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EDITORIAL



5

É com nova cara mas com a mesma dedicação que apresentamos 
o número de Dezembro.

Neste número, e apesar de nos aproximarmos de um também 
novo ano, questionamos a novidade de tudo o mais, regressando, 
inclusive, ao apelo pelas crianças.

Por cá viajámos por Sintra, até ao fundo de uma sala pela porta 
do qual se entra na discussão em torno da carreira do Magistrado.

E fazendo perguntas, das boas, sobre números e prazos e erros 
que os (des)consideram, de forma pouco geométrica, conhecemos 
quem pode ser qualquer um com vontade de mudar.

Decidimos ainda, com o coração, acabar com o suspense em 
torno da Carolina e do Pedro.

Desfrute, como sempre!
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

Vem este título a propósito do jantar de 
Aniversário da JustiçA com A.

Escolhido a dedo o local, como não podia 
deixar de ser, tratava-se a seguir de escolher 
dentro do espaço geográfico o espaço de 
envolvência do convívio

Para mim, a quem Sintra diz muito desde 
que me conheço, só podia ser naquele 
espaço bucólico que se devia realizar 
o evento. E depois, tinha de ter história, 
tinha de ter romance, tinha de ter mistério. 
Conversadas as hipóteses, o eleito foi o Hotel 
Lawrence que nos traz Lord Byron e Eça de 
Queiroz, os Maias e o romance desastroso de 
Carlos e Maria Eduarda que, no antigo Egipto 
ou noutra cultura qualquer teria passado 
absolutamente despercebido porque seria 

absolutamente normal.
O local tinha (e tem) tudo para ser perfeito 

e adequado a uma reunião de indivíduos 
unidos pelo factor comum que é a escrita. 
Teria mesas redondas onde todos sentiriam 
que havia laços (não nós), como a filosofia de 
vida norteada pela defesa da JustiçA, pelos 
Direitos FundamentAis, pelo HumAnismo e 
pela VontAde de ser e fazer Acontecer, sem 
pedir nada em troca.

Não fora a interpretação de uma frase e 
tudo teria corrido, como se usa dizer, “às MIL 
maravilhas”.

Mas a forma como se diz e a forma como se 
ouve faz toda a diferença. E não me venham 
dizer que tem que ver com a entoação, ou 
que tem que ver com onde se coloca a 
vírgula, o espaço, o não sei quê. O que é certo 

A MESA AO FUNDO DA SALA OU A MESA AO FUNDO DA SALA 
OU 
DE COMO SE CONDENA ALGUÉM COM A MESMA FRASE 
OU 
DA ABSOLVIÇÃO, DA INOCÊNCIA E DA COMUNICAÇÃO 
OU AINDA 
DE COMO SE CONDENA OU ABSOLVE NUMA  SALA AO FUNDO
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA é que a expressão “na sala ao fundo” dita por 
quem marcou o jantar, foi ouvida por quem 
recebeu o pedido como “na sala ao fundo”.

Dirá quem está a ler que é a mesma 
coisa, e que não percebem a diferença, 
e perguntarão o que se passou para não 
ficar a mesa na sala ao fundo mas sim,.... na 
sala do fundo. Não imaginam a sensação 
de desânimo, de contrariedade, de aflição 
que me percorreu, todas as ideias que me 
ocorreram, e o choque momentâneo dos 
cinco sentidos ao ver a mesa refém da sala 
do fundo. Pronto… o erro era meu que não 
estivera atenta ou era de quem ouvira? A 
frase era a mesma, a localização era outra 
completamente diferente. 

É assim em tribunal e é assim em muitas 
situações da vida. Duas pessoas querem a 
mesma coisa, ambas julgam falar da mesma 
coisa e falam de coisas completamente 
diferentes. Ou, duas pessoas querem coisas 
diferentes e empregam a mesma expressão 
criando a quem ouve a ideia de que falam do 
mesmo.

E quem ouve, coloca a vítima e o agente 
do crime na sala ao fundo e di-lo inocente 
e, quem conta, sabe que é culpado porque 
estava na sala ao fundo.

É muitas vezes esta a verdade da prova. 
Dois olhares sobre a mesma coisa e visões 

completamente diferentes, representações 
absolutamente opostas e resultados 
completamente diferenciados. Uma frase 
ouvida por A é inocente mas, a mesma 
afirmação ouvida por B é um golpe de Estado.

Uma frase absolutamente inócua numa 
Circular pode ganhar formas de Lei ou 
ser entendida como tal e, o Costume ou o 
silêncio fazerem dela uma regra.

O domínio da comunicação dos meios 
e da forma, pode tornar uma afirmação 
aparentemente administrativa, em algo mais 
poderoso que uma Lei criada pelo legislador 
a quem foi dada (pelo eleitor – o verdadeiro 
Soberano), a competência para legislar.

E de súbito lembro-me do filme escolhido 
este mês para quebrar a rotina de uma carreira 

sem horários. Um filme que merecerá a Carey 
Milligan uma nomeação ao óscar de melhor 
atriz e, só não será indicada, se pensarem que 
não tem nome nem carreira feita, como lhe 
chamam por esses meios e outros.

Quando ponho os olhos naquelas mulheres 
que trabalhavam horas a fio nas fábricas, sem 
condições de trabalho, sob o peso de leis 
em relação às quais nem tinham direito de 
voto, penso em alterações que não têm nada 
de legislativas que vão sendo feitas por aí, e 
publicadas como uma regra que tem de ser 
observada, cumprida, obedecida.

É isto o século XXI dos seres esclarecidos 
e cultos a que acresce a alguns serem 
licenciados em Direito?

Quando um órgão de disciplina e gestão 
“faz leis” para “tapar “buracos” e “redefinir” o 
que entende que o legislador não definiu, 
pergunto-me se tenho direito ao voto ou se 
estarão a deturpar tudo o que o meu voto 
significa.

Estaremos muito longe da necessidade de 
uma luta contra poderes instalados?

É certo que as condições de trabalho são pelo 
menos legisladas dentro de parâmetros legais 
e de acordo com princípios internacionais, com 
os olhos postos em diplomas, em Tratados…. 
Mas…,olhando bem, não surgem de revés e 
sem aviso, circulares, normas, homologações 
que contrariam todos esses princípios tão 
apregoados, tão aparentemente defendidos?

Vejamos por exemplo: O Juiz, a Juíza, não tem 
horário de trabalho, só tem de apresentar o seu 
trabalho sempre em dia. Não sabe qual vai ser 
o seu trabalho do dia porque tal depende das 
conclusões abertas em cima da secretária, e 
do que contêm essas conclusões. Quantos 
saneadores? Quantas sentenças? Quantos 
processos de especial complexidade? Quanto 
tempo as testemunhas a ouvir em julgamentos 
levarão a depôr, a dizer da sua verdade e da 
sua justiça…Tudo uma incógnita. O Magistrado 
não sabe nunca quando termina o seu dia ou, 
quantos dias esse mesmo dia se irá arrastar 
pelos outros dias do mês.

E o curioso é que,   é muito semelhante a 
uma fábrica o seu local de trabalho. 
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O Juiz, a Juíza, têm de produzir a um ritmo 
imposto com objectivos impostos que, 
segundo lhe dizem não é absoluto, mas 
segundo verá escrito no seu relatório de 
inspeção será derradeiro e limitador da sua 
progressão na carreira independentemente 
de ter filhos, pais idosos e doentes, e ele 
próprio doenças.  Independentemente de 
gostar de ler, ir ao cinema, apanhar Sol, ver 
o mar, namorar apenas ou necessitar fazer 
uma caminhada porque o colesterol, diz o 
médico, está “altito”.

E claro que os juízes não podem ser todos 
bons …. Não? Mas não é suposto que na 
sua seleção inicial só sejam escolhidos os 
que são realmente bons? Não é o que se 
pretende? Onde falha então a seleção para 
que se estejam a criar novas formas de 
seleção?

Curioso, que medo têm os de fora das 
classificações dos juízes? O que se pretende 
fazer com elas? Classificá-los, desmotivá-
los afastá-los do acesso aos tribunais 
superiores, ao seu direito à progressão na 
carreira? 

Tenhamos em conta que é na 1ª Instância 
e na Relação que se aprecia a matéria de 
facto, é aí que a triagem e a diferença entre 
uma condenação e uma absolvição se faz. 

Escolher, avaliar, eliminar um magistrado 
sem fundamentar devidamente o acto 
administrativo, porque disso se trata, é uma 
forma de controlar aquilo que é exercido em 
nome do Povo e para o Povo conforme ainda 
está escrito na Lei Fundamental.

O mérito e a antiguidade foram substituídos 
pela classificação de uma avaliação feita no 
quase final de uma carreira a fim de permitir 
ou evitar o progresso na mesma.

Não deve ser esquecido que o acesso ao 
cargo de Juiz e a progressão na carreira não 
poderão ter lugar sem o respeito pelo disposto 
no artigo 203.º da Constituição da República 
Portuguesa que nos diz que os tribunais 
são órgãos de soberania independentes, 
constituindo com os seus titulares o Poder 
Judicial e apenas estão sujeitos à Lei.

E lembro-me mais uma vez do filme “As  
Sufragistas “... as mulheres não dispõem dos 
seus bens nem têm voz sobre os seus filhos 
porque é esta a lei a que estão sujeitas. E  

A frase é tão igual como a “mesa  na sala ao 
fundo”...

A garantia primeira de termos magistrados 
independentes está no modelo de 
recrutamento de juízes que, ao contrário dos 
países da Common Law, é feito por concurso 
público, seguindo-se uma formação na escola 
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para tal destinada.
Garante-se assim que os candidatos acedam 

de forma transparente a uma carreira de 
responsabilidade que implica ter e demonstrar 
mérito. 

Mérito que será avaliado em várias fases: 
aquando do acesso à judicatura, durante a 
permanência na judicatura e no acesso aos 
tribunais superiores acompanhando a sua 
progressão na carreira onde o princípio da 
inamovibilidade assume papel primordial. 

E tropeçamos aqui nas funções atribuídas 
aos que de entre nós são e serão juízes 
presidentes. Desvalorizamos os poderes que 
nos vão sendo a pouco e pouco conferidos 
como tal sem nos apercebermos, nessas 
funções, da funcionalidade de que dispomos 
na sede de tornar célere a justiça e de fazer 
dela uma empresa na hora, esquecendo 
ou anulando o princípio da inamovibilidade, 
esquecendo que o juiz não recebe ordens, 
esquecendo que a garantia de um Estado 
e Direito é a Independência do Poder 
Judicial num todo mas, porque cada um é 
independente.

A Lei, sempre a Lei e a obediência (que num 
juiz não deve ser cega), à Lei.

Uma Lei de reforma Judiciária que não 
tem em conta princípios constitucionais de 
separação de poderes, independência e 
inamovibilidade entre outros, e que esqueça 
as linhas culturais, históricas e políticas que 
têm vindo a ser seguidas, pode estabelecer 
soluções que colidindo com a independência 
do poder judicial, ponham em causa o Estado 
de Direito.

A Lei não é a Justiça.
Esta será um resultado de uma análise 

interpretativa abrangente e esclarecida, livre 
de inclinações políticas, económicas, religiosas 
ou quaisquer outras. Para fazer este percurso 
querem-se aplicadores da Lei independentes, 
sabedores, humanistas, mas de carreira. 

Para o serem verdadeiramente, devem os 
restantes poderes inibirem-se de interferir 
na orgânica interna do Poder Judicial, por 
qualquer forma, ainda que aparentemente 
inócua. 

Há uma necessidade absoluta de mudança 
de condutas e consciencialização da função 
pelo próprio Poder Judicial, sob pena de vir a 
ser funcionalizado, perdendo a sua essência 
de Poder Independente.

O juiz, todo o juiz, é titular de um órgão de 
soberania, de um poder público, independente, 
inamovível e irresponsável no sentido de que 
não pode viver com medo de desagradar 
a quem quer que seja, de não decidir como 
esperam que o faça, de ir mesmo contra teses 
e diretivas económicas ou políticas instaladas.

A partir do momento em que deixar de 
ser assim, e em que, a carreira de juiz possa 
ser permeável a escolhas e afastamentos, 
podemos vir a ter apenas especialistas em 
Direito, cidadãos pagos para proceder à 
aplicação da lei a processos que lhe serão 
distribuídos na altura mais confortável ou mais 
indicada, ou apenas porque o seu perfil se 
adequa ao processo em causa.

Assim o Juiz será sempre o Juiz mas, a 
diferença estará em ter ou não na sua forma 
de atuar a independência que se exige a um 
Verdadeiro Juiz. 

Pode a mesa estar ao fundo da sala aberta 
a todos ou antes, ao fundo da sala em espaço 
circunscrito e longe do que se exige a um Juiz 
Inteiro porque Independente. A escolha é dos 
que decidem onde colocar a mesa.

Adelina Barradas de Oliveira
Juíza Desembargadora
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O OUTRO LADO DO REFLEXO

    E eis que nesta época festiva, de encerra-
mento do ano, de balanço das actividades, 
de contabilização do deve e do haver da 
vida, surge pertinente ponderar como a 
actividade  humana acrescenta sempre à 
realidade qualquer coisa intrinsecamente 
subjectivo; ou melhor dizendo, como é difí-
cil distinguir entre os dados factuais e a sub-
jectividade de quem os comunica.

Tudo a propósito da lógica de gestão de 
processos judiciais presidida pela estrita 
observância dos prazos legalmente fixados 
e das consequências daí emergentes.

   Como já seguramente terá sido aborda-
do nesta publicação, os operadores judi-
ciários encontram nos códigos respecti-
vos um guião da actividade processual a 
empreender, engendrado de modo a que 
da intercepção de todos actos praticados, 

praticáveis, a praticar ou não praticados, se 
logre alcançar o proferimento da solução 
jurídica para o dissídio concreto que exige 
apaziguamento. 

Em termos muito genéricos, em qualquer 
um desses códigos encontram-se as regras 
que ditam o modo pelo qual a intervenção 
dos Tribunais é suscitável, a quem compete 
trazer o litígio ao conhecimento do Estado 
e quais as condições mínimas que o pleito 
deve reunir para poder ser efectivamente 
alvo de um proferimento judicial.

Depois, e grosso modo, são estabelecidas 
as formas de efectivação do contraditório 
pois num Estado de Direito Democrático é 
impensável que qualquer decisão judicial 
definitiva seja proferida sem a concessão 
da possibilidade de defesa à contraparte.

E como não se pode bastar a Justiça com 

DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS OU 
DE COMO COM PAPAS E BOLOS SE 
ENGANAM OS TOLOS
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O OUTRO LADO DO REFLEXO as versões da realidade transmitidas pelos 
litigantes, existem normas que fixam a 
forma pela qual é possível realizar prova das 
alegações factuais, a oferecer no processo 
ou a produzir em sede de audiência de 
julgamento, perante um magistrado judicial.

De permeio, outras regras determinam 
o modo como o processo judicial se 
desenvolve em ordem a alcançar o seu 
fim, o proferimento de uma decisão que 
traduza a posição do Estado sobre aquele 
concreto litígio, tomada de acordo com 
a Lei emitida pelos órgão soberanos 
detentores do respectivo Poder Legislativo.

