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A 4 Mãos como há 1 Ano

Fazer uma edição especial a cada dia da Mulher pode parecer excessivo, 
mas tendo em conta que o caminho tem de ser feito e o destino ainda não 
foi alcançado e que noutros pontos do planeta continua a ser apenas uma 
miragem, impõe-se a sua celebração para fazer balanços e ganhar novos 
impulsos.

Porque celebrações como estas são necessárias para recordar os mais dis-
traídos do quanto ainda está por fazer, do caminho que ainda se impõe 
percorrer, hoje e todos os dias, e acomodar os anseios daqueles que, sa-
bendo-o, diariamente ao longo das suas vidas, sentem na pele os efeitos 
da discriminação e de como esta define e limita as suas existências.
Temos vindo a dar um pouco de cada uma de nós enquanto mulheres, 
mães e Juízas, escrevendo, compondo, coligindo e, não poucas vezes, im-
primindo algum ritmo, para que desse lado possa ler o semelhante de uma 
diferente perspectiva.

Há muitas mulheres de quem gostaríamos de ter falado nesta Edição mas, 
temos a noção de que não acaba neste dia a oportunidade de fazê-lo.
Pelos olhos de um homem fotografámos a Justiça e o eterno pecado da 
criação e da culpa que se resume à coragem de ser culpada.

Este número especial tem a Magia do Feminino. Digam-nos, quando nos 
lerem, se concordam.
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

JOGO DE DAMAS

Tinha de ver o filme
Até porque  em menos de um mês esgotou. 

Esgotou tudo. 

De tal forma que até as salas de cinema em 
que passava esgotaram. Ou seja, restou o 
Monumental com o horário das 13.30 de um 
sábado.
Chega-se a horas, a sala é grande mas as 
cadeiras desconfortáveis. Não me afundei 
numa delas porque não deixam, castigam-
nos durante toda a sessão de cinema. 
 
Cai o pano porque se apagam  as luzes, 
entro no ecrã e fico lá até ao fim.

Há uma mulher que chega atrasada e passa 
em  frente à cena que se desenrola em  
silêncios com muitos  que gritam, até ao 
final... Senta-se e  volto a alhear-me de tudo 
em redor.
Gosto da forma como a história vai ganhando 
espaço. É como uma peça de teatro em 4 
dimensões.

E tem espaços de fotografias em tons 
brancos vários e em  negro, com perfis e 
silêncios, imagens que falam connosco... 

Excelente fotografia.

E vai-se escrevendo  a cena entre diálogos 
de 5 mulheres que à volta da  morte de uma 
amiga  que as queria juntas, descobrem-
se e aos seus segredos que jogam num 
tabuleiro que a vida lhes ofereceu.
 
Há um cão durante todo o filme. Um cão 
que observa, que as segue, que procura, 
que não percebe porque é que ela não está 
se estão todos os elos que dela fazem parte.
Que quase se pergunta porque está ali e 
porque dizem coisas que sem  ela, a que 
partiu, não fazem sentido e ficam como que 
incompletas.

 É dos diálogos tão típicos do feminino 
que se faz o filme. Dos diálogos ainda que 
em silêncio, das zangas e das partilhas, 
dos segredos desvendados que não 
incomodam nem chocam ninguém porque, 
afinal a amizade não se choca com nada.

 A meio do filme reparo que levei comigo 
duas amigas, ambas com perdas , uma de 
laços, outra do que nunca ganhou.

- Tens lenços? – pergunto a certa altura. 
- Queres lenços também?
Ofereço à esquerda:
- Não, eu não preciso disso, está tudo bem....

Perder uma amiga é perder parte do 
nosso passado, da nossa vida, da nossa 
construção... é apagar momentos e ficarmos 
como se fossemos um tecido com buraco.... 
sem ponto que se lhe possa dar. Ficamos 
amargas, surpresas, assustadas.
A Vida é tão súbita... até na sua terminação. 
Tão súbita que que de súbito termina sem 
avisar... por entre os planos.
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RÉ EM CAUSA PRÓPRIA

Quem não foi ver “Jogo de Damas” perdeu 
uma oportunidade de se sentar consigo 
mesma  e com os seus silêncios. Perdeu a 
oportunidade de ver 5 excelentes atrizes 
a contracenar, no papel de 5 mulheres 
normais que podiam ser qualquer uma de 
nós, em que diálogos e lugares comuns se 
cruzam como verdades que não poderemos 
nunca afastar da nossa natureza humana.

A rever. 

Se não viu no cinema vê-lo-á sem o poder 
conjunto da sétima arte e do género  
feminino.
 Parabéns a quem o realizou, a quem o 
escreveu, a quem lhe deu corpo, luz e som 
e imagem e vida.
Valeu a pena passear pela cumplicidade 
feminina ainda que sentada numa cadeira 
em que não me pude afundar.

 
Lisboa, Cinema Monumental, 

numa tarde de sábado a iniciar-se em Fevereiro de 2016.

Adelina Barradas de Oliveira 
Juíza Desembargadora
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O OUTRO LADO DO REFLEXO

NÃO SOU FEMINISTA,  
SOU FEMININA.

Hoje comentava com uma amiga que, 
nesta edição especial, apetecia-me 
falar sobre mulheres que têm uma 
urgência tal em distanciarem-se de um 
estereótipo concebido por uma sociedade 
ancestralmente patriarcal, que nem sequer se 
apercebem como contribuem decisivamente 
para a perpetuação de uma das formas 
mais comuns num género bem conhecido 
pela Humanidade: a discriminação. Aqui, em 
particular, a discriminação em razão do sexo.

E ainda eu não tinha acabado de o verbalizar, 
já a minha amiga terminava o meu raciocínio: 
- Ah, queres falar das mulheres do “não sou 
feminista, sou feminina”.

E assim nasceu o título da presente e assim 
ficou assente que este seria mesmo o seu 
tema.

 Desde já quero deixar bem claro: no 
que me respeita, a liberdade de expressão 
é fundamental para o desenvolvimento da 
personalidade humana. Logo, não posso 
deixar de reconhecer a todos igual direito a 
comunicarem as suas opiniões - a começar 
por mim própria.

Dado que tenho ouvido e lido ao longo da 
minha vida muitas tomadas de posição 
acerca deste tema, sendo que o mais vezes 
não tenho reagido por entender que todos 
têm o direito de pensar o que bem entendem, 
suponho que chegou o momento de dizer o 
que me vai na alma. 

A Humanidade é pródiga na discriminação: 
é tão fértil em encontrar circunstâncias 
e pretextos para desconfiar, diminuir, 
aviltar e rebaixar o estranho, o diferente 
e o desconhecido, que a singela tarefa 
de enumerar as suas várias modalidades 
implicaria um labor não desprezível. 

A discriminação em razão do género 
encimaria a lista, não por se traduzir na 
mais grave forma de tratar  diferenciada 
e negativamente o outro, na medida em 
não há como a hierarquizar em função do 
seu alvo. Mas sim porque é exercida contra 
aproximadamente metade da Humanidade. 
E é-o, pasme-se, entre essa mesma metade.
Pensar-se-ia que quem é alvo de 
discriminação não a replicaria. Mais se 
assumiria que, em países ocidentais, de 
primeiro mundo, como Portugal, nos quais a 
igualdade de género tem as devidas honras 
de valor fundante e fundamental da estrutura 
social, tal não teria qualquer espaço e muito 
menos faria sentido. 

Nestas sociedades, dir-se-ia, é certo e 
seguro que as pessoas são todas iguais em 
dignidade, a todas é conferido tratamento 
idêntico e a todas são garantidas as 
mesmas oportunidades, considerando as 
especificidades de cada uma, desde logo as 
condicionantes biológicas do seu género. 
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O OUTRO LADO DO REFLEXO
Então, onde cabe a discriminação em razão 
do sexo?

