eternizar o momento. Existir novamente. A única 

forma de viver aquele amor impossível – estática, imutável e suficientemente distante e irreal 

para não me destruir outra vez. Para não me partir toda. 
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Crónica Feminina 

É Só Conversa! 

Eu já não percebo nada disto! Então mas quem ganha não é quem 

tem mais cruzinhas? Então mas não é preciso estar a contar aquelas 

cruzinhas todas que a gente põe lá no papel e depois ver qual dos 

bonecos tem mais cruzinhas e, prontos, ganha quem tem mais 

cruzinhas?! É que já vão dias que disseram que ganharam os outros dois e 

agora andam todos a dizer que quem vai para lá mandar é este e mais 

aquele, depois vão todos ou vão só alguns, andam todos à conversa, 

conversa para aqui, conversa para ali, ainda há dias andavam todos aos 

gritos uns com os outros, a dizer cobras e lagartos uns dos outros e agora 

é só conversa… vocês querem lá ver que afinal esta coisa de dizer que 

ganharam os outros dois foi só para enganar, porque aquilo de contar as 

cruzinhas nos papéis deve dar cá um trabalho e vai-se a ver enganaram-

se a andam a contar tudo outra vez e por isso andam só à conversa. 

Eu só queria saber mesmo é afinal quem é que vai mandar nisto 

tudo outra vez, que isto de uma pessoa não saber dá muita aflição, está 

para chegar o Natal e eu sei lá se não vão cortar nalguma coisa, pois que 

os outros dois cortaram o subsídio de Natal e foi cá um problema, porque 

as clientes aviaram-se logo menos, eu que tinha andado a comprar os 

frutos secos, daqueles mesmo dos bons, e a mercadoria ficou-se-me toda 

lá no estabelecimento. 

E depois andaram a cortar nas pensões dos velhotes, que isto aqui 

em Campo de Ourique há muito velhote e coitados, a reforma nem dá 

para os remédios quanto mais para o comer, nunca vendi tanto fiado na 

minha vida, mas o que vai uma pessoa fazer, não posso dizer não à 

freguesia que vem cá há muitos anos, sou lá agora mulher de não fiar 

uma cenoura e uma batata para a sopinha, mais um puxado de agrião e 

uns grelos, uma pessoa vai tirando daqui e dali e sempre vai esticando. 

É que isto aqui na cidade é cá um problema, quando era lá na terra, 

que quando era miúda também havia muita fome, uma pessoa sempre 

tirava da terra o comer, sempre tinha a criação, agora aqui é só estrada, 

só estrada… eu lá plantei umas coisinhas na varanda mas aquilo não 

medra nada de jeito, até comecei a fazer criação que sempre rendia 

alguma coisa mas o raio da miúda não me deixou matar os coelhos, foi cá 

uma choradeira, andei eu a dar ração aos animais para morrerem de 

velhos, olhem que tiveram vida melhor que muitas pessoas!  

E a gente que enmigrou?! Só aqui na rua foram logo três! E ainda 

no outro dia veio o meu Carlos Jorge com essa conversa, ai e tal, o Xico lá 

dos táxis que pára no aeroporto disse-me que arranjou um trabalhito 

jeitoso nas arábias, que pagam bem e que também arranjava para ele, 

 

Quininha da Conceição 

Empresária 
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que estava a pensar em ir… é que levou logo um tabefe! Que anda ainda em boa idade para 

apanhar e se julga ele que não sou mulher de lhe baixar as calças e assentar-lhe a colher de 

pau no rabo está muito enganado! Então agora ir lá para as arábias, aquela gente sempre toda 

entrapada e é só guerras para lá, todos a matarem-se uns aos outros, então se andam tantos a 

fugir de lá naqueles barcos que até se afogam todos no mar para chegar cá que mete dó de ver 

na televisão aquelas coisas, e quer-me ele ir para lá fazer o quê?! Que ainda lhe dão a volta ao 

miolo! E depois aquilo lá é só deserto, que eu já vi na televisão, é só pó e areia pelo ar e o raio 

do rapaz saiu-me asmático, mas era agora o que me faltava por um filho no mundo para se ir 

enfiar no meio do pó e ainda morrer para lá ou levar um tiro ou coisa que o valha! O que vale é 

que é só conversa! Que aquele para mexer o rabo para alguma coisa… sempre me saiu muito 

ronha, já ela é até espevitada demais, aquele começa logo a remoer se tem serviço de táxi 

para a banda de lá, está-se mesmo a ver a ir para as arábias!  
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Eleanor Rigby 

(Beatles – Lennon/McCartney, álbum Revolver, 1966) 

Ah, olhai para todas as pessoas solitárias! 

 Ah, olhai para todas as pessoas solitárias! 

  

Eleanor Rigby apanha o arroz  

Na igreja após um casamento 

Vive num sonho 

Espera à janela, envergando uma expressão que guarda numa jarra junto 

à porta 

Para quem será? 

 

Todas as pessoas solitárias, 

De onde virão? 

Todas as pessoas solitárias, 

A onde pertencerão? 

 

Padre Mackenzie escrevendo as palavas  

de um sermão que ninguém ouvirá 

Ninguém se aproxima 

Observem-no a trabalhar, remendando as meias 

À noite quando não há mais ninguém 

Que lhe interessará? 

 

Todas as pessoas solitárias, 

De onde virão? 

Todas as pessoas solitárias, 

A onde pertencerão? 

 

Ah, olhai para todas as pessoas solitárias! 

 Ah, olhai para todas as pessoas solitárias! 

 

Eleanor Rigby morreu na igreja 

E foi sepultada juntamente com o seu nome 

Ninguém compareceu 

Padre Mackenzie, limpando a terra 

das mãos enquanto se afastava do túmulo 

Ninguém foi salvo 

 

Todas as pessoas solitárias, 

De onde virão? 

Todas as pessoas solitárias, 

A onde pertencerão? 
Tradução: Paula Ferreira Pinto 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GnkEZcTXu4k&feature

=share 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GnkEZcTXu4k&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=GnkEZcTXu4k&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=GnkEZcTXu4k&feature=share
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