Evidentemente que as regras processuais, 
instrumentais que são da função de 
julgar, se dirigem tanto às partes, o mais 
das vezes patrocinados por advogados, 
como aos magistrados e aos funcionários 
judiciais, assegurando estes últimos 
a realização dos actos burocráticos 
necessários a chamar as partes à prática 
da actividade que a si exclusivamente 
compete e a assessorar o magistrado 
judicial em todas as tarefas de secretaria 
e em sede de audiência de julgamento.

Escusado será dizer que as normas 
processuais pressupõem um encadeamento 
de actuação que se dilata no tempo, sendo 
constante e dominante a preocupação de 
se alcançar um adequado equilíbrio entre 
a justeza de decisão a proferir, a justiça do 
procedimento que a permite, e a rapidez na 
sua prolação.

Semelhante preocupação subjaz 
naturalmente ao estabelecimento de 
prazos para a prática dos actos processuais 
por todos os intervenientes judiciários. 
Entre os quais os magistrados judiciais 
que, contrariamente até ao oficialmente 
propagandeado, desde muito antes 
da Reforma do Processo Civil de 2013, 
encontravam a sua actividade processual 
balizada por limites temporais de prolação 
de todos e quaisquer despachos judiciais, 

maxime a sentença.
Na verdade, o estabelecimento de um prazo 

para proferimento das decisões judiciárias 
preparatórias de decisão final, e naturalmente 
esta também, sempre encontrou positivação 
em todos os compêndios legais de Direito 
Processual, sendo também certo que 
sempre foi pacífico que, diferentemente 
do que acontece com os das partes, estes 
prazos possuem um carácter meramente 
ordenatório, indicativo e informativo, não 
detendo, por norma, a sua inobservância 
qualquer efeito preclusivo ou extintivo, e 
relevando essencialmente para avaliação 
de desempenho e eventual aferição de 
responsabilidade disciplinar dos magistrados.

Mas a questão que interessa abordar é 
que, como em todas as aplicações estritas, 
desgarradas e cegas de um conjunto de 
normas, descontextualizando-as do sistema 
que integram, a escrupulosa observância 
dos prazos processuais para prolação de 
despacho judicial muitas vezes redunda 
na multiplicação de actividade processual 
inútil, perdendo-se assim pelo caminho, ou 
pelo menos, prolongando-se desnecessária 
e anti economicamente o iter processual, 
com o adiamento da resolução do litígio 
apresentado ao Estado para apaziguamento. 

E acabando por se traduzir, no mínimo, 
num desvio ao objectivo último e global 
que ditaram as regras em apreço, que é o 
do mais célere desfecho do processo, sem 
prejuízo da estrita observância de todas 
as regras que garantem a sua equidade 
e o acerto do julgamento realizado.

No entanto, vem ganhando terreno uma 
filosofia de gestão processual que pugna 
quase exclusivamente pelo proferimento 
dos diversos despachos judiciais dentro 
dos prazos que a Lei indica como sendo o 
tempo desejável para o efeito. Isto porque, 
independentemente de ser decidida a questão 
de que depende o regular prosseguimento 
dos autos, de ser resolvido o incidente 
que se impõe conhecer, ou de se sanear o 
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processo, colocando-o em condições de ser 
julgado, desde que o despacho veja a luz do 
dia no prazo legalmente indicado, sempre 
se poderá afirmar que não houve qualquer 
desrespeito pelos tempos da Lei, que o 
processo está em curso com normalidade, 
que tudo está bem no Reino da Justiça.

Ora, não será difícil de perceber que o 
despacho judicial é um meio para alcançar 
um fim: a resolução de uma questão e, 
máxime, do litígio. 

A actividade judiciária não se queda, 
não se limita, nem se pode cingir a dar 
andamento aos processos judiciais, 
fazendo-os circular entre os diversos 
operadores judiciários. A actividade em 
apreço visa Dizer o Direito no caso concreto, 
e as regras processuais, entre as quais as 
delimitadores dos tempos de despacho, 
têm de ser interpretadas conjugadamente 
entre si e sempre presididas pelo 
enunciando objectivo do sistema de justiça.

Assim, o que do sistema legal das regras 
de processo nos Tribunais claramente 
resulta é que, no mundo ideal, os despachos 
judiciais a proferir num processo o devem 
ser dentro de determinados prazos.

Mas  não  se  actuando num mundo ideal, 
então dever-se-á resolver o litígio da forma 
mais célere e económica que o rigor da 
apreciação da prova e da aplicação do Direito 
permitam.

Não será preferível, ante a possibilidade de 
proferir sentença num determinado pleito 
por desnecessidade de realizar qualquer 
outra diligência de prova, fazê-lo ainda que 
tal implique ultrapassar o prazo que a Lei 
estabelece para o efeito, mormente se a 
alternativa implicasse a realização de um 
julgamento inútil, mas agendado dentro 
dos prazos legalmente determinados 
para a prolação do respectivo despacho?

É que, como é sabido, a realização de um 

Paula Ferreira Pinto
Juíza de Direito

julgamento implica sempre a verificação 
de muitos custos: desde logo, os de tempo 
e económicos relativos à ocupação da 
máquina judicial na diligência em causa; 
depois implica para as partes gastos 
acrescidos com remuneração de advogados 
e despesas inerentes; e, finalmente, impõe 
perturbações na vida de quem é convocado 
para depor como testemunha, que assim se 
vê na contingência de deixar o curso cotidiano 
da sua vida para se deslocar a Tribunal.

Sendo seguro que qualquer magistrado 
judicial consciente das suas funções e do 
desígnio das mesmas, não pautará a sua 
conduta profissional senão pelo objectivo de 
resolver litígios, ao invés de dar andamento 
aos processos, a verdade, porém, é que a 
pressão que se sente e é exercida para que 
não existam atrasos formais na prolação 
do despacho diário, no mínimo desgasta 
o exercício funcional, e apenas serve para 
que, não propalando dados objectivamente 
errados, se transmita a ideia de que não 
há atrasos processuais, quando, e na 
verdade, a realidade diariamente desmente 
semelhante asserção.

E sendo certo que não há Justiça justa 
que não seja temporalmente adequada, 
não menos certo é que tal desígnio não 
é alcançado pelo estrito e escrupuloso 
cumprimento dos prazos processuais 
legalmente estabelecidos para a prolação 
do despacho judicial. 

Em face do exposto, pese embora a 
possível correcção da enunciação de 
que os prazos processuais se encontram 
cumpridos, a mesma corresponde apenas a 
uma parte da verdade; e definitivamente à 
menos relevante parte da verdade.



13



14

HÁ OU NÃO A

ANA LOUREIRO

Juíza de Direito

Há dias pedi a um colega que me revisse 
um texto. Não era um texto técnico, era 
opinativo. Um escrito daqueles em que nos 
podemos libertar da formatação do judiciário 
e no qual tão-pouco tem cabimento qualquer 
preocupação de estilo pois o conteúdo 
impera e tem que ser transmitido em franca 
assunção do subjectivismo e até da comoção 
que certas apreciações comportam.

Mandou-me em resposta as suas sugestões 
de revisão que encimou com um: “Ana, gostei 
do teu escrito, tem vigor, nem parece escrito 
pela mão de uma mulher (seja lá o que isto 
quer dizer)”.

Sabem aquela irritação rápida que cresce 
vinda do ponto mais baixo da nuca até aos 
olhos e turva qualquer pensamento?

Li os seus comentários como quem lê 
uma remanescência ou “post scriptum”. 
Prestíssimo, sem pausas, sem qualquer 
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HÁ OU NÃO A apreço pela válida contribuição que 
constituíam. Fechei o email achando que a 
opinião detalhada que me dera pouco se 
reflectiria em emendas. 

Conheço bem esse colega. Tenho-o por 
absolutamente franco. Valorizo muitíssimo a 
sua opinião. Depois de uma pausa recordei-
me disso e da razão pela qual lhe tinha pedido 
a revisão e do rico contributo que costuma 
constituir.

Reli o comentário. Andante. Sem irritações 
vindas da nuca. Sorri com a frase introdutória. 
Colhi das suas sugestões imensos tópicos de 
reflexão sobre a forma e sobre o conteúdo 
do que escrevera.

Aquele incipit, todavia, ficou a ressoar (na 
dita zona entre a nuca e os olhos) de cá 
para lá e de volta, entrechocando-se com 
memórias, dores e preocupações.

Quando jogava voleibol, o meu treinador 
tinha estímulos para quem servia melhor: 
“serves como um homem!”. Na minha infância 
e na dos meus filhos ouvi amigos e parentes 
do sexo masculino dizer aos rapazes menos 
aptos para o futebol: “chutas como uma 
menina”.

Quereria o revisor do meu escrito dizer-me 
que da escrita feminina não deve esperar-
se vigor? Sei-o leitor ávido e sei que já se 
moveu com várias autoras. Sei-o intolerante 
a preconceitos e que aquele comentário não 
faz dele um misógino.

Dias depois, em conversa com uma amiga, 
juíza, que tem uma voz com uma projecção 
invejável, falávamos de técnicas usadas para 
apaziguar ânimos e manter a cordialidade e 
a elevação na sala de audiências.

Eu disse: “nunca levanto a voz, sobretudo 
quando começo a perder a paciência ou a 
sentir irritação. Aí, baixo-a deliberadamente. 
Acho que uma frase curta e assertiva dita 
por um homem em voz alta é impactante. 
Dita por uma mulher é perturbante”. Fui mais 
além. Disse isto: “Primeiro uma mulher ao 

falar mais alto tende a subir uma ou duas 
oitavas e soa dissonante. Depois, dificilmente 
usa frases curtas”.

Ela olhou para mim como eu olhei para a 
“grande abertura” daquele email de que vos 
falei. Senti a irritação que saía da nuca dela a 
bater nos meus olhos.

Será que oculto aquilo que me distingue 
como mulher? Que cedo à corrente e assumo 
uma atitude andrógena, maquilhando 
na forma como exerço funções os meus 
“atributos femininos” entre eles uma voz mais 
aguda?

Já várias vezes ouvi a inspectores judiciais 
e colegas conversas de franca admiração 
pela competência de algumas colegas 
porque, ademais, são mães. Também já ouvi 
a maternidade a servir de compreensão 
para alguns atrasos no serviço de juízas. 
Nunca ouvi alguém justificar falhas de juízes 
pelo facto de terem filhos ou a tecer-lhes 
especiais louvores por, além de bons juízes, 
serem pais presentes. A visão que temos de 
juízes e juízas é, então, distinta?

Ao decidir pela inconstitucionalidade da 
chamada “Lei Maria da Penha” (destinada 
segundo o seu próprio preâmbulo a 
criar “mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher”, o juiz 
brasileiro Edilson Rodrigues escreveu “A  
mulher moderna — dita independente, que 
nem de pai para seus filhos precisa mais, 
a não ser dos espermatozóides — assim 
só o é porque se frustrou como mulher, 
como ser feminino. Tanto isto é verdade 
— respeitosamente — que aquela que 
encontrar o homem de sua vida, aquele que 
a complete por inteiro, que a satisfaça como 
ser e principalmente como ser sensual, esta 
mulher tenderá a abrir mão de tudo (ou de 
muito), no sentido dessa “igualdade” que 
hipocritamente e demagogicamente se está 
a lhe conferir. Isto porque a mulher quer ser 
amada. Só isso. Nada mais. Só que “só isso” 
não é nada fácil para as exigências masculinas. 

Por isso que as fragilidades do homem tem 
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de ser reguladas, assistidas e normatizadas, 
também. Sob pena de se configurar um 
desequilíbrio que, além de inconstitucional, o 
mais grave, gerará desarmonia, que é tudo o 
que afinal o Estado não quer. Ora! Para não se 
ver eventualmente envolvido nas armadilhas 
desta lei absurda o homem terá de se 
manter tolo, mole — no sentido de se ver na 
contingência de ter de ceder facilmente às 
pressões — dependente, longe portanto de 
ser um homem de verdade, másculo (contudo 
gentil), como certamente toda mulher quer 
que seja o homem que escolheu amar. Mas 
poder-se-ia dizer que um homem assim não 
será alvo desta lei. Mas o será assim e o é sim. 
Porque ao homem desta lei não será dado o 
direito de errar.”

Esta é uma decisão de 2007.

Uma mulher poderia ter escrito isto ou só 
um homem poderia tê-lo defendido?

Há quem espere coisas diferentes de umas 
e outros. Sobre tudo isso tempo haverá de 
passar e - como não sou apologista das 
propriedades curativas do tempo -, muito 
poderá ser feito. Mas o que pode ser feito 
tem de ser diferente do que já se fez.

O que se fará dependerá do que se quer 
alcançar e isso, necessariamente, impõe 
uma questão mais difícil de responder (das 
boas, portanto, pois as que têm resposta são, 
normalmente, más questões): há diferenças?

Diferenciar não é discriminar. Às vezes 
confundem-se os conceitos. Mas não é a 
mesma coisa. Há, pois, que ir à epistemologia 
da diferença e saber o que difere realmente. 
Será diferente o estilo judicial feminino? 
Haverá, na judicatura, mais diferenças entre 
géneros do que entre indivíduos?

Pegando no grupo das juízas e dos 
juízes será possível traçar um conjunto de 
similitudes entre o estilo argumentativo, a 
postura e a tendência decisória delas e deles 
de modo a diferenciar géneros? Haverá uma 
justiça com A?

Num tempo de “junk science” há, sobre 
o funcionamento do cérebro feminino e 
masculino uma miríade de estudos, de 
experiências e de estatísticas que sustentam 
conclusões que vão desde a afirmação 
inequívoca de que nada, em termos, 
biológicos diferencia um cérebro do outro 
até à de que os cérebros têm sexo, ou seja, de 
que a mera observação das sinapses e das 
zonas do cérebro usadas por um indivíduo 
de um e de outro género ao executar uma 
mesma tarefa permite a um conhecedor 
dizer qual dos cérebros é feminino e qual é 
masculino.

Sabemos todos, empírica e 
caricaturalmente, “como” difere o 
comportamento de umas e outros, “como” 
umas e outros encaram essas diferenças 
e “como” isso cria expectativas e bitolas.

Falta-nos saber “o que” difere. Onde reside 
a diferença, se diferença há. Enfim, apurar 
se o nosso saber empírico do “como” tem 

Escultura de Zulmiro de Carvalho
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eco num saber epistemológico do “quê”.

Há alguns estudos brasileiros, australianos 
e norte americanos (e haverá outros que 
desconheço), sobre as diferenças detectadas 
nas julgadoras e até nas juradas. Li alguns e 
cada um deles vai lançando novas questões. 
Em Portugal, por exemplo, a predominância 
de juízas mantém-se nos tribunais de 
primeira instância e aqui a idade média dos 
juízes é menor.  

No estudo“ Feminized justice: The impact of 
women decision makers in the lower courts 
in Australia” (in http://www.tandfonline.com), 
lê-se: “The advent of women as judicial 
decision makers was perceived to have 
improved the work environment of the courts. 
Comparison of the ways in which male and 
female magistrates perceive aspects of their 
job (e.g., judicial role, adjudication, sentencing, 
and the conduct of informal proceedings) 
suggests that most of the apparent gender 
differences are more likely the product 
of age and background than evidence of 
justice “in a different voice.”   Poderão, então, 
as diferenças que vamos percepcionando 
relacionar-se, por exemplo, mais com a 
geração a que os juízes pertencem do que 
com o seu género?