 A dura realidade, porém, é que assim não é. E 
a dura realidade é-nos vezes demais exibida 
sob a forma de frase proferida pela boca de 
uma mulher: “Eu cá não sou feminista, sou 
feminina” ou cambiantes mais ou menos up 
to date mas que invariavelmente significam 
“não me confundam com as histéricas da 
igualdade de direitos que eu cá não queimo 
sutiãs e acho tudo isso um grande disparate”.
Questiono-me o que pretendem estas 
mulheres, que experiências tiveram ou 
deixaram de ter, em que mundo afinal vivem 
pois seguramente não é o mesmo que o 
meu.

Será que não têm conhecimento das 
recorrentes notícias, a nível mundial, sobre a 
discriminação laboral das suas companheiras 
de género? Desde logo porque auferem 
retribuições muito inferiores às recebidas 
pelos homens pelo desempenho de trabalho 
igual? Que são despedidas pelo simples 
e biológico facto de estarem grávidas? 
Que são prejudicadas na progressão 
profissional na sequência do exercício dos 
direitos de protecção da maternidade, 
constitucionalmente consagrados, mesmo 
quando investidas em funções públicas?

 Isto para já nem sequer entrar noutros 
domínios, nomeadamente na política 
– recordam-se das esganiçadas? -, da 
distribuição das tarefas domésticas, dos 
papéis na família ou das condutas sociais.

É, para mim, tão evidente que as mulheres 
continuam diariamente neste país, assim 
como por esse mundo fora, a serem 
prejudicadas pelo simples facto de terem 
nascido fêmeas, a ser-lhes negado acesso 
à educação, a áreas profissionais, a serem 
brutalmente sancionadas pela sociedade 
por assumirem comportamentos tolerados 
ou mesmo incentivados nos homens, que 
sinceramente não consigo compreender 

qual é a estória por detrás do “não sou 
feminista, sou feminina”. 

Feministas somos todos – sim, todos – 
quantos a quem repugna a discriminação 
por qualquer factor; feminista é qualquer 
pessoa que, independentemente do género, 
acredita que um mundo civilizado não 
tolera a negação dos mais básicos direitos 
a quem quer que seja pela simples razão 
de ter nascido homem ou mulher, preto ou 
branco, de olhos azuis ou castanhos, homo 
ou heterossexual, ou por professar qualquer 
credo ou não professar nenhum.

Feminista é alguém que é contra qualquer 
forma de discriminação – e por maioria de 
razão, contra a discriminação das mulheres 
só por serem mulheres.

Logo, acredito que há feministas muito viris e 
há-as muito femininas; há os que entendem 
que se devem associar em organizações 
para promoverem a igualdade de direitos, 
há os que não o fazem, e até existem os que 
queima(ra)m sutiãs. 

Agora a dicotomia feminista/feminina, 
sinceramente não conheço nem percebo 
o que significa. Seguramente dificuldade 
minha, por ser mulher e orgulhosamente 
feminista.

Paula Ferreira Pinto 
Juíza de Direito
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LEVEMOS A SÉRIO OS DIREITOS DAS VÍTIMAS!

O livro editado pela Associação Portuguesa 
de Mulheres Juristas, «Vidas Suspensas. 
Histórias de mulheres, vítimas de violência 
doméstica, que lutam nos tribunais pelos 
direitos dos seus filhos», em co-autoria com 
Rita Montez (Texto) e fotos de Hugo Correia, 
reúne um conjunto de testemunhos de 
mulheres vítimas de violência doméstica 
sobre a sua experiência de contacto com o 
sistema: a segurança social, as comissões 
de proteção de crianças e jovens em perigo, 
a Polícia e os Tribunais. 

O livro adotou o «método da narrativa», 
para dar voz, na primeira pessoa, ao 
sofrimento das  vítimas sujeitas a uma 
dupla vitimização, a do agressor, que 
põe em causa a sua vida, liberdade e 
segurança, e a do sistema, que equipara a 
violência doméstica a um mero  conflito e 
que considera as sequelas psicológicas da 
violência como doenças mentais e a recusa 
dos filhos ao convívio com o agressor o 

Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de 
Justiça desde Setembro de 2012, selecionada 
por concurso público.

Mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela 
Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra (1993).

Doutorada em Direito Civil pela Universidade 
Católica Portuguesa (2009), em cuja Faculdade 
de Direito leccionou entre 1989 e 2012.

Autora das monografias “Regulação do exercício 
das responsabilidades parentais nos casos de 
divórcio” (6.ª edição, 2014), “Invalidade e Registo. 
A Protecção do Terceiro Adquirente de Boa Fé” 
(2010), “Temas de Direito das Crianças” (2014) e 
de artigos publicados em revistas jurídicas sobre 
negócio jurídico, responsabilidade civil, guarda 
de crianças nos casos de divórcio, crianças em 
perigo e adoção, violência doméstica, abuso 
sexual de crianças, assédio sexual e violação.  

Membro da APMJ do Instituto Jurídico 
Interdisciplinar da Universidade do Porto, do 
Instituto Brasileiro de Direito da Família, do 
Centro de Direito da Família da Universidade de 
Coimbra e do Centro de Estudos e Investigação 
em Direito da Faculdade de Direito da 
Universidade Católica.

Clara Sottomayor

Juíza Conselheira
do Supremo Tribunal de Justiça
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LEVEMOS A SÉRIO OS DIREITOS DAS VÍTIMAS!

fruto de uma manipulação de mulheres 
rancorosas e vingativas. As mulheres são 
diabolizadas, por força de estereótipos 
negativos que vivem na nossa cultura e 
no subconsciente coletivo. Diz-nos Adélia: 
«Quase fui forçada a abortar, tenho criado a 
bébé sozinha, sou constantemente insultada 
e perseguida, mas todos me dizem para 
não me queixar para não piorar a situação» 
(…) «Nos relatórios da segurança social, o 
progenitor é retratado como um sujeito 
carinhoso, protetor, vítima, atencioso e 
disponível. Enquanto eu sou retratada como 
uma pessoa rancorosa (…). O facto de eu ter 
dois empregos  também é conotado de forma 
negativa no relatório. O meu depoimento 
foi totalmente distorcido». Os Tribunais de 
Família não têm sabido compreender o 
impacto da violência doméstica nos filhos 
que a ela assistem e ignoram que estes, 
como demonstra a investigação científica, 
sofrem danos psíquicos agravados pela 
imposição de um regime de visitas ao 
agressor. E ainda culpam a mãe pela recusa 
dos filhos, ameaçando-as com a retirada 
da guarda, como nos conta Carla: «Na 
segunda audiência, a primeira coisa que 
eu ouvi naquele tribunal foi que se eu tinha 
medo do pai é porque era má mãe» (…) «a 
juíza começou a falar de forma alterada, 
acusando-me de não saber o que é ser mãe 
e que se o pai tinha aquelas atitudes era 
porque as filhas se recusavam a estar com o 
pai» (…) «E chegamos a acordo na regulação 
das responsabilidades parentais depois do 
juiz me dizer que se não autorizasse as visitas 
me tirava a guarda das crianças. A técnica 
da segurança social insistiu na tese de que 
não tinha existido nenhuma agressão, mas 
apenas um quadro de conflito entre os pais». 
Patrícia, mãe de uma criança de tenra idade 
aquando da separação, também refere a 
presença na Justiça da «ideia romantizada 
de que um homem pode agredir a mulher 
e continuar a ser um bom pai». (…) «O juiz 
definiu um regime tradicional de visitas, 