Não vejo como necessário que se retirem 
quaisquer consequências das conclusões 
desses estudos mas é sempre bom saber, 
perceber e reflectir. Não conheço estudos 
nacionais sobre a justiça no feminino. Nada 
sei sobre os impactos na produtividade, nos 
conteúdos jurisprudenciais, no ambiente 
de trabalho e nas relações interpessoais do 
exponencial aumento do número de juízas. 

Sei (aquele saber de experiência feito), 
todavia, que no dia em que escrevo este 
texto, um senhor de 93 anos, parte num 
processo, depois de tentada a conciliação me 
disse “eu quero saber é porque é que venho 
ao tribunal e não há um juiz que me ouça”, 
claramente defraudado por ter sido apenas 
pacientemente ouvido por uma mulher.

Sei que as partes transigiram com a minha 

intervenção e puseram fim a um litígio que 
ocupou os últimos 10 dos 93 anos do autor 
e se desdobrou em três acções judiciais. Sei 
que o meu colega da instância central onde 
exerço funções faria idêntica transacção. Mas 
fá-la-ia de forma diferente e sem o momento 
trágico-cómico da queixa do cidadão. 

A diferença reside entre o Juiz 1 e o Juiz 2 
ou entre a JuizA e o Juiz?

Não tenho resposta. 
É uma pergunta das boas.
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DIREITOS DAS CRIANÇAS, FUTURO PROMISSOR OU 
COMPROMETIDO?  

Licenciada em Direito pela FDL.

Ingressou na Magistratura do Ministério Público 
em Maio de 1981 exercendo funções como 
Procuradora da Répública em vários tribunais.

Em Agosto de 1988 foi uma das fundadoras da 
Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e 
sua Vice-Presidente durante cerca de 20 anos.

Integrou o gabinete da Alta Comissária para a 
Igualdade e a Família, coordenando a Comissão 
Nacional dos Direitos da Criança.

Fez parte da Comissão Nacional de Combate ao 
Trabalho Infantil e do Conselho Nacional para 
o Projecto contra a Exploração do Trabalho 
Infantil.

Em Dezembro de 2002, a Assembleia da 
República atribuiu-lhe a medalha de ouro dos 
Direitos Humanos. 
 
Em Março de 2003, foi condecorada pelo 
Presidente da República com o grau 
de Grande Oficial da Ordem de Mérito. 
 
 De Setembro de 2003 a Setembro de 2005 foi 
Presidente da Comissão Nacional de Protecção 
das Crianças e Jovens em Risco.
 
Desde Setembro de 2007 é Presidente 
Executiva do Instituto de Apoio à Criança.

Sadat fez recentemente 18 anos e joga 
no Palmelense. Nasceu no Gana, mas teve 
de fugir do País, porque o Chefe da sua 
aldeia decidiu persegui-lo, logo que soube 
que fazia campanha com a Unicef contra 
a mutilação genital feminina. Ao chegar ao 
Aeroporto da Portela, pensou que tinha 
aterrado na Alemanha. Disseram-lhe que 
estava em Lisboa e ele, amante de futebol, 
lembrou-se de imediato que era a terra do 
Cristiano Ronaldo, que o encantou com a 
sua magia, apesar de ter marcado o golo 
que derrotou a selecção do Gana, no 
Campeonato do Mundo.

No Centro de Acolhimento para Crianças 
Refugiadas, destinado a crianças não 
acompanhadas, partilhou o quarto com 
um rapaz do Mali, que ainda lá está e de 
quem ficou amigo. Achou pois, que se iria 
dar bem por cá, e hoje, jovem adulto, diz 
que Portugal é fixe.

Todos os dias chegam à Europa mais de 
setecentas crianças o que significa que no 
fim do ano, terão entrado mais de 250 mil. 
Muitas delas, chegam não acompanhadas. 

DULCE ROCHA

Procuradora da Répública
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Viram-se separadas de seus pais em grande 
parte por causa dos conflitos armados, 
principalmente na África e no Médio Oriente.

Ao aproximar-se o Final do ano, há 
sempre a tentação de procurar fazer um 
pequeno balanço acerca de questões que 
consideramos relevantes, o que é ainda mais 
apelativo quando o tema se inclui nas causas 
de Direitos Humanos.

Há precisamente um ano, o Diretor executivo 
da Unicef dizia que 2014 tinha sido devastador 
para as crianças. E falava dos conflitos 
armados na Síria e no Sudão do Sul, dos raptos 
do BokoHaram na Nigéria.

Desejaria que neste mês de Dezembro 
pudesse escrever sobre temas menos 
violentos. Tinha planeado centrar-me nas 
alterações à nossa Lei de Protecção, que 
veio consagrar expressamente o direito das 
crianças à preservação das suas ligações 
afectivas profundas, que há muito preconizava, 
e me deixou muito satisfeita. Queria falar de 
esperança, porque nos anima e nos motiva, 
e, sobretudo neste mês do Natal precisamos 
de conforto para encararmos com confiança 

o novo ano.

Mas temo que não possamos ser optimistas 
ao falarmos de 2015.

Entre nós, não obstante o facto de este 
ano termos tido um conjunto de crimes 
contra crianças de uma violência extrema, 
continuamos sem um Plano Nacional para 
a Prevenção e o Combate à Violência sobre 
as Crianças, o que permitiria a definição de 
políticas integradas e transversais, que se 
têm revelado eficazes, designadamente no 
combate à violência doméstica.

Por outro lado, a guerra na Síria continua 
sem fim à vista, tendo triplicado este ano 
o número estimado de mortos. Na Nigéria, 
prosseguiram os ataques às escolas, mas 
agora em vez de raptos, tivemos notícia de 
massacres em massa de jovens estudantes. 
E embora tenha sido celebrado no Verão 
um acordo de paz no Sudão do Sul, o rasto 
de destruição e de morte foi devastador, 
com mais de cem mil mortos e mais de 
dois milhões de deslocados, na sua maioria 
mulheres e crianças.



20

Todos os dias somos confrontados com 
as notícias sobre os refugiados da Síria, que 
aos milhares tentam chegar à Europa, mas 
chocam-nos ainda mais os naufrágios no 
Mediterrâneo, transformado como já se diz, 
num “imenso cemitério”, onde jazem muitas 
crianças, a quem foi negado o direito à vida.

Nós podemos sensibilizar os nossos 
concidadãos para esta realidade por forma 
a conseguirmos pressionar as autoridades 
no sentido do acolhimento e integração 
destas pessoas, famílias inteiras, privadas 
de direitos, vítimas de guerras que não 
escolheram, procurando todos contribuir 
para soluções coerentes, que ajudem estas 
famílias a recuperar a sua dignidade.

Em Portugal, temos assistido a iniciativas 
extraordinárias de solidariedade, mas 
surpreendo-me e fico profundamente 
indignada, por não ter visto ainda nenhum 
dos candidatos presidenciais prestar 
declarações sobre esta tragédia humana.

Vamos ajudar? Sugiro que todos juntos 
num clamor, em uníssono, exijamos um 
apoio inequívoco a esta causa humanitária.

No mês do Natal, não podemos deixar 
que a indiferença se sobreponha aos mais 
nobres sentimentos de amor pelo próximo 
e de respeito pelos direitos humanos.

Para que o futuro das crianças seja de 
esperança, tem de haver um compromisso 
de todos quantos têm responsabilidades ao 
mais alto nível da governação dos Estados.

À sociedade civil cabe exigir que essa 
responsabilidade se concretize. 

E as crianças contam connosco!
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JUSTIÇA E GEOMETRIA

A Forma Justa

Sei que seria possível construir o mundo 
justo 
As cidades poderiam ser claras e lavadas 
Pelo canto dos espaços e das fontes 
O céu o mar e a terra estão prontos 
A saciar a nossa fome do terrestre 
A terra onde estamos — se ninguém at-
raiçoasse — proporia 
Cada dia a cada um a liberdade e o reino 
— Na concha na flor no homem e no fruto 
Se nada adoecer a própria forma é justa 
E no todo se integra como palavra em ver-
so 
Sei que seria possível construir a forma 
justa 
De uma cidade humana que fosse 
Fiel à perfeição do universo

Por isso recomeço sem cessar a partir da 
página em branco 
E este é meu ofício de poeta para a recon-
strução do mundo 

Sophia de Mello Breyner Andresen, in 
“O Nome das Coisas”

Professor Associado e Diretor Pedagógico de 
um Centro de Competências Matemáticas e 
Estatísticas
É licenciado em Engª Química, Mestre em 
História das Ciências e fez Doutoramento em 
Química (Coloidal)
Fez investigação em Química Coloidal e 
Farmacêutica (team-leader, Instituto de 
Tecnologia Química e Biológica -UNL) e em 
Modelos Complexos de Tomada de Decisão 
(Inferência Estatística). 
É ainda formador na área das Dificuldades 
Específicas na Aprendizagem (BrainAlive - 
Oeiras) e consultor nas áreas da Estatística 
(Análise de Dados e Sondagens) e do 
Controlo de Qualidade.

ANTÓNIO LOPES

Professor Doutor
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JUSTIÇA E GEOMETRIA
Deus escreve “direito” por linhas tortas, 

mas ... e os homens? 

Na sua incompletude face à multivisão do 
mundo, os homens não o conseguem faz-
er, por isso inventaram “bengalas de apoio” 
-o ponto, a reta, a geometria, a matemática... 
mas também as leis e a justiça! 

O mundo é complexo (encerra várias cois-
as). O ser humano é complexo (encerra várias 
ideias, para não falar em comportamentos...). 
No entanto, como ser simples é muito mais 
do que não ser complicado, procuramos a 
linearidade das coisas do mundo, e tendem-
os a arrumar, quer o mundo, quer as ideias. 
Assim, a arquitetura do mundo, seja o senso-
rial (edifícios, música, etc.), seja o conceptual 
(justiça, etc.) está feita de modo estratifica-
do (hierárquico). De tal forma que as nossas 
dúvidas, os nossos “problemas” mundanos, 
sejam das ciências “duras”, como a engen-
haria, sejam das ciências sociais, como a 
justiça, são habitualmente desdobrados em 
sub-conjuntos, “sub-problemas” (corolári-
os, teoremas, leis ou decretos-lei) -o nosso 
modo de ser (matemática e geometrica-
mente) analíticos...

Também as operações unitárias se en-
contram em ambos os campos, e, além da 
adição e subtração matemáticas, encontra-
mos, na justiça, processos com práticas sub-
trativas ou sentenças aditivas.

O verdadeiro “dilema”, quer na matemáti-
ca/geometria, quer na justiça, começa com 
a divisão, ou a partilha; será porque procur-
amos a “unicidade das coisas” e lidamos 
menos bem com a divisão, e a renúncia?... 
Freud haveria de explicar, mas não foi con-
vocado para este artigo. 

Dividir é decompor, desmontar, segmen-
tar, fragmentar e, eventualmente, separar 
em diversas partes. No caso de a divisão ser, 
como habitualmente na “tabuada”, em par-
tes iguais, poderá no final existir um “resto”, 
ou remanescente, que ficará “injustamente” 
desigual dos demais. E sabemos que nin-
guém gosta de “ter menos” ou “ser menos”... 
sentir-se “injustamente” diminído.

   Mas dividir também representa despedaçar, 
apartar, desunir, e, portanto, pode esta-
belecer a discórdia e levar ao delito, à cul-
pa...!
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Porque matou Caim o seu irmão? um prob-
lema de divisão! Caim dividiu com Deus as 
suas culturas, ao contrário de Abel, que ofer-
tou os seus cordeiros primogénitos a Deus... 
(antes de qualquer divisão consigo).

Qual o epíteto de “fazer Justiça” entre os 
hebreus? -o seu rei, Salomão, que “parcimo-
niosamente”, propôs de forma equitativa a 
divisão/segmentação do filho de uma súbd-
ita! -trata-se de um problema de ética, à qual 
voltaremos.

Claro que estas posições se podem subli-
mar e levar a justiças do tipo “olho por olho” 
... que podem levar à cegueira coletiva! Um 
problema que em geometria tem o equiva-
lente aglutinador da teoria dos conjuntos.

Por outro lado, suponhamos um terreno ir-
regular (porque não foi Deus “justo” e não fez 
a Terra plana e com rios em esquadria?) Qual 
a maneira correta de o dividir em duas par-
tes iguais? p.ex., numa partilha de herdeiros... 
será pelas áreas? pela segmentação e bis-
secção dos triângulos em que se pode de-
compôr a figura geométrica (planificação) do 
mesmo? pelo valor monetário por m2? pela 
produtividade relativa dos terrenos? O que é 
uma divisão “justa” neste caso? Para mim, a 
mais acertada é a “um fica com o ónus da 
partilha e o outro escolhe primeiro”!!! -este 
é um exemplo da “Teoria da Partilha Equili-
brada” das Matemáticas para as Ciências Hu-
manas (programa do 10º ano).

Existem igualmente métodos de partilha 
de mandatos nos processos eleitorais que 
vão para além da representatividade por 
despique direto de candidatos -método de 
Hondt, método de Jefferson, etc.-, nos quais 
é tida em conta a proporcionalidade eleitoral 
mas, não de uma forma “diretamente pro-
porcional”, o que suscita algumas vezes a 
discussão dos preceitos legais subjacentes.

A esta justiça da equipartição mundana dos 
homens, opõe-se uma geometria sagrada/
divina de perfeição (abstrata) da igualdade 
de repartições do espaço -existe, inclusive, 
uma “divina proporção”...

Por exemplo, o ângulo é denominado de 
“reto”, indiciando a sua retidão na divisão eq-
uitativa de ângulos suplementares. Também 
se usa o esquadro e o fio de prumo, como 
indiciadores da divisão justa e “aprumada”!

Na sua tentativa de descrever o mundo do 
Direito e da JustiçA, e tal como nas restantes 
áreas do saber, o homem criou praxis, “siste-
mas de crença” e uniformizou conceitos, no-
meadamente através de aspetos filosóficos 
e éticos. Dado que a Justiça pode ser pen-
sada como a “disposição que leva as pes-
soas a desejar o que é justo e a fazer o que 
é justo”, contextualizemos, com dois exem-
plos de épocas completamente diversas, o 
“casamento” entre a JustiçA e a Geometria/
Matemática.

Pitágoras teria sido o primeiro filósofo a 
definir o objetivo final do Direito como sen-
do a Justiça. Para ele um ato justo seria a 
chamada “justiça aritmética”, na qual cada in-
divíduo receberia uma punição ou um ganho 
quantitativamente igual ao ato cometido. Ar-
gumento refutado por Aristóteles que acred-
itava numa “justiça geométrica”, na qual cada 
indivíduo receberia uma punição ou ganho 
qualitativamente, ou proporcionalmente, ao 
ato cometido; ou seja, ser desigual para com 
os desiguais a fim de que estes sejam igual-
ados com o resto da sociedade.