disse que o fazia a pensar no bem da nossa 
filha e que não existiam nenhumas razões 
para temer o pai». Os Tribunais de Família 
têm recorrido a um conceito sem validade 
científica – a alienação parental – para 
inverter a guarda a favor do pai, mesmo que 
condenado por violência doméstica, quando 
a mãe não deseja as visitas para proteger os 
filhos. O ex-marido de Maria foi condenado 
a dois anos de prisão com pena suspensa 
e ao pagamento de uma indemnização 
pelos crimes de violência doméstica e 
devassa da vida privada. No processo de 
regulação das responsabilidades parentais, 
o filho mais novo foi confiado à guarda do 
pai. Diz Maria: «Começaram por ouvir as 
minhas testemunhas, mas a juíza não as 
deixou falar dos factos relativos à violência 
doméstica». (…) «A juíza aceitou todos 
os factos que sustentavam a teoria da 
alienação parental» (…) «Quatro anos depois 
e três juízes pelo meio, foi lida a sentença 
em que fui condenada como alienadora». 
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Carolina denuncia o machismo das técnicas 
da Segurança Social e a estratégia de defesa 
do agressor, baseada na acusação de 
alienação parental, apesar de nunca ter dito 
mal do pai à filha e de nunca ter impedido 
as visitas: «A certa altura eu começo a ser 
rotulada como a mulher mais nova que 
largou o homem mais velho e agora está 
mal resolvida. Enquanto isso ele ia para a 
CPCJ acusar-me de alienação e dizia que 
o filho estava em risco comigo». Também 
Luísa relata: «Ele começou a usar as CPCJ 
para fazer todo o tipo de queixas contra mim, 
dizendo que não conseguia falar com as 
filhas ao telefone» (…) «Nem quiseram saber 
das minhas nódoas negras pelo corpo todo 
ou da operação em resultado da agressão. 
Ficámos no mesmo patamar: como um 
casal conflituoso». O fundamentalismo dos 
direitos de pai é de tal ordem que, no caso 
de Joana, as filhas viram o pai esfaquear 
a mãe e foram obrigadas a cumprir visitas 
semanais ao pai, na prisão: «Como ele 
estava preso, a juíza determinou que as 
visitas ao pai deviam ser feitas na prisão». «À 
segunda visita, a mais nova ficou com febre 
e a mais velha com espasmos». (…) «Ele vive 
obcecado por mim e, mesmo em tribunal, 
disse em voz alta que me vai matar quando 
sair». São histórias concretas de mulheres 
publicadas pela Associação Portuguesa de 
Mulheres Juristas. Fonte de reflexão e de 
progresso na consciência e na proteção das 
vítimas. Valem mais do que um tratado de 
direito ou de psicologia. «O medo de sermos 
mortas, reduz-nos a sombras», como conta 
uma das entrevistadas. Violência doméstica 
não é conflito nem vida privada. É crime 
público. Levemos a sério os direitos das 
vítimas e dos seus filhos!

LEVEMOS A SÉRIO OS DIREITOS DAS VÍTIMAS!
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LEVEMOS A SÉRIO OS DIREITOS DAS VÍTIMAS!
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EVA E A MAÇÃ 

  
Na história dos povos a raça, a religião e o 
género são as três principais razões para 
discriminações arbitrárias entre os seres 
humanos.

Ao longo dos últimos séculos, e apesar de 
acentuada e persistente resistência por parte 
dos titulares de injustificados privilégios e 
de pretensos direitos de origem genética, 
a influência decisiva das correntes de 
pensamento humanista impôs à consciência 
colectiva uma inequívoca condenação 
das discriminações em função da raça. O 
que, não obstante, não tem impedido que 
discriminações e conflitos de origem racial 
se continuem a verificar perante a notória 
incapacidade da comunidade internacional.
O princípio da aceitação da liberdade de 
consciência e da liberdade religiosa, em 
consonância com a natureza estritamente 
pessoal do direito que lhe está subjacente 

– logo reconhecido no Cilindro de Ciro 
(539 a.c.), em verdade a primeira carta de 
direitos humanos – tem vindo igualmente 
a ser acolhido como um dos seus pilares 
fundamentais nas leis constitucionais 
dos países ocidentais. No entanto, fora 
desse universo cultural, está longe de ser 
consensual o reconhecimento do direito à 
liberdade religiosa. 

Num e noutro caso o choque de culturas 
tem sido amplificado pelos conflitos que 
eclodem um pouco por todo o planeta e 
acabam naturalmente por se reflectir na 
Europa.

Se todas as discriminações arbitrárias da 
pessoa humana em função da raça, da 
religião ou do género constituem inequívoca 
violação de direitos humanos são, apesar 
de tudo, as que radicam na diversidade do 
género aquelas cuja frequência e gravidade 
mais se apresentam como realidade 
dramática e incontornável do nosso 
quotidiano colectivo.

A ausência da noção de igualdade de 
género ao longo dos séculos fez com que 
mais de metade da população humana 

Vogal do CSM (1995/1998)
Director Adjunto do CEJ
Juiz Desembargador do TRL

MANUEL AGUIAR PEREIRA

Juíz Desembargador
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EVA E A MAÇÃ 

fosse reduzida a uma condição que, no 
dizer de alguns autores, se assemelha à 
servidão ou à escravatura. Hoje em dia, 
apesar dos avanços e do reconhecimento 
formal da igualdade de direitos entre 
homens e mulheres na Europa, é um facto 
que as mulheres continuam a estar numa 
posição de inferioridade em relação aos 
homens em áreas como o exercício de 
cargos públicos, a retribuição e progressão 
na carreira profissional ou noutros campos 
em que as diferenças entre umas e outros 
ou as especificidades de papeis sociais de 
ambos o não justificariam.

Constitui uma preocupação séria a aparente 
ineficácia dos instrumentos ao dispor das 
mulheres para combater as discriminações 
e violência de que são vítimas, em especial 
no contexto de relacionamentos afectivos 
ou de maior proximidade. A merecer toda a 
nossa atenção.
A luta pela igualdade de género e pela 
eliminação de todas as formas de violência 
contra as mulheres não é uma causa de 
minorias activistas: é um assunto que 
demanda o empenhamento de todo os 
defensores do respeito pelos direitos 
humanos.

A igualdade de direitos e deveres entre 
os géneros não é uma questão que possa 
encontrar resposta diferenciada nas 
variantes das tradições ou das culturas 
regionais: É uma questão de Justiça cuja 
solução radica nos princípios da Liberdade, 
da Justiça e da Paz adoptados pela 
consciência da Humanidade.
Há ainda um longo caminho até à 
erradicação da ideia de que há papeis 
sociais e dissemelhanças entre homens e 
mulheres que justificam a titularidade de 
direitos diferentes e que em caso de conflito 
a respectiva tutela dos direitos das mulheres 
pode ser diferente.
É nossa responsabilidade encontrar formas 
de tornar efectiva e operante a igualdade de 
género.

Até porque se o pecado de Eva foi o de violar 
a proibição de comer o fruto da árvore, o 
pecado de Adão foi exactamente o mesmo.
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ROUBARAM-ME TUDO EM AVIÕES COM A

Sobre Soljenitsin e Aliosha já escrevi. 
Concluí que de Deus posso dizer “não há 
pai”! Ontem? Trouxe pai e mãe. E há meses 
escrevi que muito do decisivo na minha vida 
aconteceu em aviões. Hoje? Baralho, volto a 
dar e ofereço as fatias de um bolo. Ou uma 
salada temperada a olho. Porque é dia da 
Mulher,  e porque tenho razões para querer.