Numa época mais próxima, a dos percur-
sores do iluminismo, Descartes e Fermat, 
dois excelsos matemáticos, eram ambos 
formados em direito. Fermat trabalhou du-
rante toda sua vida na corte de justiça de 
Toulouse e, sem nunca ter feito qualquer 
publicação matemática (que para ele era um 
hobby), trocou correspondência com outros 
matemáticos, entre outras coisas, sobre te-
oremas e sobre a importância da matemáti-
ca na aplicação da justiça. No entanto, a sua 
fama, no que toca à matemática, deriva de 
outros “problemas”, nomeadamente do “Últi-
mo Teorema de Fermat”, que só foi provado, 
de forma definitiva, em 1994. 

Por outro lado, Descartes, que nunca ex-
erceu Direito, nas suas conjeturas sobre a 
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“razão” dá-nos prova de que fala ... de direito. 
O seu “Discurso sobre o Método” começa 
com a seguinte constatação irónica: 

“O bom senso é a coisa mais bem distribui-
da do mundo. Ninguém acha que o tem de 
menos, pois todos o têm na justa medida” 

Mas o que acontece quando um “bom 
senso” se choca com outro “bom senso” (no-
meadamente o do “julgador”? Como podem-
os medir qual é o bom senso mais acertado 
(mais “justo”)? Qual a diferença entre o bom 
senso e o senso comum?

Não existe uma “fórmula” justa universal, 
mas “equacionam-se” modelos de JustiçA 
que, sem serem falaciosos, podem encerrar 
irregularidades ou “injustiças”, sendo, portan-
to, passíveis de aperfeiçoamentos. Por outro 
lado, tal como a Matemática e a Geometria, 
a JustiçA também procura a “provA”. Assim 
funciona a matemática (e a maioria das suas 
aplicações práticas no mundo do dia-a-dia, 
engenharias, etc.) -existem modelos, teorias 
que, pegando em corolários e preposições, 
vão demonstrando, prevendo e aperfeiçoan-
do o entendimento do mundo (físico).

Existem muitas “aplicações” da Matemática 
e da Geometria no âmbito da aplicação do 
Direito e da JustiçA, e este não é, de todo, o 
local para as enumerar. Contudo, e para além 
dos exemplos no âmbito da divisão acima 
descritos, grande parte delas são aplicações 
diretas ou indiretas que decorrem da toma-
da de decisão baseada no cálculo de proba-
bilidades e das significâncias estatísticas.

A título exemplificativo, com base na re-
alização de testes de personalidade (testes 
individuais a 1 elemento da população que 
segue uma “distribuição normal”, isto é, a 
cada resultado está associada uma probab-
ilidade):

-o que fazer relativamente a um indivíduo 
que foi classificado como “psicopata”?

-dever-se-à atribuir a custódia de um filho 
ou não a uma mãe?

-é indicado que a determinado indivíduo, 

reincidente, seja possibilitada a liberdade 
condicional?

Existe apenas um capítulo que não tem a 
ver com o “problema” em si, mas com a forma 
como é apresentado - a estética, a harmonia. 
E, tal como as edificações se embelezam at-
ravés da arquitetura (e não da engenharia), 
também as leis se procuram harmoniosas, e 
não somente parcimoniosas.

É no conjunto Estética+Ética que se funda-
mentam as maiores teorias matemáticas e 
geometrias mais complexas -as equações 
são “belas”, não apenas para o poeta, mas 
também para o investigador em matemática 
ou para o geómetra. As equações devem ser 
simétricas, indicando que são iguais vistas de 
qualquer ponto de vista.

Aliás, uma equação, genericamente indica-
da como a+b = c+d , em que as letras aqui po-
dem tomar o lugar de quantidades (númer-
os) ou qualidades (variáveis), contém um 
símbolo (= , igualdade) que é o equivalente 
do fiel de uma balança com dois pratos em 
equilíbrio.

E o símbolo milenar da JustiçA -a balança 
de dois pratos- não poderia ser, do ponto de 
vista da semiótica, símbolo mais “justo” para 
terminar esta “comparação”.
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ANO NOVO... VIDA NOVA?

JOSÉ MANUEL M. ANES

Professor Doutor

Começamos o novo ano, como sempre, 
com a esperança em dias melhores mas 
com algumas e sérias interrogações. No 
plano interno, a conquista de alguns graus 
de liberdade face ao exterior traduzir-se-á 
numa melhoria da condição socio-económi-
ca da população e do país? Mas, além disso, 
alguns sinais de corrupção grave e de gestão 
danosa e fraudulenta não deixarão de lançar 
alguma incerteza quanto à saúde do nosso 
regime democrático e mesmo quanto ao 
seu futuro material e moral? No plano exter-
no, mas relacionado com o interno, a crise na 
Europa, não só financeira e económica como 
política – recordemos além do mais a proxi-
midade das eleições gregas- terá solução a 
curto prazo, permitindo assim um relança-
mento da economia ou projectará ainda mais 
instabilidade sobre as economias nacionais?

 
No domínio da Segurança e da Defesa 

continuarão a ser grande motivo de preocu-
pação quer a situação na Ucrânia e a atitude 
agressiva russa e a questão do “Estado Is-
lâmico.

O conflito Rússia – Ucrânia, que revela por 
parte do Presidente Putin uma postura que 
ultrapassa a mera reacção face ao avanço da 

esfera de influência ocidental em zonas antes 
sob exclusivo controle russo, indiciando uma 
deriva imperial, com grande apoio popular, 
poderá ser eventualmente travada pelas me-
didas de retaliação lançadas pelo Ocidente e, 
em particular pelos Estados Unidos da Améri-
ca, tendo a descida do preço do petróleo 
(que afecta diversas economias) um grande 
peso na crise que assola actualmente a Rús-
sia. Ou, pelo contrário, a crise interna provo-
cará na Rússia de Putin uma perigosa fuga 
para a frente, agravando o clima de tensão 
internacional já existente, indo comprometer 
uma colaboração com o Ocidente, particular-
mente no domínio do combate ao terrorismo 
e ao crime organizado?

A eclosão do auto-denominado Estado Is-
lâmico no Iraque e no Levante (Síria) – EIIL ou 
ISIS na denominação anglófona -, que, partin-
do da “Al-Qaida entre dois rios” (ou Al-Qaida 
na Mesopotâmia) que já manifestara grande 
violência particularmente quando dirigida 
por A- Zarqawi (morto pelos americanos), no 
período da invasão norte-americana do Ira-
que decretada por G. W. Bush Jr., evoluiu para 
uma estrutura ainda mais violenta mas com 
uma característica nova, a da progressiva 
ocupação territorial acompanhada por uma 
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ANO NOVO... VIDA NOVA?
administração que embora num quadro dita-
torial, intolerante e fanático, parece não de-
sagradar a alguma população sunita vítima 
da administração corrupta, incompetente e 
discriminatória do governo iraquiano de pre-
ponderância xiita de Al-Maliqi (entretanto 
substituído). Este pseudo-Estado Islâmico – 
que segundo diversas autoridades religiosas 
islâmicas, como o Mufti de Riade e o Reitor 
da Universidade Al-Azhar do Cairo, é um “in-
imigo do Islão”, tal como a Al-Qaida com a 
qual entrou em concorrência pela vanguarda 
do islamismo radical e jihadista – é um gru-
po heterogéneo comandado por uma van-
guarda na qual pontifica o “califa” Abu-Bakr 
Al-Bagdadi, que integra descontentes com a 
invasão do Iraque e a situação dela decor-
rente, tais como elementos do Partido Baas 
(agora convertidos ao Sufismo dos Naqsh-
bandis), militares do Exército de Sadam Hus-
sein e da sua Guarda Republicana e dezenas 
de milhares de sunitas radicais e jihadistas 
de diversas proveniências (cerca de meia 
centena de países) desiludidos com a es-
tratégia da Al-Qaida e seus tentáculos, como 
a Frente Al-Nusra, demasiadamente frouxa, 
segundo eles. As decapitações de ocidentais 
e massacres diversos de yezidis, cristãos e 
curdos, etc. são instrumentais para aterrorizar 
os seus inimigos e para captar o entusiasmo, 
a admiração e a adesão de ultra-radicais, na 
sua maioria jovens, que acorrem em grande 
número para se juntarem às fileiras do EIIL e 
que no futuro, quando regressarem aos seus 
países de origem, constituirão uma ameaça 
terrorista que é preciso antecipar e travar – 
por exemplo através de interdições de viajar 
para as “terras da Jihad”, ou por detenções e 
estratégias de integração e desradicalização 
no seu regresso. A contenção deste fenóme-
no na Síria e no Iraque tem sido realizada com 
ataques aéreos da coligação internacional 

liderada pelos Estados Unidos e com o apo-
io necessariamente crescente de tropas no 
terreno, grande parte devido à determinação 
dos “peshemergas” curdos (homens e mul-
heres), de milícias xiitas (talvez decorrentes 
do “Exército  do Mahdi” de Moktad-al-Sadr) 
e mais recentemente de unidades espe-
ciais do exército iraquiano, mais treinadas e 
operacionalmente competentes. Salientarei 
para terminar outros dois projectos em curso 
de “estado islâmico”, um no Mali, encabeça-
do pela AQMI – Al-Qaida no Magrebe Islâmi-
co e contando com diversos grupos islamis-
tas, prontamente contido (até ao momento) 
pela pronta e eficaz intervenção militar fran-
cesa, com a colaboração de forças africanas 
(CDAO, etc.) e particularmente do Exército do 
Níger, e outro no norte da Nigéria protago-
nizado pelo “Boko Haram” (cuja acção terror-
ista se estende aos Camarões), ameaça que 
tarda em despertar nas Forças Armadas e 
na Polícia nigerianas uma acção determina-
da e competente (face a cerca de dois mil-
hares de mortos e a raptos de centenas de 
crianças).

Ainda neste contexto referiremos a con-
tinuidade da acção terrorista das milícias 
Al-Shabbab da Somália (cujo braço armado 
se estende ao Quénia) e atentados e mas-
sacres (um dos últimos de 130 crianças em 
Peshawar) realizados no Paquistão pelos 
“talibãs paquistaneses, os “Tarik Taliban e Pa-
kistani”, açliados da Al-Qaida central.

         * 
Para terminar fazemos votos para que a 

Segurança e a Defesa nacionais e interna-
cionais assegurem a tranquilidade e a paz 
às populações dos diversos países para que 
possam ter prosperidade e felicidade, apesar 
do clima de incerteza global.
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E SENDO JUIZ? 

No outro dia deparei-me com um artigo 
de opinião que refere que a figura de “juízes 
por el Rei” nos devia inspirar nos dias que 
correm para repensarmos a magistratura e 
como forma de garantir a imparcialidade, 
referindo que a eternização na função cria 
novas ligações, que equiparadas às antigas 
vizinhanças, impedem a dita imparcialidade. 
Qual seria a alternativa? Juízes de fora, juízes 
que não façam da função também uma carreira 
e que apenas, por algum tempo, exerçam a 
função (“Juízes por el-rei” Saragoça da Matta, 
in http://ionline.pt/). Ou pelo menos, entendi 
eu, ser esta a mensagem da dita opinião.

Temos de estar dispostos a ouvir 
novas ideias e discutir as suas vantagens 
e desvantagens. Manter o estado das 
coisas só por manter, deve ser evitado, 
mudar, também só por mudar, ainda mais.

A primeira questão que se deve colocar é 

sobre a selecção de juízes e as regras sobre 
o exercício de funções.

Como se faz a seleção de juízes neste país? 
Como o autor da opinião sabe, para ser juiz 
em Portugal tem de se passar por várias 
provas, após a finalização da licenciatura em 
Direito, algumas escritas, outras orais, nas 
quais se tem de ter nota positiva. Após, caso 
se esteja em lugar, na lista de graduação, 
que permita ocupar uma vaga, somos 
admitidos a frequentar o Centro de Estudos 
Judiciários, onde colegas mais experientes 
nos transmitem o saber prático, o como fazer 
de todos os dias. Também nesta formação 
somos objecto de avaliação e podemos ser 
excluídos, caso se verifique que não atingimos 
um nível expectável para o exercício da 
função. Esta formação é exigente, intensa 
e extensa, abrangendo matérias das várias 
jurisdições onde podemos exercer funções.

E AGORA? JUIZES DE FORA?
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E depois, vamos para os Tribunais. 
Concorremos, antes para os 1200 e tantos 
tribunais que havia, agora para as 23 comarcas, 
distribuídas em centenas de instâncias locais, 
centrais e de âmbito alargado. O concurso 
obedece a regras claramente estabelecidas: 
somos ordenados por nota, dentro das 
pessoas com a mesma nota, por antiguidade, 
e acedemos ao lugar que, segundo uma 
lista de preferência que enunciamos, 
ainda está vago, quando é a nossa vez.

O exercício da função de juiz é inspecionado, 
como já escrevi anteriormente, de 4 em 4 
anos, onde é analisado quer o apuro técnico 
jurídico, quer a produtividade do juiz. Caso 
o juiz faça pouco trabalho, ou mau trabalho 
(de pouca qualidade técnico jurídica), 
pode ser sancionado disciplinarmente, no 
limite, pode até ser excluído da função.

As decisões proferidas, em qualquer caso, 
devem ser fundamentadas. Ou seja, em cada 
decisão, o juiz deve escrever quais os factos 
que considerou provados e porquê (com 
base em que documentos, testemunhas ou 
perícias) e com base em que normas jurídicas 
decide e porque considera que as mesmas 
se aplicam e em que termos. Caso uma das 
partes não concorde com a decisão, tem 
quase sempre a possibilidade de recorrer ao 
Tribunal superior, para que analise de novo 
a prova e a aplicação do direito efectuada.

A selecção feita, a qual é muito exigente, 
garante que apenas os melhores que, 
em cada ano, se apresentam a concurso 
acedem às vagas do curso de magistrados. 
A formação que aí é feita, garante que as 
pessoas são preparadas para o exercício 
prático da função, sabendo executá-la 
com os conhecimentos que possuem. O 
concurso garante que não há “entrega” dos 
lugares, consoante a vontade ou o jeito de 
alguém que queira determinada decisão, 
mas segundo regras objectivas. A avaliação 
dos juízes e o dever de fundamentação, 
garantem que, em cada decisão, há 
controlo externo do acerto da mesma.

Seria melhor um “juiz de fora”?
Qual seria a formação do juiz de 

fora? Tendo em conta as exigências 
de fundamentação técnico jurídica dos 
nossos códigos processuais, teria de 
ser sempre, uma formação de base em 
Direito, ou seja, uma licenciatura em direito.

Poderiam ser advogados? 
E sendo advogados, durante quanto 

tempo exerceriam a função e onde? 
Seria do mais elementar bom senso 

que não pudessem exercer funções em 
comarcas onde tivessem advogado, para 
evitar as tais ligações que impedem a 
imparcialidade. Então um advogado que 
tivesse praticado advocacia em Faro, apenas 
poderia ser juiz em Bragança? Mas se aí já 
tivesse feito um julgamento, ainda poderia 
exercer aí funções? E cada advogado 
mantém um registo de todos os tribunais 
onde fez julgamentos? E seria possível 
controlar tal registo, para evitar que, por 
acaso, pudesse algum dia vir a despachar 
um processo onde tivesse sido advogado?

Mas, ainda que não fosse advogado, 
mas apenas exercesse a função de jurista, 
sabendo que apenas exerceria a função por 
meia dúzia de anos, não haveria, em alguns 
casos, a tentação de “agradar” uma parte 
que mais tarde poderia dar-lhe um emprego, 
após a cessação de funções de “juiz de fora”?