“Roubaram-me” quase tudo em aviões e 
eu tenho sabido “deixar”, ao ponto de quase 
se sararem as mágoas que tudo acaba por 
deixar e ficar. Ensinaram-me que não se 
pode apagar uma ferida emocional negativa. 
E que se pode viver em paz com ela se 
soubermos ganhar “feridas” boas. E mais: 
através delas muito se pode ganhar. Uma 
senhora mais velha, com cinco filhos, mãe 
de uma amiga,  convidou-me para almoçar 
em casa deles. Falávamos dos meus filhos e 
da minha circunstância do pai não estar junto 
com a mãe. A certa altura disse-me mais 
ou menos assim: “sabe, Fátima, conheço 
casais de pais felizes, e os filhos ‘saíram’  tão 
mal…; outros, os pais estão separados e os 
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miúdos são felizes...”. Ela quis dizer-me para 
eu não me preocupar. Mas é que eu não 
me “preocupo”. Ela não me conhece bem. 
A sua quase apologia do casamento infeliz 
não deixou, porém,  de me confirmar. E foi 
comovente a forma como me quis matar a 
inquietação pelo “futuro” do meu ramalhete. 
Dá vontade de dizer: “toca a roubar”.

Primeiro a mãe. Estava a viver fora de 
Portugal, peguei o avião e uma amiga levou-
me do aeroporto da Portela até ao sítio 
onde estavam os “restos” que já não eram a 
que me deu à luz. Roubaram-ma mais cedo 
do que eu esperava. O Francisco tinha-me 
nascido há um mês.
Três meses depois, ainda no pantanal 
Washington DC, e foi a vez do meu pai. Avião 
e ainda estive uma hora com ele na sala 
de “reanimação”. Roubaram-mo. Também 
cedo de mais. Regresso noutro avião, no dia 
seguinte. Nessa altura lembrei-me de dizer 
a alguém amigo: agora sem os dois, é como 
se não tivesse rede. Um vazio. Agora sou 
eu. Já não posso dizer, por exemplo, “vou 
falar aos meus pais”.
Um dia porém, há uma dezena de anos, e 
de forma diferente, o pai dos três filhos que 
tivemos também “morreu”. Um roubo que 
também não estava à espera. E neste posso 
dizer que até participei. E, mais uma vez, 

muitos aviões! Outros dois roubos estiveram 
para acontecer. Mas não aconteceram. 
Estive bem perto de duas jovens pessoas 
da família que estiveram prestes a “ir”.
Sem rede, comecei então fazer coisas que 
nunca ousara: conduzir com mudanças 
manuais; tratar do carro; administrar o prédio 
(dois mandatos); preencher o IRS; saber que 
os carros têm selo, que têm que ir à inspeção; 
saber que os pneus, a bateria, óleo, mudam-
se; pagar multas por não cumprir prazos; 
procurar trabalho (a universidade que me 
roubaram quando fui embora de Portugal, 
não me quis de volta.) Acabei por trabalhar 
numa área nova.  

Não sou única, nem patinho feio. 
Simplesmente não me encontrei no lixo, 
nem sou o centro do universo  O segredo? 
Uma luta permanente. A fé que recebi 
simplifica, mas não serve para resolver 
os problemas. Nem retira o dramatismo. 
Isso seria robótica! Se assim fosse não 
era humana. Não me serviria. O segredo? 
(sim, porque já vi quem não aguente). É ser 
simples.

“É preciso acreditar”, disse-me há uma 
semana um amigo. E Péguy: só espera quem 
vive um grande Amor. É a minha experiência: 
pôr-me ao jeito das circunstâncias, cada 
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dia. Só há um caminho: a minha liberdade. 
A inquietação pelos meus filhos alimenta-
se e salva-se na certeza que os crio para 
a liberdade. Por isso digo que não me 
preocupo. Cada um, eles e eu, trabalhamos 
nesse sentido? Esta é a pergunta. 

Eu que dizia que trabalhava agora sem rede, 
“acontece-me” que a rede existe e tem 
um nome: “vida”. Tudo o que me acontece 
pode ser trampolim e torna-me alegre. E a 
alegria, todos sabemos, tem a outra face, a 
dor.  Por isso não finjo uma alegria falsa.

Os meus filhos são os primeiros a acharem-
me péssima. Mas eu acabo por “contagiá-
los”... E a cada uma das liberdades deles, 
de forma diferente. Eu não “faço” nada, 
“sou só eu”, por isso digo: é simples. O que 
não quer dizer que não seja complexo. E 
aos poucos e poucos, acho que nos vamos 
sabendo amar, e também à vida. Que a 
melhor educação é - misturada com as 
minhas incoerências, no gritar com eles, 
etc. etc. -  a minha tensão para o infinito. 
Uma boa luta! Isso não se finge. Vê-se. Não 
sou modelo. Sou, com tudo isto e muito 
mais, apenas uma mulher privilegiada e 
cheia de defeitos. Ainda bem que não são 
eles que me definem, que não são eles a 
ter a última palavra.

E não pretendo ser mãe e pai, ou dois em 
um. Sou “só” mãe. E se de Deus podemos 
dizer “não há pai”, já quanto a mãe: tem a 
que melhor se pode ter, a “nossa”. Tudo 
são “mães” que me fazem nascer cada dia 
numa nova aventura: um vai e vem de caras 
e gestos que conseguem surpreender-me. 
Quando deixo...

E a terminar - e tenho desculpa porque é 
dia da mulher e das mães - não resisto a 
dizer que têm os três um olhos lindos: duas 
amoras, duas avelãs e duas azeitonas pretas. 

Saem ao pai (eu sou uma mulher de bom 
gosto!). De mim vão tendo a lata de insistir 
em viver sem por nada de lado. E a rir, rir 
muito mesmo; e cheios de razões para isso 
e muito mais. A termos uma vida mesmo 
“espacial”.

ROUBARAM-ME TUDO EM AVIÕES COM A
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E SENDO JUIZ?

NEM TUDO É O QUE PARECE

Irritam-me um pouco as generalizações. 
Mas faço-as e recuso-as.

No dia da Mulher é importante perceber que 
há generalizações que infelizmente ainda 
têm razão de ser, porque representam ain-
da, infelizmente, (a repetição é proposita-
da) a realidade da maioria das pessoas do 
género feminino. Isso não quer dizer que se 
desconheçam excepções, que não se saiba 
que há quem se liberte do estereótipo e voe 
mais alto e mais longe, rompendo qualquer 
barreira que lhe queiram impor por causa 
do seu género ou da sua côr. Mas há quem 
não consiga, ou só com muita luta o con-
siga, luta que se repete, tem de repetir, a 
cada dia, em cada pequeno gesto.

O Dia da Mulher serve, sobretudo, para as 
mulheres que já têm voz, porque o Estado 
e o Direito lhes garantem essa voz, falarem 

por aquelas que ainda não a conseguiram 
encontrar. Não porque são incapazes, mas 
porque na sua situação concreta, estão so-
terradas pelo preconceito, pela impossi-
bilidade de aceder à educação ou à infor-
mação, ou pela fragilidade, de se sentirem 
menorizadas, inferiores, porque as levaram 
a acreditar que assim são.

Eu considero-me uma pessoa com muita 
sorte. Nasci num tempo em que o Direito 
reconhece igualdade às mulheres no aces-
so à educação e à profissão. Cinquenta anos 
antes, seria impossível ser juíza, só poderia 
exercer uma profissão se o meu marido me 
autorizasse… Mas além do Direito, condição 
essencial, tive uma família que me deu es-
sas possibilidades, que concretizou essa ig-
ualdade. No lugar onde cresci, era comum 
dizer-se que as mulheres não precisavam 
de estudar, porque para mudar fraldas, faz-
er comida e cuidar da casa, não era preciso 
qualquer curso. Uma vizinha disse-me um 
dia que não entendia como era possível que 
os meus pais me deixassem vir para Lisboa 
estudar. Um escândalo, portanto. Estou a 
falar de Portugal, em 1997, não de um sécu-
lo passado ou de um país de terceiro mun-
do.

Essa mentalidade está a regredir, mas muitas 
mulheres, da minha geração, de gerações 
mais velhas, ouviram isto a sua vida toda. É 
difícil lutar com as ideias que nos inculcam 
desde cedo, que repetem à exaustão, en-
quanto formamos a nossa personalidade e 
nos definimos enquanto pessoas. E se isso 
for dito pelas pessoas que supostamente 
gostam de nós, que cuidam de nós, tem ain-
da um maior peso, tornam-se, a única Ver-
dade e Conceito de nós próprios.

Essas mulheres existem, ainda existem. E 
porque existem, temos de continuar a lu-
tar pela igualdade, que além de legal e de 
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direito, deve ser cultural e material. E essas 
mulheres podem ser as vítimas, as agresso-
ras ou as testemunhas de um qualquer pro-
cesso. Compreender esta realidade, poderá 
mudar a análise que fazemos do que ouvi-
mos.

Este é um texto sobre a necessidade de 
atenção. A atenção para, sendo mulheres, 
saber que há situações que não são idênti-
cas às nossas. Para saber distinguir e com-
parar, se for comparável. E sabendo fazer a 
distinção, reconhecer que ainda faz sentido, 
o tratar diferente o que é diferente, mesmo 
em razão do género, mas apenas e tão só 
na medida dessa diferença.

Não vi a cerimónia da entrega de Óscares. 
Mas não resisti a ver o discurso inicial do 
apresentador Chris Rock. E termino com 
uma frase dele:
“Nem tudo é sexismo, nem tudo é racismo.”
Acrescento eu: Nem tudo é preconceito. 
Nem tudo o que é parece. 

Cidalina Freitas
Juíza de Direito
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A (DES)PROPÓSITO

EU, MULHER E MÃE

MiniMi

Plena.
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Onde parte de mim ficou.

Não é apenas uma ponte.

Outra Ásia.

Uma Ásia.

Retiros em Madrid.
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Um grande susto. 

Uma Missão.

Em terras de...

E vão duas.
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Voltar a ser criança. 

Os meus passos.

Eu sou a sombra.

Milene Bolas Prudente
Juíza de Direito
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BOCA DE CENA

MENINA DE RÁDIO

Ainda hoje, olho para os teus olhos, e digo-
te em romance eterno:

- És a minha miúda gira, de olhar e voz 
atraentes, que me atrai e trai todos os dias, 
e para quem eu corro no dia seguinte, e 
perdoo tudo com um abraço!
Desde os oito/nove anos, que uma colher, 
ou até o batedor do almofariz servia como 
microfone.  Sonhava ser um locutor com 
a especialidade de relator desportivo. 
Inventava cantos, bolas fora, livres diretos, 
castigos máximos, ou até a decisão “jurídica” 
do árbitro.
O meu pai, sorria, mas referia sempre que 
os estudos estavam em primeiro plano. A 
minha mãe segredava-me… isso de seres 
vedeta da rádio, não é mau, mas cumpre o 
pedido do teu pai.

Aos treze anos, graças a um excelente 

Luís Outono
Escritor
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Assume-se amante compulsivo das 
artes, e seu eterno aprendiz



27

BOCA DE CENA
professor de Canto Coral ( fui 2º. Tenor 
do Coro ), conseguiu-se uma pequena 
associação a um espaço católico nos 
Emissores Associados de Lisboa, de um  
programa semanal de cinco minutos pré-
gravado, por alunos com boa voz.  E lá ia o 
menino Zé Luís a correr para casa, a tempo 
de se ouvir na rádio:
- Muito boa tarde, bem-vindos hoje e 
sempre. Na próxima semana, neste mesmo 
horário contamos consigo. 
Era a minha deixa, que ensaiava vezes sem 
conta.

Aos dezassete anos, através da Mocidade 
Portuguesa, que me puxou para o desporto 
em geral, onde destaco a minha posição de 
guarda redes em andebol, ténis de mesa ( 
num ano, fui campeão), natação e a rádio 
como locutor na Rádio Universidade, só 
posso comentar -  nem tudo foi mau, ou 
funcionou mal na M.P. do velho regime.
Daí, o pulo para a RTP e depois entrada 
na Emissora Nacional, foi uma conquista 
a gosto. Outros projectos , cimentaram a 
aminha actividade. Formação em Marketing 
e Gestão ( de imagem), como Bolseiro 
em Roma e estágio na RAI, professor de 
Jornalismo, autor  ( representado na SPA ), 
fotógrafo, pintor e copy writer, assumo que 
o Marketing foi o grande e responsável 
mestre além de ideólogo, que me honrava, 
sempre que me sentava no estúdio, ou partia 
para exteriores. Aí, tudo tinha de acontecer 
e desenvolver. TUDO…sem voltar atrás.
Creio, ter dado a entender, a minha paixão, 
por essa miúda gira, loira natural de olhos 
azuis mar, que me traía todos os dias, e 
eu perdoava sem questionar nada no dia 
seguinte com um abraço. 

Foi a Rádio (nascida em 1887) que marcou 
e arrebatou o mundo, com os directos, 
sempre em cima do acontecimento – regra 
número um.
Como teor comparativo, os jornais tinham de 

enviar alguém para escrever, fotografar…e 
quantas vezes após um excelente trabalho, 
o assunto estava ultrapassado, resolvido , e 
a notícia anulada.

A Televisão ( nascida mais tarde - 1923 ), 
para efectuar uma emissão tinha de colocar 
a trabalhar um exército de profissionais e 
aparelhagens, entre técnicos de som de 
imagem, esquemas de som e luz, anotadores, 
adereços e apresentadores para um sorriso 
de muita maquilhagem. Confesso, que a 
minha passagem por lá, subiu-me o orgulho, 
mais na área internacional.
Mas, regresso à minha apaixonada Rádio. 
O acontecimento ocorre.  E um simples 
telefone da mercearia do bairro ou da 
paróquia, dava conta do incêndio, da queda, 
do temporal, do acidente… e o repórter 
era o padre, o merceeiro, a padeira, ou o 
presidente da Casa do Povo. Em directo. No 
momento, simples e eficaz.
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E o futebol? Aí a “imagem” é da Rádio. 
Pequeno desvio, fiz um relato e jurei para 
nunca mais. Foi pior o susto que a ousadia.  
Citemos a imagem que a Rádio desenvolve, 
neste campo. E há tantas histórias…
A agitação criada pelo locutor desportivo, 
é sublime. O rendilhado provocador, a 
enchente, o cair, o levantar, a nota de rodapé, 
o comentário contrário, os adeptos, os 
juízes, as emoções, os gritos, e os invariáveis 
“discursos” só possíveis na Rádio. 
Lembro-me de um, que ainda faz história:
- E neste momento, bola pelo ar e saltam 
milhares de cabeças à bola, nenhuma 
acerta…
É através da Rádio, que as emoções dos 
ouvintes atingem níveis incríveis, em casa 
a ouvir a Rádio, em casa a ver o jogo na 
Televisão, com o som desligado e a ouvir a 
Rádio, ou no próprio estádio, a ouvir a Rádio. 
É um delírio o canto, o poetar, o ajuizar 
, o gritar…e até a alegria ou a tristeza, que 
também toca ao profissional.