Também este sistema poderia conduzir 
às falhas apontadas no dito artigo. 
Seriam outras as amizades e ligações e, 
receio eu, menos visíveis e controláveis.

Posso ter falhado algumas vantagens, 
mas ainda antevejo outra desvantagem: 
qual seria o custo da contínua formação 
de magistrados, para exercerem funções 
por apenas 5 ou 10 anos? Nos tempos 
que correm, também não será uma 
desvantagem de somenos importância.

 Cidalina Freitas
Juíza de Direito
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A (DES)PROPÓSITO

… DE ERROS.
Em 10.06.2014 era assim:
“Estado paga 20 milhões todos os anos 

por erros da Justiça”
(http://www.dn.pt/tv-e-media/media/in-

terior/estado-paga-20-milhoes-todos-os-
anos-por-erros-da-justica-3963713.html)

Em 06.11.2015 é assim:
“Erros de juízes ficam sem castigo”
(http://www.rtp.pt/noticias/pais/er-

ros-de-juizes-ficam-sem-castigo_v871775)
Os erros dos órgãos com poder (dever) de 

provocar consequências na esfera jurídica 
de qualquer ser humano (seja por via das 
leis que aprovam, que executam ou que as 
fazem cumprir) assumem uma intensidade 
equivalente a 10 na escala do café. Exact-
amente pela influência que têm. E não se 
pode fugir disso (pelo menos fugir e viver 
livremente – em todas as acepções deste 
termo).

Por outro lado, e já diziam os anciães de 
anciães: “Errare humanum est”. E se errar é 
humano perdoar é divino. Ou se errar é hu-
mano persistir no erro é diabólico.

Apesar da profundidade do pensamento e 

de todas as suas variações, uma coisa é cer-
ta para a sociedade: o juiz não pode errar (o 
que coloca em causa a sua condição de hu-
mano, ou não?). Mas de que erros estamos 
a falar? De qualquer lapso? De entendimen-
to discrepante relativamente à aplicação de 
uma norma? De criar a convicção relativa-
mente à ocorrência de um facto com base 
em determinado meio de prova, existindo 
outros cuja valoração implicaria decisão di-
versa?

A consagração do dever de indemnizar 
por parte do Estado devido a erro grosseiro 
no âmbito da actividade jurisdicional consta 
do art. 13º, nº 1, da Lei nº 67/2007, de 31 de 
Dezembro: esta indemnização só tem lugar 
quando são proferidas “decisões jurisdicio-
nais manifestamente inconstitucionais ou 
ilegais ou injustificadas por erro grosseiro na 
apreciação dos respectivos pressupostos 
de facto”.

A inconstitucionalidade e a ilegalidade de 
uma decisão é de fácil apreensão: trata-se 
de uma violação frontal de normas jurídicas.

Já o erro grosseiro, e para os (des)enten-
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didos na matéria, varia entre (i) a venda  nos 
olhos do juiz que não acreditou na testemu-
nha com bom senso (igual ao de quem o 
aprecia) em detrimento de outra (totalmente 
insensata), sendo que foi nesta que o juiz se 
alicerçou para dar como provados os fac-
tos que levaram à condenação/absolvição 
(consoante a posição que se tome) e (ii) o 
depoimento da vizinha que ouviu dizer que 
aquilo tudo era verdade e se ela ouviu dizer, 
porque pessoa de boa estirpe, então é in-
admissível qualquer dúvida sobre a veraci-
dade dos factos.

Para os entendidos na matéria, erro gros-
seiro é aquele para o qual olhamos e temos 
a mesma sensação que quando nos aper-
cebemos de que está um tacho dentro do 
micro-ondas pronto a ligar.

Não é, assim, qualquer erro que confere 
a quem é lesado com a decisão o direito a 
uma indemnização por parte do Estado e 
não é qualquer erro que impõe que ao jul-

gador seja aplicada pena disciplinar (“casti-
go” deixo para os menores de 18 anos).

Deixo para a imaginação de cada um o 
que sejam estes erros ostensivos, intol-
eráveis, indiscutíveis, que tornam a decisão 
judicial numa decisão claramente arbitrária 
e assente em conclusões absurdas.

Não serão assim tantos, pois não?

 Milene Bolas Prudente
Juíza de Direito
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O CANTINHO DO JOÃO

A sua vida era monótona, e em certos 
casos, ultrapassava a fronteira da rotina 
para se transformar num tédio perfeito. 
Perfeito mesmo, tão perfeito que poderia 
ser imaculado, sem falhas, linear. Era uma 
musiquinha rotineira e infantil, daquelas 
que não nos saem da cabeça pelas piores 
razões, quando pretendemos dormir e a sua 
sonoridade monocórdica não nos deixa. Era 
uma tela branca por pintar numa parede 
branca dentro de um edifício branco. Sabia 
a nada. A um puré desenxabido, sem sal 
nem condimentos. Habituara-se a ela pois 
nem sempre é prudente condimentar uma 
vida e, como em qualquer experiência 
gastronómica, há sempre o risco de a 
apimentar demais e depois, após a primeira 
garfada, ter que cuspir fogo a castigar a falta 
de mão para a pimenta.

“Para cuspir fogo mais vale não apimentar”, 

pensava sempre, prudente só como ele o 
sabia ser.

Considerava, também, que era capaz 
de abordar desconhecidos da forma 
mais acertada, daquela maneira que não 
assustava, muito embora, e na prática, ele 
mesmo não assustasse ninguém. Na casa 
dos cinquenta anos de idade, estatura 
média, óculos a enfeitar a sua cara, com 
alguns cabelos brancos a conquistar terreno 
na sua cabeça e vestido com um fatinho azul 
próprio de um funcionário, Luís Gaspar não 
assustava ninguém, mesmo que o quisesse. 
A não ser que o alvo de Luís Gaspar tivesse 
um pavor, horrendo, de morrer de tédio pois 
aí sim, conseguia ser muitíssimo assustador. 
Dava passinho a passinho, com pé ante pé 
para fora do seu guiché, enquanto focava a 
sua vítima procurando contacto visual pois, 
a partir do contacto visual, tudo se tornava 

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito

O VOO DO CONDOR
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O CANTINHO DO JOÃO um pouco mais fácil para Luís Gaspar. Era o 
voo do condor, desde o seu guiché até ao 
cliente do centro comercial onde o mesmo 
estava localizado, bem no meio de uma das 
suas artérias principais. Um condor chato 
na casa dos cinquenta anos de idade mas, 
mesmo assim, uma ave de rapina que se 
aproximava das suas vítimas e lhes desferia 
a sua bicada de morte quando lhes dizia: 
“Boa tarde, posso-lhe fazer uma proposta 
irrecusável? Já conhece as condições 
irresistíveis do nosso cartão de crédito?”. Um 
condor com voz de periquito mas, mesmo 
assim, um condor.

As reacções da clientela correspondiam 
a quem, sem reparar e enquanto se 
movimentava, dava entrada numa bolha 
gelatinosa de tédio invisível que toldava os 
seus movimentos e que levava qualquer um 
a tentar livrar-se daquilo que o sufocava. Era 
o “efeito Luís Gaspar”, uma técnica comercial 
medonha a qual só tinha surtido efeito em 
duas velhas as quais, refira-se, eram tão 
chatas como ele. O tempo passava mais 
devagar quando ele falava, os movimentos 
toldavam-se a quem com este interagia, 
e o produto financeiro mais apetecível do 
mundo tornava-se tão atraente como um 
saco de batatas fora do prazo de validade. 
Esforçava-se, sem dúvida mas, mesmo 
assim, sem conseguir o efeito pretendido.

Folgava às sextas e aproveitava para 
reflectir sobre temas como auto-motivação, 
lendo livros sobre como fazer amigos 
e superar obstáculos, temperados com 
tutoriais retirados da rede sobre técnicas 
de venda agressivas. Desesperava com o 
insucesso das mesmas e pensava que, se 
fosse mais violento e não o homem que ele 
sabia ser, pacifico e de boa índole, agarraria 
nos colarinhos dos seus potenciais clientes 
e abaná-los-ia até que estes, vergados 
sobre a sua fúria comercial, assinassem o 
contrato de vinculação ao produto financeiro 
que, todos os dias, procurava vender, pois 
a directora de vendas já lhe tinha entregue 
uma carta em mão a relembrar sobre os 

seus objectivos, nomeadamente para lhe 
relembrar sobre o quão longe Luís Gaspar se 
situava dos mesmos.

A coisa estava preta.

Acordou como sempre no Sábado, dia 
este em que iria, de novo, tentar melhorar as 
suas técnicas de venda pois, e como disse o 
senhor da formação que lhes foi ministrada 
uma semana antes de Luís Gaspar e seus 
colegas estarem semeados estrategicamente 
nos melhores centros comerciais do país, a 
vida profissional é um desafio constante e em 
cada derrota temos que retirar ensinamentos 
que nos permitam vencer na próxima batalha. 
Enfim, será hoje que Luís Gaspar irá virar a 
batalha a seu favor, sem derrotas. Será o dia 
Luís Gaspar, aquele em que irá entrar para 
os anais da história das vendas de produtos 
financeiros com abordagem directa em 
centros comerciais. Hoje.

 
Mas não foi.
 
Foi apenas mais um dia como os outros 

em que Luís Gaspar não só não consegui 
fechar nenhum contrato como ainda foi 
pontapeado por um garoto de calções que 
não gostou de ver a sua mãe a ser abordada 
por um desconhecido. E ainda por cima um 
desconhecido com um ar chato. Compensou 
a sandes de pepino que comeu durante a 
sua hora de almoço, na varanda do centro 
comercial e de acesso reservado ao público. 
A vista não era das melhores e o espaço 
era usado pelos funcionários do centro 
para fumar, sabendo inclusive Luís Gaspar 
que funcionários havia que até erva tinham 
fumado ali. “Compensava a vista” pensava 
ele enquanto trincava mais um pouco a sua 
sandes e ponderava sobre o que fazer com 
a sua vida abrindo hipóteses e sub-hipóteses, 
construindo cenários e alterando os dados 
do problema que era a sua vida, afinal. Sabia 
que tinha pouco tempo até ser dispensado 
dos seus serviços e apesar de ter escutado 
alguém dizer, em tempos que já lá vão, que 
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por vezes um despedimento pode ser afinal, 
libertador, tal era coisa que ele não queria 
vivenciar.

Ligou para a directora de vendas e 
questionou-a sobre a possibilidade de 
mudar o seu posto do local onde se 
encontrava para outro melhor, próximo do 
supermercado de preferência, pois quem 
se movimenta junto ao corredor das lojas 
pronto-a-vestir não está tão deprimido com 
a falta de dinheiro como quem sai de um 
supermercado quase sem fundos após as 
compras do mês. Esses sim, estão em ponto 
caramelo e só assim poderia aumentar 
exponencialmente as suas vendas.

“Luís Gaspar, asseguro-lhe uma coisa. Se 
eu o pusesse a vender bebidas alcoólicas 
a alcoólicos estes deixavam de o ser, 
simplesmente porque não lhe comprariam 
nada. Mas apareça aqui, no meu gabinete, 
falamos calmamente sobre o que podemos 
fazer para terminar a sua miséria. Não tenha 
medo, não o vou despedir. Preciso de si para 
uma coisa que não me sai da cabeça desde 
há uns tempos para cá. Não tenha medo, 
não lhe vou pedir para ter sexo comigo. Você 
não faz o meu género. Venha daí.” Disse a 
mesma em tom afirmativo e jocoso. 

E ele foi, arrumou o seu posto de vendas, 
caminhou nervosamente até ao gabinete 
da directora e esforçou-se por se recordar 
do seu nome pois, na realidade, apenas lhe 
vinha à cabeça o nome que os seus colegas 
lhe chamavam, “a cuecas d’aço”, e não seria 
agradável chamar a dita senhora por “Dra. 
Aço” ou qualquer coisa semelhante.

Bateu à porta do gabinete e ouviu, do outro 
lado, um sonoro “Sim”. Entrou e sentou-
se aguardando o que aquela senhora, de 
ancas largas enfiadas numa saia cinzenta, 
de peito proeminente, olhinhos azuis e boca 
pequena entalada entre duas bochechas lhe 
teria para dizer. Esperou calmamente e viu-a 
a levantar-se da sua secretária, ajeitando a 
sua saia puxando-a para baixo em redor das 

suas coxas gordas enquanto caminhava na 
sua direcção. Viu-a também a colocar a sua 
cadeira mesmo ao seu lado, ligeiramente 
inclinada para o seu lado direito. Luís Gaspar 
deu graças ao Senhor por ter um intestino 
resistente porque, se assim não fosse teria 
sido um desastre, tal era o nervosismo de 
que padecia.

A “cuecas d’aço”, ou melhor, a Gisela (era 
esse o seu nome) começou a recitar os 
objectivos das vendas distribuídos a cada 
um, os custos fixos de cada operação, 
quanto é que cada vendedor (ou angariador 
como o Banco lhes apelidava) custava, a 
completa ausência de resultados por Luís 
Gaspar e por fim a falta de esperança por 
parte da restante equipa numa melhoria da 
situação deste último.

Falou das queixas de clientes do centro 
comercial que referiram evitar passar no 
corredor onde Luís Gaspar estava situado 
porque o mesmo, e de acordo com a versão 
destes, recordava o visual que não queriam 
ter, ou a voz que se esforçavam por não 
emitir. Relembrou ainda o episódio da jovem 
mãe que acusou Luís Gaspar de ter feito 
com que o seu filho de três anos gaguejasse 
durante dois dias após se ter cruzado com 
este, no corredor em questão, assim como 
dos lojistas que afirmavam não querer ter 
aquele “espanta clientes” junto à porta do 
seu estabelecimento comercial. Descreveu 
tudo com voz cuidada mas dominante até 
se certificar que Luís Gaspar mastigou cada 
palavra saída da sua boquinha entalada 
entre duas bochechinhas, repetindo 
palavras-chave por forma a reforçar o que 
interessava.

“Luís Gaspar, os membros da equipa. 
Sim, porque nós somos uma equipa, Sabes 
disso não sabes, Luís Gaspar? E-qui-pa. 
Os restantes membros da nossa equipa 
consideram-te um peso morto. Peso morto 
Gaspar. Peso morto. E temos que encontrar 
uma solução. Uma solução, meu querido”, 
dizia enquanto pestanejava ritmadamente 
em jeito de sedução com a sua cara fixada na 
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dele, a dois palmos do seu nariz, chegando 
inclusive a colocar a sua mãozinha papuda 
no joelho de Luís Gaspar de tal modo que 
o infeliz considerou mesmo que a Madame 
“Cuecas d’aço” afinal, e ao contrário do que 
lhe tinha dito, achava-lhe alguma graça, ideia 
essa reforçada quando a dita senhora lhe 
beliscou uma das suas bochechas fazendo 
uma voz de falsete (em jeito de quem fala 
com um bebé), enquanto lhe dizia “E nós 
não queremos que tu fiques em apuros, não 
é meu amor?”.