Perguntarão:
- Quantas vezes a bola está fora e o relator 
ainda está a dizer, que o pontapé ditou a 
saída do esférico.
Posso garantir, que na velocidade do 
monólogo estonteante, tal facto não 
acontece. E o apito final é simultâneo com o 
final do relator.
E o trânsito, sempre a tempo e a horas. 
Mais um orgulho. Fui das primeiras vozes 
especializadas neste sector, bem difícil. 
E as revoluções, sempre em directo. E o 
inédito, sempre com pausa obrigatória para 
interromper a emissão. Dirão, mas as novas 
tecnologias já projectam ao segundo a 
informação escrita , televisiva e radiofónica, 
para os quatro cantos do mundo, à 
velocidade (quase/quase ) da luz . Mas, a 
Rádio ganha ainda a todos. Mero exemplo e 
verdadeiro. O último  grande incêndio numa 
torre do Dubai, foi notícia em simultâneo 

na Rádio e Televisão. Mas foi na Rádio, que 
um Português lá residente, via telefone, 
comentou o que estava a acontecer. 
Aconteceu há alguns anos, com este vosso 
amigo em serviço em Frankfurt – Alemanha.  
A atribuição de um prémio Europeu de 
Turismo, foi notícia com entrevista em 
directo, via telefone, ao empreendedor do 
Turismo Nacional - Conde de Calheiros. A 
Televisão só duas horas depois, transmitiu 
a cerimónia com o filme devidamente 
montado.

Dizem, que uma imagem vale por mil 
palavras. Mas as imagens que uma palavra 
via Rádio transmite, são incontáveis, 
incluindo a imagem de quem a fabrica, e/
ou sintoniza.
Em resumo, ao longo do meu percurso, 
tive prémios ( muitos), mas o melhor 
prémio foi sempre o impulso e liberdade 
de ligar o microfone, e naquele momento 
mágico, tudo acontecer, sem falha, numa 
corrida contra o tempo ditador. Depois 
foi a desilusão, quando subi a Realizador, 
Coordenador e outros Cargos Superiores, 
onde o fenómeno de estar do lado de cá, 
era uma zanga tremenda. Um desabafo. 
Quantas vezes inventei “guerras” com alguns 
colegas, para substituí-los e poder “matar a 
fome da vitamina do vício” de comunicar.

A Rádio, o instrumento secreto do 25 de 
Abril de 1974. Lembro-me bem. Fui um dos 
homens, que leu o comunicado do MFA, aos 
microfones do Emissor Regional da Guiné, 
no cumprimento do serviço militar. Só horas 
depois a Televisão apareceu.
Foi um disco ( E depois do adeus), que 
marcou, via Rádio, o avanço das tropas.
E tantas outras histórias poderia contar, 
entre lágrimas, sorrisos, surpresas, silêncios 
e sons inconvenientes, sempre com à 
vontade, sem posturas obrigatórias ou 
maquilhagens para ocultar olheiras

BOCA DE CENA
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Deixo para o fim a Justiça, que foi sempre 
um elo de comunicação com a Rádio, num 
apoio mútuo muito sério e sem necessidade 
de vender o pior, para ganhar o melhor.
Há tempos, numa viagem, fui testemunha da 
atitude de uma magistrada, que juntamente 
com outros automobilistas fora bloqueada, 
por causa de um incêndio próximo.
O carro de uma Rádio Local, tentava avançar 
em contramão para reportar o facto, mas 
a autoridade não permitiu. A senhora 
Magistrada, cujo nome não revelo, a seu 
pedido, dirigiu-se ao graduado da GNR e 
disse:
- Deixem passar a Rádio, eles sabem o que 
fazem, e ainda bem !

Obrigado miúda gira, amor do meu amor, 
por teres despertado, vivido, acariciado, 
domesticado e até feito amor, em noites 
seguidas, quadras festivas, feriados, fins 
de semana…sem saber se podia folgar, 
durante quase quatro décadas.
Continuas gira. E eu continuo apaixonado 
pelo teu som, quando me tocas o ouvido.

Nota: De acordo com o dicionário, piropo é 
um elogio.
                   

BOCA DE CENA



30

O CANTINHO DO JOÃO

A senhora alquimista conduzia os 
ingredientes no seu laboratório como 
uma maestrina o fazia com a mais bela 
das orquestras. Sabia misturar, colocar as 
porções certas, controlar o calor necessário 
através da cor da chama, e por fim, agitar 
tudo. Ora devagar ora mais depressa mas 
sem nunca estragar o que pretendia com 
toda aquela agitação criar. Sabia fazer 
pontos de açúcar, daqueles que mais 
ninguém se recorda. Os pontos de açúcar, 
o voar fraco ou o forte, com passagem pelo 
ponto caramelo, aterrando no ponto pérola, 
tão pérola como aquela que as sereias 
japonesas traziam nas suas mãos quando 
regressavam à superfície. Sabia-lhe bem 
adoçar a boca com aquela sugestão de 
doce conventual e sabia-lhe ainda melhor 
saber que das suas mãos governava o fogo, 
o ar, a água de tal forma que magia não fazia 
muito embora ao paladar de quem provasse 
assim pareceria. 

PONTOS (PARA QUATRO MULHERES)

A senhora feiticeira agitava os seus 
dedos aparentemente ao acaso e com 
estes manipulava a agulha com a qual 
retorcia a linha junta a esta, colocando-a, 
sistematicamente nos pontos certos, no 
ponto cruz com o qual bordava a tela branca 
com figuras coloridas em harmonia. Cada cor 
alinhava na perfeição com as outras, sempre 
num local que, e de acordo com uma regra 
matemática universal, não trazia qualquer 
erro. Agia por instinto e sem perder tempo 
a pensar onde e como ia conduzir a agulha 
pois o ponto cruz, de tão cientifico que é, 
não se coaduna com ponderações sobre 
como, quando e onde colocar a agulha que 
dança entre os dedos da bordadeira.

A senhora malabarista, por sua vez, sabia 
caminhar no arame sem receio e até de 
olhos fechados enquanto atirava para o ar 
e apanhava de novo as bolas coloridas com 

JOÃO CORREIA

Juiz de Direito
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as quais roubava expressões de espanto 
a quem assistia ao seu espectáculo. Os 
olhares seguiam-na quase sem pestanejar, 
com ansiedade, num misto de espectativa 
sobre se o truque iria descambar, a 
malabarista tropeçar, e os seus adereços 
cair mas a mesma, essa, não quebrava 
na sua coreografia pois sabia que tanto 
praticou que, a cair só por vontade divina o 
seria e como tal, nada mais haveria a fazer. 
Dominava o ponto de equilíbrio com a 
naturalidade de quem, não tão dotada como 
ela nas artes do arame dominaria algo tão 
vulgar como o respirar. Ora mais forte, ora 
mais fraco, mas sem nunca o deixar de fazer 
colocando o corpo em peso e contrapeso 
pois assim, a lei da física nunca a iria deixar 
cair.

A senhora curiosa questionava-se mais a si 
do que aos outros. Não por necessidade ou 
por capricho mas apenas por sede de saber 
pois, quando o fazia sabia que, mesmo 
quando não conseguia obter todas as suas 
respostas sempre o caminho que faria entre 
as interrogações e a eventual resposta seria 
ladeado de bonitas hortências e de cores 
variadas sabendo também que o chão que 
pisava nesse trajecto era suave como as 
nuvens de um céu. O céu dos curiosos. Dos 
bons curiosos, entenda-se. Tomava sempre 
um ponto de partida mas seguia na direcção 
de um imenso ponto de interrogação, o qual 
lhe servia de farol e que a guiava para o sítio 
certo, mesmo que nesse sítio não obtivesse 
resposta alguma.     

As quatro senhoras caminharam separadas 
e por caminhos nada iguais até ao ponto de 
encontro que todas, e após acesso debate, 
confessaram conhecer. Junto à fonte que 
nunca se esgotava mesmo nos Verões de 
intenso calor e que nunca gelava, mesmo 
nos Invernos de frio invulgar. Brotava água 
de forma constante, como se soubesse, 
conscientemente, que se destinava a 

outros fins que não apenas a de providenciar 
água a quem dela precisasse mas também 
sim, a de ser o ponto de encontro de quem 
a tal pretexto quisesse ou precisasse de se 
encontrar. Consigo ou com os outros pois um 
ponto de encontro é assim mesmo. Tão bom 
que atrai os outros em redor do seu centro, 
como planetas em torno do sol.
As quatro senhoras alcançaram o ponto de 
encontro, no qual, com a doçura do açúcar, 
a precisão e geometria do ponto cruz, o 
equilíbrio de quem se esforça por não cair no 
dia-a-dia e por fim, com a curiosidade de quem 
procura mais do que aquilo que lhes é dado 
optaram por criar ao invés de nada fazer pois 
bem sabiam que tal receita só nos faria a nós, 
leitores e contribuidores desta revista, gerir as 
nossas opiniões e construir (ou desconstruir as 
mesmas) como quem procura, também, mais 
do que aquilo que nos é dado a conhecer.
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PEQUENAS FICÇÕES: 
O CONSELHO

Está parado perto do Arco da Rua Augusta. 
Ombros descaídos, rosto pálido, cabelos 
escuros escorridos. Ainda assim, só a pressa 
dos transeuntes em mais um final de tarde 
citadino explica que as suas abordagens 
sejam confundidas com um acto de 
mendicidade. Cada vez que se aproxima 
de alguém, Luís (chamemos-lhe assim pois 
não saberemos o seu nome verdadeiro) 
é recebido por um semblante indiferente 
acompanhado, ocasionalmente, de uma 
moeda ou duas.

A fraqueza de carácter que julgamos 
adivinhar num semblante nem sempre 
corresponde ao interior de um homem. E 
Luís é um homem determinado, apesar do 
ar apagado que parece fechar-lhe a porta 
para altos voos. Por isso, decide que não 
falhará da próxima vez que passar alguém 
que lhe interesse. É então que se aproximar 

um homem de meia-idade vestido com um 
fato de bom corte e com uma mala castanha 
escura que, apesar de aparentar ser pesada, 
transporta sem dificuldade. O homem 
consegue a proeza de ignorar todos aqueles 
com que se cruza, desviando-se deles no 
preciso momento em que parece ir-lhes 
embater.

Luís vê-o acercar-se com passo decidido. 
Observa-o não sem alguma inveja. Sim, 
aquele é um homem que tem certezas. Não 
as certezas do mundo, mas as suas. E termos 
as nossas certezas basta-nos bem para irmos 
vivendo. Atravessa-se-lhe à frente.
            
- Desculpe, mas …
- Não dou esmolas.
          
  Percebe que é esta a sua oportunidade:
- Não quero dinheiro. Preciso é de um 
conselho.

O homem decidido (Ildevaldo, para facilitar 
a narrativa) vira-se sobre si mesmo e encara 
Luís. Olha-o desconfiado, à procura do lenço 
com um soporífero ou da arma oculta que 
ele há-de trazer consigo. Mas não resiste:

CARLA COELHO

Juíza de Direito



33

FLORES NA ABISSÍNIA

- Conselho?
- Sim, estou numa encruzilhada. Pensei, 
pensei e não chego a uma solução. Preciso 
de ouvir outra pessoa.
 - O pai?
 - Morreu.
 - Irmão?
 - Emigrou.
 - Amigos?
 - …

Sim, pensa Ildevaldo (a narradora duvida 
seriamente de que este seja o seu nome, 
mas enfim, está escolhido, não vai trocá-lo 
agora, que só confunde), pergunta estúpida.

- Mas quer ouvir um desconhecido? Porque 
não vai ao médico?
- Não estou doente.
- A um padre?
- O meu assunto é terreno. Além disso, não 
sou religioso.
Ildevaldo encolhe os ombros.
- Mas não me conhece!
- Parece estar bem na vida. Pode aconselhar-
me?
- No fim vai me tentar vender alguma 
coisa? Um apartamento no Algarve ou uma 
batedeira eléctrica?
- Não. O que preciso é de um conselho.

Acabam por sentar-se numa esplanada, com 
uma cuidadosa distância de segurança. Já 
com uma imperial à frente, Luís desfia o seu 
rosário de dúvidas e interrogações. Ildevaldo 
vai perdendo a desconfiança inicial. Segue o 
relato, entusiasma-se, indigna-se, entristece-
se. Esquece-se de si e entra na vida do seu 
inesperado interlocutor. Pedem mais cerveja 
indiferentes à noite que vai caindo sobre a 
cidade. Finalmente, Ildevaldo dá a Luís o seu 
alvitre. Sem hesitações. Exactamente como 
se tivesse certezas. Não as do mundo, mas as 
suas.
Já é de noite quando pedem a conta que 
Luís insiste em pagar. Argumenta: “O dinheiro 
nem é meu, as pessoas foram-mo dando 
sem quererem saber se eu o queria ou não 
…”. Entrega o molho de moedas de €0,50 para 
pagar a despesa dos dois. Dão um aperto de 
mão.
- Obrigado pela sua atenção.
- Bom, veja lá o que faz agora … dei-lhe a minha 
opinião.

Separam-se com um sorriso. Ao entrar no 
Metro Ildevaldo sente que viveu um daqueles 
episódios urbanos que contado ninguém 
acredita. Senta-se e à medida que a viagem 
prossegue pensa em como é fácil ter certezas 
sobre a vida dos outros.
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Bateu a porta com o desconforto de achar 
que não fora ela quem estivera naquela sala 
nos últimos 20 minutos.

Após ter esperado uma hora pela consulta, 
carregada com sacos de exames e a 
esperança da melhor solução por um dos 
médicos mais reconhecidos na área, saía 
com a sensação de nada ter compreendido 
a não ser a necessidade de intervenção 
cirúrgica. Tinha mesmo de ser operada … 
Não foi antipática, a médica, mas Fernanda 
queria mais. 

Lembrou-se, acha que a despropósito, 
da primeira parte do capítulo I de “O 
velho que lia romances de amor” que, na 
adolescência, por acaso e à espera do 
dentista, a tinha feito rir à gargalhada (“- Doi-
te ?- perguntava ele. Os pacientes, aferrados 
aos braços da cadeira, respondiam abrindo 

desmesuradamente os olhos e a suar em 
bica”).
Longe desse mundo, exigia competência 
– óbvio. Porque podia escolher e porque ia 
entregar o seu corpo e a sua doença a terceiro, 
gostava de ver, do outro lado, alguém que, 
além de ver o exame-fazer o diagnóstico-e 
propor tratamento, tivesse a capacidade 
de partilhar das suas preocupações, dos 
seus medos e angústias (que não seriam 
muito diferentes dos de outros pacientes na 
mesma situação), sem receios de que, assim, 
parecesse menos competente ou sério 
quando chegasse a hora H. 

Sem muito tempo mais para pensar, 
regressou ao tribunal. Sempre fora correta e 
cordial com todos, mas naquele dia percebeu 
que, além de um procedimento justo, aquele 
em que são respeitadas certas regras gerais 
e abstratas, aplicáveis a todos, e da decisão 
justa para o caso concreto, seria necessário 

ANA GOMES
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mais. Intuindo isso, recusara sempre a 
secura do discurso ou a rigidez da postura 
porque não era assim e não tinha jeito para 
representar. Porque é que as pessoas haviam 
de sair zangadas com a juíza e com o Tribunal 
?  Mesmo aquelas que não viam satisfeita a 
sua pretensão, mesmo aquelas a quem era 
comunicado que aguardariam a continuação 
do processo em prisão preventiva. Pode-se 
ser imparcial, aplicar objetivamente a lei e 
buscar a compreensão do outro ? É isso uma 
justiça com A?  

Uma chamada do hospital. Reconheceu a 
voz do outro lado. Logo a seguir, a conversa 
que aqui se omite por razões de sigilo. Pelo 
fio invisível do telefone, Fernanda sorriu e viu 
surgir a confiança que lhe faltava para avançar. 
No dia seguinte, iria regressar ao hospital, para 
acertar com a médica a data da intervenção.