Retorquiu com a sua voz de periquito 
reafirmando o seu esforço e as desvantagens 
do local onde o seu posto estava localizado. 
Relembrou que necessitava de um terreno 
mais fértil para crescer enquanto comercial. 
Sim, era isso. Um terreno mais fértil. Mas 
Gisela não queria saber de terrenos, nem 
de fertilidades, nem de crescimentos 
comerciais. Gisela tinha algo em mente e que 
estava fora do radar mental de Luís Gaspar. 
Algo que não passava por continuar a sua 

vida de vendedor, ou melhor, de angariador 
de clientela para produtos financeiros em 
centros comerciais, mas que também não 
passava por dispensá-lo dos seus serviços.

“Escuta meu amor, tu não serves para isto. 
Paciência. Mas se tu quiseres nós os dois 
podemos fazer umas coisas giras? Sabes 
disso, não sabes, meu bebé?” Continuou 
Gisela com a sua postura de porquinha 
dominante enquanto Luís Gaspar se limitava 
a acenar com a sua cabeça para cima e para 
baixo, em jeito de concordância enquanto 
aguardava que a dita senhora apresentasse 
o que deveria ser, na sua perspectiva, o 
futuro de Luís Gaspar.

E ela assim o fez. Precisava que ele 
continuasse ao serviço do Banco, no local 
onde se encontrava. Precisava também 
que este aumentasse as suas vendas o 
que, atendendo à personalidade em causa, 
seria de todo impossível. Precisava e queria 
ganhar mais dinheiro e Luís Gaspar também. 
Queria abrir um negócio seu e precisava de 
dinheiro seu (capitais próprios, como se diz 
na linguagem dos negócios).

Precisava que Luís Gaspar assinasse 
muitos contratos na qualidade de vendedor 
de produtos financeiros, contratos sem 
qualquer assinatura de um comprador, pois 
o comprador não existia. Que os assinasse 
e os entregasse a ela, Gisela, que depois os 
assinaria com o nome de actuais clientes 
do Banco, com as suas assinaturas e tudo, 
como se tivessem sido eles mesmo a 
assinar. Depois o Banco disponibilizaria o 
dinheiro pois, a sua única preocupação 
corresponderia apenas em receber os 
papéis que eles iriam forjar e, uma vez 
que as assinaturas forjadas pertenceriam 
a clientes cumpridores do Banco, dúvidas 
não iriam surgir. Limpinho. Perfeito. Divisão 
de lucros em duas metades iguais. Uma 
para Gisela e outra para Luís Gaspar. Muito 
dinheiro. Reacção previsível do Banco, entre 
um a dois anos. Burocracia seria remetida 
para o departamento de contencioso do 
Banco, após para os advogados e depois 
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tribunal com muitos anos de espera mas 
mesmo assim, bem mais lucrativo para o 
Banco do que acusar Gisela e Luís Gaspar 
de falsificação de assinatura. Limpinho, 
Perfeito. Muito dinheiro.

“Percebeste bebé? Tu ganhas, eu ganho, 
Banco perde pouco, confusão instalada, e 
reacção tardia e ineficaz” Gisela disse.

Luís Gaspar assemelhava-se a um 
fantasma, branco que nem cal depois de 
ouvir tudo o que a sua directora de vendas 
lhe disse e não sabia o que fazer, nem 
o que dizer. Sabia que qualquer palavra 
sua dita naquele momento poderia criar 
expectativas na senhora que o interpelava 
olhando-o de frente, bem para o centro dos 
seus olhos e que qualquer expectativa não 
correspondida, na mente daquela senhora 
seria fogo. Tão fogo como aquele que ele 
não queria para apimentar a sua vida. Ou será 
que queria? Na realidade já não sabia bem o 
que queria pois, se fugia do perigo como o 
diabo foge da cruz, também a sua vida tinha 
sido, até à presente data, apenas um puré 
desenxabido e sem graça, puré esse o qual 
ele gostava, e muito, de mudar. Detestava o 
Banco e aquela gente, as suas peneiras e os 
gráficos que, invariavelmente, lhe colocavam 
sempre numa situação de desvantagem. 
Detestava o seu posto de vendas, a fatiota 
que usava, o sorriso que era forçado a fazer 
e as pessoas que o rejeitavam lidando muito 
mal com a rejeição. Não sabia o que fazer 
quando as pessoas o ignoravam, ou pior, 
quando o enxotavam como se fosse uma 
mosca gorda e peçonhenta. Engasgava-se 
quando sentia que outrem o rejeitava e isso, 
num vendedor, é o canto do cisne. Queria 
mudar.

E muito.
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FLORES NA ABISSÍNIA

Sob qualquer ponto de vista foi um funeral 
muito bonito. Bem organizado, discreto, 
mas com um pequeno toque de fantasia. 
Sobretudo, foi um enterro à medida do 
falecido, o que é raro. O Proença teria 
gostado.

Conhecemo-nos quando estudámos 
Direito na Universidade de Lisboa. É um 
curso propenso a atrair marrões, literatos 
e candidatos a políticos. Eu estava no 
primeiro grupo e o Proença engrossou as 
fileiras do segundo. Ambos detestávamos 
os do terceiro. Fizemos amizade nas aulas 
de Direito Internacional Público. Contou-me 
que cursava ciências jurídicas (como lhes 
chamava) por indicação da família. A sua 
grande paixão era a literatura. Sonhava ser 
escritor. Nos anos de faculdade, porém, esse 
amor pelas letras apenas se manifestava 
nas escolhas amorosas. Não lhe vi grandes 
leituras e não me lembro de ler nada escrito 
por ele para além de uns apontamentos de 
Direito das Obrigações, mas posso atestar 

que só teve namoradas que estudavam 
românicas ou germânicas. Uma breve 
incursão na faculdade de ciências saldou-se 
por um copioso fiasco. “A não repetir”, como 
sublinhou.

Terminado o curso, mantivemos contacto. 
Tomei lugar num escritório de advogados, 
enquanto o Proença obtinha fundos dos seus 
pais para viajar pela Europa. A sua família era 
rica e tendo realizado o desejo de ver o filho 
licenciado, estava disposta a contemporizar 
com os seus sonhos de escrita. E assim 
lá partiu ele numa cruzada em busca de 
histórias para contar. Madrid, Paris, Londres, 
Paris, Roma, Saint Tropez, outra vez Paris, 
Monte Carlo, Atenas, Capri, Ibiza, Santorini.

Meses mais tarde, reencontrámo-nos 
numa pastelaria da Baixa. Não tinha escrito 
uma linha, mas estava cheio de ideias. 
Confessou-me, porém, a sua desilusão por 
não ter sofrido um valente desgosto de 
amor. Achava que se isso tivesse acontecido 
era meio caminho andado para escrever 

CARLA COELHO

Juíza de Direito

PROENÇA, O ESCREVINHADOR
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um romance em condições. Ou até 
alguns poemas. Consolei-o, chamando-
lhe à atenção de que naquele momento 
estava no auge o romance neo-realista. 
Os desgostos de amor já não cativavam o 
público.

Nos anos seguintes, o Proença casou 
com uma professora de latim, teve filhos, 
sentou-se no conselho de administração 
das empresas da família, respondeu em 
Tribunal por fraude fiscal e foi operado 
às hérnias. Contudo, o grande tema de 
conversa era “o livro”. Quando o interlocutor 
lhe perguntava se já tinha obra publicada, 
respondia “ainda não, apenas escrevinho 
umas coisas”. Certo é que esta sua faceta 
foi ganhando relevo no círculo que 
frequentava. Era seguro que o Proença 
estava a escrever um livro e, a julgar pelo 
tempo que demorava a sair, era qualquer 
coisa em grande.

Por motivos profissionais, estive fora 
do país alguns anos. Quando voltei fui 
surpreendido por rumores quanto à obra 
do Proença. Alguns amigos falaram-me 
numa edição restrita, em papel couché 
e assinada pelo escritor, a que só alguns 
privilegiados tinham tido acesso. Outros 
revelaram-me, quase em segredo, que 
os livros estavam publicados apenas no 
estrangeiro e sob pseudónimo. Uma amiga 
comum jurou-me a pés juntos que a obra 
já estava preparada, mas seria publicada 
apenas a título póstumo. Quando falei nisto 
ao Proença ele negou todas as informações 
que circulavam.

Na verdade, estava francamente dividido: 
deveria escrever um romance histórico? E 
se sim, quem seria o protagonista? Talvez 
D. Afonso Henriques, mas não seria uma 
escolha demasiado óbvia? Deveria optar 
por uma outra ideia, um livro de acção 
passado em África tendo por protagonista 
uma freira especialista em artes marciais? 
Talvez pudesse escrever a epopeia de um 
português, digna sucessora d’ Os Lusíadas? 
Para além da dificuldade em escolher o 

género, o Proença pensava sempre em 
grande. Nenhum dos livros planeados era 
obra de um só volume. Nunca projectou 
menos do que uma trilogia. Muitas vezes 
relatava-me capítulos inteiros do seu livro. 
Admirava-lhe a imaginação e o olho para 
os detalhes. Mas apesar do encorajamento 
recebido, os anos foram passando sem que 
produzisse sequer um conto ou uma novela.

Tal não impediu que tomasse lugar entre 
os literatos. Tenho de admitir que não fez 
nada para isso. Apenas se deixou ir, impelido 
pela força esmagadora dos rumores sobre a 
sua obra. Era convidado para conferências, 
ia a lançamentos de livros e chegou mesmo 
a dar uma entrevista onde falou de tudo, 
menos dos seus livros. 

No seu funeral ouvi várias pessoas a 
sussurrarem sobre a importância dos seus 
livros nas respectivas vidas. Optei por ficar 
calado. Afinal, mesmo que não os tivesse 
escrito, tinha-os sonhado e levado sempre 
consigo. Hoje, tive uma surpresa ainda 
maior. Ao abrir a caixa do correio, encontrei 
um convite para uma conferência em sua 
homenagem com o título: “A. Proença: A 
obra adivinhada”. Pedem-me ainda que 
diga umas palavras sobre o homem para 
além dos livros. Lá estarei, claro.

. 
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E O MAR LOGO ALÍ

Ouvimos dizer que o Natal devia ser todos 
os dias, que o clima de tolerância e de 
harmonia devia multiplicar-se pelos mais de 
300 sóis do ano. 

Mesmo em dezembro, Zé não suportou a 
humilhação e a quebra na rotina do dia em 
que não estava previsto “discussão com 
vizinha gorda”. Com a tarde estragada, em 
vez de voltar para casa, pegou na bicicleta 
e foi dar uma volta ao quarteirão. O carro já 
estava estacionado, tinha sido o motivo da 
discórdia. Nunca retirá-lo agora, mesmo que 
fosse para espairecer e ver o mar. 

Ao ter chegado a casa, estacionara no lugar 
que a vizinha achava ser o dela. A vizinha 
chamou-a de tudo, uma vergonha para a Zé, 
para o bairro, tão pacato, uma vergonha para 
a própria, a fazer aquela figura.

Arejou mas não deixou passar. Procurou 
um advogado e exigiu uma indemnização 
para a compensar do fim da tranquilidade do 
dia. 

Um ano depois, na audiência (dia anotado 

na agenda logo que recebera a notificação, 
mas para si único, inaugural) foi tentada a 
conciliação: o juiz perguntou se podia haver 
acordo entre as partes, a homologar depois 
pelo próprio.

Estávamos em dezembro e a época pesou 
na decisão de acabar com o conflito. Acordar 
provém do latim accordare que contém 
cor, coração, e significa despertar do sono 
mas também assentar de comum acordo. 
De facto, o entendimento seria entre ela e a 
vizinha, seriam elas que definiriam qual o seu 
conteúdo. Estavam ambas disponíveis para 
decidir com o coração.

Decidiram com o coração.

“Viver não tem nada a ver com isso que 
as pessoas fazem todos os dias, viver é 

precisamente o oposto, é aquilo que não 
fazemos todos os dias.”

Afonso Cruz, Flores, 2015, Companhia das Letras

ANA GOMES

Juíza de Direito

ACORDAR
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FRANCISCA MACEDO

Escritora

Ela entreabriu a porta e disse-lhe:
 - É tarde Pedro e não me apetece 

beber. Obrigada.
 - E podias ouvir-me? Só um 

bocadinho.
 Ela olhou para a cara dele e viu que 

ele não estava bem. Não tinha robe, nem 
tinha trazido um, pois pensava que não 
precisaria. Bolas, pareceria que o estava a 
provocar.

 - Entra, que vou mudar de roupa.
 Ele segurou-lhe o braço.
 - Não o faças, por favor.
 - Pedro já bastou a triste figura que fiz 

no dia que lá foste a minha casa, depois do 
jantar. Este pijama é algo revelador e não 
me parece boa ideia, estarmos assim.

 Ele olhou-a de cima a baixo, com um 
ar claramente apreciador:

 - Prometo que não serei atrevido 
e não vou interpretar o pijama como uma 
provocação. Juro. – Insistiu ele perante o 
olhar de dúvida dela.

 - Está bem. Senta-te. O que se passou, 
estás com um ar ….

 - Arrasado?

 - Eu não queria usar um termo tão forte. 
Mas o que se passou?

 Ele hesitou, mas depois contou-lhe a 
história toda. Ela ficou a olhar para ele com um 
ar de incredulidade:

 - Tens a certeza? Parece tão idiota, nos 
dias que correm, manter-se uma relação por 
um interesse algo parvo. Quer dizer, para quê?

 - Pelo lugar de assistente na 
Universidade onde dou aulas!

 - Mas tu podes fazer isso? Garantir-lhe o 
lugar?

 - Não tão completamente. Mas como 
é uma Universidade particular, as pessoas 
obtém os lugares pelo currículo e também 
pela indicação dos professores que já lá estão. 
Ela tem o currículo, mas grande parte dos 
professores de lá não gostam dela. Mantêm-
na lá porque sabem que namora comigo e 
não querem desagradar-me, sei disso.

 - E, pelos vistos, ela também. Olha, 
sabes o que te digo? Acho nojento. Não sei o 
que pensas fazer, mas se fosse a ti, acabava 
com ela. Se ela não está contigo, por ti, mais 
vale nada.

 - Amanhã, assim que chegar a Lisboa, 
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senti tão humilhado na vida.

 - Não penses assim Pedro. Quem trai 
é que devia ter vergonha. Dar o coração é 
algo bonito e único, se a Helena não soube 
aproveitar e achou que tinha algo melhor, 
ela é que ficou a perder. Tu não fizeste nada 
de errado ou menos correcto.

 Ele olhou-a com um sorriso.
 - Sabes que depois do jantar e 

daquele beijo e do dia seguinte, pensei 
em procurar-te, mas não o fiz por respeito 
à minha relação com a Helena. Porque se 
te procurasse ia tentar beijar-te de novo, ia 
tentar… e não achei que a Helena merecesse 
ser traída ou que tu merecesses ser apenas 
uma aventura.

 Ela não disse nada. Ele aproximou-se 
dela e perguntou baixinho:

 - Ficarias muito zangada se eu 
quebrasse a minha promessa e fosse algo 
atrevido?

 Ela hesitou um pouco, mas depois 
decidiu ignorar as suas cautelas. Estava 
cansada de ser bem comportada e certinha. 
Abanou a cabeça de forma leve.

 - Acho que não ficaria nada zangada. 
– e vencendo o resto da distância que os 
separava, beijou-o.

 Ele abandonou-se no beijo e 
acariciou-lhe as costas aproximando-a 
mais de si. Sentia os seios dela contra o 
seu peito e como isso o fazia sentir-se 
excitado. Muito devagar procurou a borda 
do casaco do pijama e introduziu a mão 
por baixo do tecido para sentir a pele dela. 
Percorreu as costas dela devagar, com a 
ponta dos dedos, desde a base da coluna 
até ao pescoço, confirmando que esta 
não tinha sutiã. Suavemente, percorreu de 
novo a coluna em sentido descendente e 
começando a fazer pequemos círculos que 
abrangiam, aos poucos, toda a extensão das 
suas costas e se foi insinuando para a barriga 
e aproximando-se dos seios dela. Deu-lhe 
tempo de o parar, de recuar, de recusar as 
suas carícias, mas não percebeu nenhum 
gesto nesse sentido e por fim, acariciou-
lhe o seio ao de leve, roçou o mamilo com 

a ponta do dedo e sentiu-a estremecer. 
Interrompeu o beijo, apenas para percorrer 
com os lábios o resto do seu rosto. A sua 
fantasia era uma pálida emoção, comparada 
com o rugir do sangue que sentia nas veias 
ao sentir a pele dela e que o impediam de 
pensar com coerência. Começava a sentir-
se fora de si, alheado num mundo em que 
apenas sentia o corpo dela e queria saborear 
mais, perder-se ainda mais naquela paixão.

 A Carolina sentiu-se a flutuar. As 
carícias do Pedro eram tão suaves, mas 
pareciam incendiar-lhe a pele. Não queria 
que ele parasse. Mais, queria que ele 
a despisse e a levasse para a cama e 
acabasse com aquela tortura, que a levasse 
ao máximo do prazer, que a fizesse explodir. 
Tentando mostrar-lhe o que pretendia 
introduziu a mão na sua camisa e começou 
a acariciar-lhe o peito. Abriu-lhe os botões 
de forma algo desajeitada e precipitada. 
Durante dois meses, desde o beijo, revivera 
todas as suas fantasias do tempo de 
faculdade e acrescentara uma meia dúzia 
que na altura não se atrevera a ter. Suspirou, 
agradada quando ele lhe tirou a camisa 
do pijama. Após um segundo em que ele 
estava parado, ela abriu os olhos.

 - És linda Carolina. Sinto-me perdido. 
Estou tão excitado que tenho receio de te 
magoar.

 - Eu aviso-te se isso acontecer. – 
Acabou de tirar-lhe a camisa e abraçou-o. 

O contacto da pele de ambos suscitou uma 
urgência voraz que os fez cair do sofá onde 
estavam sentados para o chão. Nenhum 
dos dois reparou ou quis saber. Estavam tão 
centrados no corpo um do outro e apenas 
pensavam como haviam de dar mais prazer 
e lidar com o prazer que recebiam, sem se 
perderem, que o lugar onde estavam era 
absolutamente secundário.

- Estou prestes a explodir, Carolina, não 
aguento muito mais, tenho de entrar dentro 
de ti. Morro se não o fizer.

Em resposta, a Carolina puxou-o ainda 
mais para si e ajeitou-se para que ele a 
penetrasse. Ao primeiro impulso, sentiu que 
também ela explodia. 
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 Ainda com a respiração entrecortada, 
o Pedro começou a rir-se, enquanto 
acariciava indolentemente as costas da 
Carolina.

 - De que te ris? – A Carolina não 
conseguia olhá-lo nos olhos. Não sabia 
como lidar com aquela situação. Nunca 
tinha dormido com alguém com quem não 
tivesse uma relação amorosa. Aquilo com 
o Pedro fora um impulso, algo louco, como 
se saía daquela situação airosamente?

 - Estou a rir-me, porque me portei 
como um verdadeiro animal, atirei-me a 
ti de forma quase violenta e acabei de 
fazer amor contigo no chão de um quarto 
de hotel, mas no entanto, estou mais feliz 
e satisfeito do que me lembro em anos. 
E prometo-te solenemente que te vou 
compensar por este ataque.

 - Compensar?
 Ele levantou-lhe o queixo de forma 

carinhosa e beijou-lhe os lábios:
 - Sim, vou compensar-te. Vou fazer 

amor contigo da forma como deve ser, 
como fantasiei estes anos todos, de 
forma doce e apaixonada, venerando 
cada bocadinho do teu corpo, em vez de 
devorando como um homem que não vê 
comida há 20 dias.

 Ela tinha os olhos fechados. Um 
pouco hesitante pôs em palavras as suas 
dúvidas:

 - Vamos voltar a ver-nos, em Lisboa?
 - Claro que sim, Carolina. Depois 

desta explosão, quero ver se conseguimos 
incendiar a cidade. Acho que conseguimos. 
Vamos só ver o que acontece à segunda 
ou se isto foi sorte de principiante. – E 
pegando-a ao colo levou-a para a cama. – 
Com um pouco mais de conforto e, quiçá, 
se conseguir, um pouco mais de controlo.

 - Fazes questão do controlo? – Ainda 
sem abrir os olhos, a Carolina decidiu ser 
atrevida: - Adorei a versão descontrolada.

 - Pequena feiticeira. Vamos ver 
se consigo ensinar-te uma lição, sobre 
controlo. – Beijou-a de forma doce e 
terna. – Vamos demorar o tempo que for 

necessário, para que vejas o quão bom é a 
lentidão e a espera.

 - Se conseguires, claro. – Apesar do 
desafio, ela estava rendida às suas carícias, e 
começava a aperceber-se do que ele queria 
dizer com o facto de as coisas irem de forma 
lenta ser muito bom.

O dia de Natal em Londres amanheceu 
cheio de sol, embora com o chão coberto de 
neve. O Pedro tinha acordado há algum tempo 
e olhava para a Carolina a dormir. Não resistiu 
a acariciar-lhe a face, embora o fizesse muito 
suavemente para não a acordar. Ela era uma 
mulher linda, doce e forte, muito inteligente 
e interessante. Conversaram durante horas, 
depois de terem feito amor e não se sentira 
aborrecido ou entediado. As mudanças de 
assunto eram naturais e lógicas. Ela tinha um 
raciocínio rápido e acompanhava a conversa 
com desenvoltura. E como era apaixonada. 
Ainda sentia na boca o sabor dela e queria 
mais. Fora a melhor véspera de Natal de 
sempre. Mas queria mais. Olhou para o 
relógio. Eram 8h30m. Tinha de começar a 
arranjar-se para ir para o aeroporto. Seria 
muito mau se a acordasse para fazer amor 
antes de ir? Hesitou um segundo, mas 
decidiu ceder ao impulso, beijou-a ainda 
adormecida, acordando-a com o seu beijo.

- Realmente esta é uma boa maneira de 
acordar. – disse ela sonolenta e sem abrir os 
olhos. De repente acordou completamente e 
arregalou os olhos: - Dormiste aqui? Não ias 
para o teu quarto?

- Nem pensei nisso. E acho que 
adormecemos sem darmos por isso, na 
conversa.

- Oh, claro. – Ela estava embaraçada e 
não sabia como reagir. Voltava a sentir-se 
deslocada e sem saber o que fazer.

O Pedro apercebeu-se e sorriu:
- Pára, Carolina. Eu não penso mal de ti, se 

é isso que te preocupa. Hoje tenho mesmo 
de ir para Lisboa, porque a minha mãe está 
sozinha e prometi-lhe que passava a tarde 
de Natal com ela, caso contrário ficaria aqui 
contigo. Mas assim que chegares a Lisboa, 
quero que me ligues para nos encontrarmos, 
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combinado?
- Claro.
- Cancela a tua viagem e vem comigo. 

Voltámos aqui na Páscoa ou no Verão. – Disse-
lhe ele num impulso. – Adorava passar o dia 
de Natal contigo e também a noite. – Disse 
ele beijando-a, para reforçar a sua proposta.

Ela não conseguia pensar, quando sentia as 
mãos dele a acariciar-lhe o corpo e lentamente 
a conduzi-la a um espiral de sensações que 
culminariam, certamente, em mais uma 
sessão de sexo. Não lhe respondeu e deixou-
se conduzir como ele pretendia, respondendo 
a cada gesto com um outro. Durante algum 
tempo não falaram.

 - Se continuarmos a este ritmo, Carolina, 
tenho de começar a tomar vitaminas. Eu não 
tenho a tua idade.

Ela riu-se.
 - Pois não. Mas ainda tens pedalada, 

Pedro, apesar das rugas e do cabelo branco.
 - Bruxa. Então, vens comigo?
Ela ficou séria.
 - Não, hoje não vou. Tens de organizar 

a tua vida. Falar com a Helena, pensar o que 
queres fazer com ela. Não podes partir para 
uma nova coisa se ainda não arrumaste a 
antiga.

 - E tu? Já arrumaste as tuas coisas 
antigas?

 - O meu ex-marido é história arrumada, 
Pedro. Garanto-te. Mas tenho receio do modo 
que isto está a acontecer. Nós partimos logo 
para….

 - Sexo? O teu problema é porque já 
dormimos juntos?

Ela virou a cara embaraçada:
 - Tu ainda estás numa relação. Eu sinto-

me a outra, a que faz com que a relação 
acabe. E eu já estive do outro lado, não é algo 
agradável.

 - Estás a brincar, certo? E aquilo que 
ouvi ao telefone? E o facto de a Helena me 
andar a enganar, sabe Deus há quanto tempo, 
não conta?

 - Conta, mas ainda está tudo numa 
indefinição. Resolve isso tudo e quando eu 
voltar, no dia 2, se quiseres conversar, sabes 
onde estou.

 - E não te posso ligar até esse dia?
 - É melhor não. Vamos manter uma 

distância, durante estes dias. Para ganhar 
alguma objectividade.

 - Certo. E o que vais fazer aqui em 
Londres?

 - O que vim fazer. Visitar o museu da 
cera, dizem que é um dos mais lindos do 
mundo. Conhecer o Museu Britânico, sob 
pena de ser deserdada por uma colega 
minha. Enfim, turismo. – Sorriu. – A sério, 
Pedro, temos de analisar o que aconteceu 
ontem. Nós não nos vimos durante cerca 
de 10 anos. Voltamos a ver-nos num jantar 
e dois meses depois, sem nada pelo meio, 
estamos na cama. Isto é muito rápido e 
repentino, preciso de tempo.

 - Postas as coisas dessa maneira, 
compreendo. Vou para o meu quarto tomar 
duche e arranjar-me. Tenho de sair daqui 
a pouco para o aeroporto. Vens tomar o 
pequeno-almoço comigo?

 - Claro. Vou tomar um duche também 
e já desço. Encontramo-nos no restaurante.

 - Combinado.
Enquanto tomava duche o Pedro pensava 

no que a Carolina tinha dito. Será que 
estava a confundir fantasia e realidade? 
Fantasiava há tanto tempo com ela que 
aquilo parecia um culminar de um longo 
conhecimento. Mas ela tinha razão, até dois 
meses atrás não se viam há muito tempo 
e até à tarde anterior, tinham-se passados 
dois meses em que ele estava envolvido 
com outra pessoa e ela estava sozinha a 
sofrer porque a irmã estava grávida e ela 
não tinha ninguém. Imaginou-a grávida, 
com uma barriga redondinha, com o seu 
filho dentro. Sim, porque ele seria o pai dos 
filhos dela. O sentimento de posse e ciúme 
que o assolou perante a ideia dela poder 
ter filhos de outro homem, fê-lo pensar que 
não estava a confundir nada. A Carolina era 
dele, duma maneira que nem encontrava 
palavras para exprimir. Sorriu e lembrou-se 
das palavras da canção do Bryan Adams: 
“When you see your unborn children in her 
eyes, you know you really love the woman”. 
Ela ainda não estava preparada para aquilo, 
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nem ele. Ela tinha razão, dar-lhe-ia o resto 
das férias para se habituar, mas depois, 
fechou os olhos, desligou a água e sorriu, 
depois, não haveria tréguas, intervalos, 
tempos ou o que fosse. Depois, seria para 
sempre, certificar-se-ia disso.

No restaurante, a Carolina estava algo 
nervosa, enquanto esperava pelo Pedro. 
Onde é que tinha a cabeça para dormir 
com um homem que mal conhecia, que 
até 2 meses atrás não via há anos, que 
sabia que estava envolvido numa relação 
e… Meu Deus, o que a solidão e as fantasias 
faziam, faziam perder o juízo. Ela parecia 
uma tontinha, bastava ele ter-lhe contado 
uma história triste e já conseguira que ela 
se derretesse. E como! Ele devia pensar que 
ela era uma tarada. Lembrou-se de algumas 
das coisas que fizera e da desinibição com 
que as fizera, nem com o Paulo, com quem 
fora casada durante anos fizera algumas 
daquelas coisas. Tapou a cara com as mãos, 
para arrefecer o calor que lhe subira às 
faces.

 - O ar condicionado está muito forte 
para ti? – Perguntou-lhe o Pedro, enquanto 
se sentava depois de lhe dar um beijo na 
testa.

 - Não. Está tudo bem. Lembrei-me de 
algo e corei, foi isso.

Ele sorriu com ar malandro.
 - Espero bem que sejam as mesmas 

coisas que me recordo. Mas não cores, 
existem mais meia dúzia de coisas mais 
escabrosas que se podem fazer e tenciono 
que as façamos todas, várias vezes.

A Carolina ainda corou mais e 
concentrando-se na comida, desviou a 
conversa, no que ele colaborou, apesar de 
manter o sorriso malandro.

No fim do pequeno almoço, ele despediu-
se, não sem antes lhe exigir o número 
de telemóvel e do Tribunal onde estava. 
Deu-lhe um beijo de cortar a respiração e 
murmurou-lhe ao ouvido:

 - Aproveita as tuas últimas noites a 
dormir sozinha, porque quando voltares a 
Lisboa, isso será muito raro.

E sem a deixar responder entrou no táxi e 

foi-se embora.

VI Capítulo – O regresso

No dia seguinte, a Carolina entrou no metro 
e dirigiu-se ao Museu de Madame Tussad. 
Tinham uma nova exposição de heróis da 
Marvel, segundo tinha lido na Internet, e 
que lhe apetecia ver. O Homem Aranha 
e o Wolverine estavam absolutamente 
espectaculares. Recusou-se a entrar na 
Câmara dos Horrores. Era melhor não 
alimentar a sua imaginação, já delirante de 
per si. A visita ao Museu Britânico e à Torre 
de Londres encheram-lhe as medidas. 
As peças de arte da civilização egípcia no 
museu impressionaram-na e as jóias da 
coroa realmente eram belíssimas, mas a 
sua cabeça não estava ali. Só conseguia 
pensar que o Pedro estava de volta a Lisboa 
e provavelmente estaria a fazer as pazes 
com a Helena e… Tinha de deixar de pensar 
em tais coisas e … fazer a caminhada a pé 
pelos lugares de Londres em que havia 
cenas dos livros do Harry Potter, como se 
prometera, antes de viajar para Londres. 
Procurou o lugar do início da caminhada e 
tentou concentrar-se nos pormenores que 
eram realçados durante a caminhada. Mas 
não conseguia deixar de pensar no Pedro e 
em como gostaria de estar com ele. 

Faltavam ainda 3 dias para voltar para 
Lisboa, mas a sua disposição descera a 
pique e já não lhe apetecia fazer nada. Ia 
voltar para casa, precisava do seu cantinho. 
Não conseguia aproveitar a viagem naquele 
estado. Que tonta, ficar completamente 
descompensada porque tinha dormido com 
um rapaz. Um rapaz que era comprometido e 
que, provavelmente voltara para a namorada, 
pois o que se lembrava do jantar, é que 
se davam bem. Lembrou-se do beijo de 
despedida no dia do jantar. Se calhar fora mais 
uma na vida dele, se calhar não significara 
nada. A cara queimou-lhe da vergonha que 
sentiu, quando chegou à conclusão que, o 
mais certo, é que toda a história da traição, 
não passasse de um engodo.

Telefonou para o aeroporto e antecipou a 
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viagem. No dia 30 já estava na sua casa, mas 
não disse nem à irmã, nem à mãe. Queria 
ficar sozinha, envergonhando-se da sua 
estupidez.

O Pedro adiou a conversa com a Helena 
até depois do Natal. No dia de Natal, com a 
desculpa de ficar a fazer companhia à mãe, 
evitou vê-la e no dia seguinte foi ter com ela 
à sua casa, depois do jantar. A Helena foi para 
beijá-lo, ao que ele se esquivou.

 - Como foi o jantar na casa dos teus 
pais, na véspera de Natal? A tua irmã fez-te a 
vida negra?

 - Um bocadinho, mas expliquei que 
estavas numa viagem de trabalho.

 - Não me digas? Então porque não 
estavas lá, quando liguei para a casa deles?

A Helena corou um pouco, mas recuperou-
se depressa.

 - Ok, fiquei sozinha em casa, mas não 
queria que te sentisses culpado.

 - Completamente sozinha, 
Helena? O Carlos não gostaria nada que 
desconsiderasses assim a sua companhia!

A Helena ficou pálida e muda, olhando para 
o Pedro sem saber o que dizer.

 - Como soubeste?
 - De uma forma acidental e ridícula. 

Ligaste para o meu telemóvel na véspera de 
Natal quando estavas com ele e ouvi a vossa 
conversa, como se encontram nas minhas 
costas, como são amantes. Não negues, 
Helena. 

Ela tentava encontrar algo para dizer que 
explicasse a situação. Mas não sabia o que 
ele ouvira e como explicar.

 - Espera Pedro, não é o que pensas. 
Estava um pouco chateada por teres ficado 
em Londres e cometi uma estupidez. Só isso. 
Perdoa-me.

Ele olhou-a, incrédulo. Ela estava a negar, 
desmentindo o que ele ouvira de forma 
patética.

 - Não te rebaixes, Helena. O que ouvi 
foi bem claro. Não foi uma única noite, mas 
sim uma situação que se mantém há algum 
tempo. Tu estás envolvida com o Carlos há 
algum tempo, encontras-te com ele nas 

minhas costas. Dormes com ele e só não 
acabas com o namoro comigo porque queres 
que te indique para o lugar de assistente do 
Professor de Direito Penal.

A Helena estava lívida. Ele ouvira a conversa 
toda. Como poderia explicar aquilo? Como 
poderia ter acontecido aquilo?

 - Helena, está tudo acabado. Se não 
houver outro candidato com um currículo 
melhor que o teu, irei indicar o teu nome para 
o lugar, mas de hoje em diante, agradecia 
que não me dirigisses a palavra, dentro ou 
fora da universidade. Qualquer objecto meu 
que encontres na tua casa, és livre de deitar 
no lixo. Já trouxe as tuas coisas e estão num 
saco na entrada. Não quero voltar a ver-te.

 -Espera Pedro. Eu mudo, eu juro. Acabo 
tudo com o Carlos, eu quero ficar contigo. – 
Aproximou-se dele e tentou abraçá-lo, mas 
ele recuou, levantando os braços para que 
não lhe tocasse.

 - Não Helena, é melhor que fiques com 
o Carlos. Ele, pelos vistos, não se importa de 
partilhar a tua atenção, eu sou um pouco 
velho demais, para tais modernices.

Voltou-se e saiu da casa. Quando saiu 
do prédio sentiu-se livre e leve. Pena que 
a Carolina ainda não estivesse em Lisboa, 
porque adoraria vê-la, e… Pois, era melhor 
controlar a sua imaginação, até porque o 
objecto dos seus desejos estava num outro 
país e fora do seu alcance. Foi ter com a mãe. 
Iria aproveitar para lhe dar mais um pouco 
de atenção, mas antes passaria na porta da 
Carolina, para a sentir mais perto.

Nos dias que se seguiram, o Pedro criou a 
rotina de dar uma volta em frente ao prédio 
da Carolina, depois de sair do escritório e 
a caminho de casa. Rindo-se de si próprio, 
dizia-se que tinha de treinar para quando ela 
voltasse, passar ali todos os dias. No dia 30, já 
fez o caminho automaticamente, sem pensar 
muito. Parou o carro em frente do prédio e 
olhou para a janela dela, tentando imaginá-la, 
para matar saudades. Só faltavam 3 dias. De 
repente o seu cérebro registou a mudança. 
Havia uma luz na janela de um dos quartos. 
Sem desviar os olhos da janela, procurou o 
telemóvel no bolso e marcou o número dela:
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 - Sim? – A voz dela inundou-o de 
uma sensação de calor e bem estar que 
nem imaginava. Estava a ficar tontinho. – 
Sim?

 - Olá Carolina, sou eu, o Pedro.
O silêncio do outro lado prolongou-se 

por algum tempo.
 - Carolina, ainda estás aí? Onde 

estás? Ainda estás em Londres?
O movimento na cortina da janela, 

permitiu-lhe ver que era ela a pessoa que 
estava no apartamento. Ela, da janela, 
olhou para a rua, para os carros parados 
e viu-o. Os seus olhares cruzaram-se, 
os dela cheios de receio e com dúvidas 
dele e do que sentia, os dele cheios de 
ansiedade e desejo.

 - Abre-me a porta Carolina. Quero 
ver-te. – O Pedro não desviou os olhos 
dela, pegando na sua pasta com os 3 
processos em que tencionava trabalhar 
à noite sem a ver, trancando o carro de 
forma automática e dirigindo-se à porta 
do prédio. 

A Carolina não disse nenhuma palavra, 
assentindo apenas de forma vaga. O 
Pedro desligou o telemóvel quando ouviu 
o ruído da porta a abrir e subiu os degraus 
até à porta do apartamento dela de 2 em 2. 
Os deuses tinham ouvido as suas preces, 
pois ela estava ali, onde a poderia beijar e 
abraçar e…

Ela abriu a porta. O Pedro absorveu a sua 
imagem e admirou-se com a sua palidez.

 - Estás doente querida? Pareces 
muito pálida!

 - Não, eu estou bem. E tu, como 
estás?

Ele registou o distanciamento que 
ela impunha entre ambos com alguma 
surpresa. Depois, muito rapidamente, 
compreendeu tudo. Ela tinha estado 
sozinha em Londres e a sua segurança 
naquela relação incipiente tinha-se 
evaporado. Enquanto ele alimentava a 
ideia com fantasias e vontade de a voltar a 
ver, ela estava, provavelmente, sumida nas 
suas inseguranças. Sorriu, estava na hora de 
começar a matar tais inseguranças. Entrou 
completamente dentro do apartamento, 

sem que ela o convidasse, fazendo-a recuar 
um pouco. Fechou a porta e deu uma volta 
à chave, indicando com o seu gesto que 
tencionava ficar.

 - Já jantaste, Carolina? Eu estou a 
morrer de fome. Tens alguma coisa em casa, 
ou encomendamos pizza?

Ela estava um pouco aturdida. Ele falava 
como se fosse passar a noite ali, ou pelo 
menos o serão. Mas não o convidara.

 - Quando chegaste de Londres? Não 
tínhamos combinado que me telefonavas? 
– Enquanto falava, o Pedro tinha tirado o 
sobretudo e o casaco e pendurado os mesmos 
num bengaleiro que se encontrava junto da 
porta. Deixara a pasta junto do bengaleiro 
e aproximou-se dela. A Carolina recuou 
instintivamente.

O Pedro sorriu e continuou a avançar, até 
que a encostou à parede.

- Estamos no jogo do gato e do rato, Carolina? 
Sabes que sou um caçador incansável! – 
Murmurou junto da sua face e depois beijou-a 
com voracidade. – Estava com saudades do 
teu beijo. 

A Carolina mantinha os olhos fechados. 
Estivera uns dias longe dele e pensava que 
tinha imaginado a corrente que a percorria 
sempre que ele a beijava, mas estava ali, 
passando por cada nervo do seu corpo e 
fazendo-a ficar sem vontade de resistir, 
maleável como um pedaço de barro nas mãos 
dele. Ele voltou a beijá-la e os pensamentos 
coerentes evaporaram-se da sua cabeça e a 
única coisa que pensava era como indicar-lhe 
o quarto e ajudá-lo a despir-se, porque queria…

Ele interrompeu o beijo, tocou-lhe 
suavemente com os lábios na ponta do nariz 
e na testa e disse-lhe:

 - Vamos jantar enquanto conversamos 
sobre a tua volta. Não tencionavas ver o 
Museu Britânico e o museu da cera e outros 
300 monumentos antes de voltares?

Ela ainda estava algo distraída, pensando 
no beijo e não lhe respondeu de imediato. 
Ele percebendo a sua confusão e a razão da 
mesma, riu convencido.

 -Adoro quando ficas assim, 
completamente perdida nas sensações que 
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te provoco, que nem te lembras de me 
responder. – O seu sorriso aumentou. – Mas 
a espera valerá a pena, pois hoje … hoje eu 
irei fazer-te implorar por mais. Agora vamos 
jantar, pois estou mesmo a morrer de fome, 
e preciso de energia extra para o meu plano.

Dirigiu-se à cozinha, sem esperar que ela 
o convidasse ou o seguisse. Ela abanou a 
cabeça, ele estava mesmo à vontade.

Seguiu-o encontrando-o a olhar para 
o interior do seu frigorífico com um ar 
concentrado. Ainda não tinha ido às 
compras, tinha apenas leite e algumas 
verduras de antes de ir para Londres, que 
tinham um aspecto murcho e desagradável. 
Ele abanou a cabeça e abriu o congelador. 
Também nada lhe agradou.

 - Bom, hoje encomendámos comida, 
porque não tens nada de jeito. Temos de ir 
às compras amanhã de manhã para o jantar. 
Vamos passar o fim de ano juntos. Estou 
feliz com isso. O que gostas na pizza?

Ela respondeu-lhe de forma alheada e 
ele encomendou a pizza, enquanto servia 
2 copos de uma garrafa de vinho que 
encontrara na dispensa.

Sentaram-se na sala e ele contou-lhe a 
conversa que tivera com a Helena e como 
ela tentara negar.

 - Bom, mas isso já não me interessa. 
Como me pediste, eu resolvi as minhas 
coisas e agora quero falar de nós.

 - Eu acho que a palavra nós é um 
pouco prematura. Nós…

Ele colocou-lhe o dedo nos lábios.
 - Nem mais uma palavra sobre o 

assunto, se vais por aí. Então, sem a palavra 
nós, mas só para te avisar que tenciono 
estar por perto de ti com muita frequência. 
E quando estiveres à vontade, podes usar 
a palavra nós, na mesma frase de casal 
e felicidade, mas só quando estiveres 
preparada.

Nesse momento a campainha tocou, 
anunciando a chegada da pizza e 
poupando-a a uma resposta.

Comeram no chão da sala, enquanto 
faziam zapping na televisão e brincavam 
sobre os programas que estavam a passar 
nos vários canais. A Carolina estava relaxada 

e à vontade e o Pedro, tirando-lhe o copo 
de vinho das mãos e pousando-o na mesa, 
beijou-a.

 - Acho que te fiz uma promessa e está 
na altura de ver se sou homem de cumprir.

 - Pois, veremos. – Provocou-a, um 
pouco inebriada com o vinho e com o toque 
dos seus lábios. 

As carícias tornaram-se ousadas e 
urgentes, a roupa atrapalhava a liberdade 
de movimentos que os corpos ansiavam e 
despiram-se de forma apressada e intensa, 
removendo os obstáculos para sentirem o 
calor da pele um do outro e perderem-se 
na paixão que os consumia, sem limites ou 
barreiras.

Deitados no tapete da sala, perante a 
televisão que passava um comédia sem 
qualquer interesse, os dois nus, acariciavam-
se com ternura.

 - Sabes que isto está a ir depressa 
demais para mim, Pedro?

 - Podemos abrandar. Não me mudo 
para a tua casa, por enquanto. 

Perante a cara dela de pânico, riu-se.
 - Calma Carolina. Estava a brincar 

contigo. É muito cedo para pensar nisso. 
Porque não desfrutamos da nossa companhia 
mútua e descobrimos o que temos em 
comum e o que não gostamos um do outro 
e depois logo se vê o que resulta?

 - Sem pressas?
 - Sem pressas! Mas com sexo. Adoro 

fazer amor contigo e não abdico dessa parte 
do nosso relacionamento e não me interessa 
que aches cedo, porque não é. Se vires bem 
as coisas, conhecemo-nos há mais de 12 ou 
13 anos.

Ela soltou uma gargalhada:
 - Feito. Sem pressa e com muito sexo à 

mistura. Confesso que também gosto desta 
parte do nosso relacionamento. E embora 
ache cedo, bom… o que está, está.

Foram para a cama dela rindo e brincando 
sobre a série que tinham acabado de ver na 
televisão e dormiram abraçados.
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https://www.youtube.com/watch?v=0imG5_d2etM&feature=youtu.be

I LOVE PARIS
Vanessa Paradis - Richard Galliano

 

Every time I look down on this timeless 
town 

 Whether blue or gray be the skies 
 Whether loud be her cheers or whether 

soft be her tears 
 More and more do I realize.

I love Paris in the springtime, I love Paris in 
the fall. 

 I love Paris in the winter, when it drizzles. 
 I love Paris in the summer when it sizzles. 
 I love Paris every moment, every moment 

of the year. 
 I love Paris, why, oh, why, do I love Paris ? 

Because my love is near.

Oh, I love Paris every moment, every 
moment of the year 

 I love Paris, why, oh, why, do I love Paris ? 
Because my love is near. 

 Because my love is here
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https://www.youtube.com/watch?v=0imG5_d2etM&feature=youtu.be
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 A Comissão Europeia acaba de lançar uma consulta pública sobre a forma de melhorar a conciliação 
com a vida profissional de pais/mães e encarregados/as de educação e reduzir os obstáculos à sua 
participação no mercado de trabalho que a JustiçA com A achou interessante,

Porque nos preocupa, na carreira que abraçámos, saber e poder conciliar a a Vida pessoal 
e a Vida Profissional publicitamos o mesmo. 

 Responda se achar oportuno e vir que lhe interessa. O Inquérito está transcrito em todas 
as línguas da UE

Seguem abaixo os links

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web… Texto a ler antes de 
responder ao questionário

https://www.cig.gov.pt/2015/11/consulta-publica-sobre-conciliacao-da-vida-
profissional-com-a-vida-familiar/ - Inquérito
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