O inferno não são os outros, pequena Halla. 
Eles são o paraíso, porque um homem 

sozinho é apenas um animal.
A humanidade começa nos que te rodeiam, 

e não exatamente em ti. Ser-se pessoa 
implica a tua mãe, as nossas pessoas, um 

desconhecido ou a sua expectativa. 

Valter Hugo Mãe, “A Desumanização”, 2013, 
Porto Editora
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VIII CAPÍTULO  
EFEITOS SECUNDÁRIOS 

No dia seguinte, assim que chegou ao 
Tribunal, a Carolina ligou à Andreia e contou-
lhe a situação ocorrida no dia anterior: a 
visita do Paulo e a conversa com o Pedro.
- Ignora a Helena. É o que fazes melhor.
- Também acho. Obrigada por me ouvires e 
por teres paciência comigo.
Embrenhou-se no trabalho, decidida a não 
pensar no que quer que fosse relacionado 
com a Helena.
Bateram à porta do gabinete da Carolina, 
e sem desviar os olhos do computador, 
disse para entrarem. Já depois de estarem 
dentro do gabinete, terminou o despacho e 
levantou os olhos. Não conhecia a pessoa 
em causa, mas a senhora de uma certa 
idade tinha algo familiar:
- Posso ajudá-la?
- Sim, gostaria que deixasse o meu filho em 
paz.
- E quem é o seu filho?

- O Pedro Pais. A Helena contou-me como se 
intrometeu no meio dos dois e fez com que 
ele a deixasse. Que inventou que ela andava 
com outro homem, para o meu Pedro a deixar. 
Mas fica já a saber, que se insistir em mantê-
los separados, eu deixarei de falar com ele. 
A Helena é uma rapariga encantadora, a 
mulher certa para o meu filho.
- Certo. – o cérebro da Carolina registava 
aos poucos que tinha diante de si a mãe do 
Pedro e que esta acabara de lhe dizer que 
ela não podia andar com ele. – A senhora 
tem a noção que o seu filho é adulto e que 
ele toma as suas próprias decisões?
- Os homens pensam com a braguilha. E 
pelos vistos, a menina é muito boa no que 
faz.
A afirmação doeu-lhe como se lhe tivesse 
desferido uma pancada física. Faltava pouco 
para a chamar de prostituta.
- Bom. Agora que já transmitiu o seu ponto 
de vista, sugiro-lhe que fale também com 
o seu filho a respeito disso. Talvez se lhe 
perguntar como ele soube que a Helena o 
traía, fique mais esclarecida sobre o meu 

FRANCISCA MACEDO
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papel na separação de ambos. Agora, se não 
se importa, tenho de trabalhar.
E apontando-lhe a porta, de forma rígida, 
indicou-lhe que saísse.
Quando a mulher saiu, deixou-se cair na 
cadeira. Era difícil ignorar a Helena, se ela 
começava a rodeá-la de coisas negativas.
Nesse momento o telefone tocou e 
atendeu-o automaticamente, ouvindo a voz 
da telefonista a anunciar um telefonema do 
Conselho Superior da Magistratura.
- Olá, Dr.ª Carolina.
- Olá Dr. Saraiva, como está?
- Bem. Olhe, temos um problema e queria 
pedir-lhe a sua ajuda.
- Se puder ajudar.
- Sim, preciso que acumule com o cível no 
Barreiro, pois preciso de um auxiliar lá e não 
tenho ninguém disponível.
- Mas Dr. Saraiva, o meu juízo aqui tem muito 
trabalho. Não sei se consigo acumular sem 
prejuízo para o serviço.
- Tenho a certeza que a Dr.ª consegue. A 
Doutora é a pessoa com mais disponibilidade 
aí em Almada, os outros colegas têm outras 
condicionantes pessoais. A Dr.ª entende, 
certamente. Mando-lhe o despacho ainda 
hoje, para começar na próxima segunda-feira. 
Tenha um bom dia.
Nem conseguiu reunir energia para dar um 
bom dia. Depois de ter feito um esforço 
sobre humano para equilibrar o seu juízo, era 
premiada com a acumulação. Adeus serões 
na companhia do Pedro. Com a acumulação, 
já teria sorte se pudesse respirar. Bolas.
Bom, mais valia ligar ao cível do Barreiro e falar 
com os colegas acerca do serviço a realizar.
Nesse dia, quando se dirigia para a sua casa, 
depois de ter passado um dia inteiro sem 
conseguir falar com o Pedro para lhe contar 
da mãe, ainda com a conversa da colega do 
Cível do Barreiro na cabeça que queria que lhe 
fizesse um dia de julgamentos e saneadores, 
pensou em meter baixa psicológica, chegava 
à médica e dizia, a minha vida anda tão 
complicada que nem sei onde começar a 

resolver e preciso de 3 meses no meu 
casulo. O fim do seu casamento não lhe 
parecera tão complicado, apesar de se ter 
deixado abater.
À porta da sua casa estava o Paulo:
- Já te disse que não vou falar contigo, 
Paulo e que já temos tudo conversado.
- Andas com aquele homem de ontem?
- Não é da tua conta, uma vez que estamos 
separados há mais de um ano e divorciados. 
Tu tens a tua vida e eu tenho a minha.
- Eu deixei a Patrícia.
- Lamento por ti, Paulo. Mas não te aceito 
de volta, se é isso que estás a pedir 
subtilmente.
- Não tenho onde ficar. Tens de me deixar 
ficar contigo.
A Carolina sorriu:
- Paulo esse é o truque mais fraquinho que 
te vi. Antes costumavas ser mais elaborado 
nas tuas ideias. Existem vários hotéis na 
cidade, diverte-te.
Voltou-se para entrar no prédio, mas o 
Paulo segurou-lhe o braço e disse-lhe com 
uma voz algo ameaçadora:
- Tu vais deixar-me ficar contigo, Carolina.
- Paulo, deixa de ser idiota e larga-me o 
braço. Não tenciono deixar-te ficar e não 
irei mudar de ideias.
O Paulo levantou a mão para esbofetear 
a Carolina, mas antes que completasse o 
gesto foi sacudido por um soco na face e 
largando-a caiu no chão.
- Não te atrevas a aproximar-te dela outra 
vez, senão chamo a polícia, percebeste? – 
O Pedro segurou-lhe pelo colarinho e deu-
lhe um novo soco. O Paulo estava agora 
com a boca a sangrar e apenas assentiu, 
sem pronunciar qualquer palavra. – Vai-te 
embora, antes que mude de ideias e te dê 
a sova da tua vida.
O Paulo levantou-se com alguma dificuldade 
e foi para o seu carro. O Pedro voltou-se 
então para a Carolina e segurou-lhe o rosto: 
- Estás bem? 
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A Carolina assentiu e abriu a porta para que 
entrassem no seu apartamento. Só quando 
estava lá dentro é que e acalmou o suficiente 
para falar:
- Ele nunca me bateu, juro-te. Nunca sequer 
fez qualquer gesto que me levasse a pensar 
que iria fazê-lo. Não sei o que lhe passou 
pela cabeça. 
- Há homens que largam uma mulher, mas 
entendem que ela deve estar sempre lá 
sozinha, para eles. Parece ser o caso do teu 
ex-marido. Ontem viu-nos e concluiu que 
estávamos juntos, certo?
- Sim, perguntou-me isso hoje. Acho que 
está doido, é o que te digo. Oh, antes que 
me esqueça, a tua mãe esteve no meu 
Tribunal hoje.
- Já sei disso, telefonou a dizer-me.
- Certo. Está tudo bem entre vocês? 
Explicaste-lhe que eu não te separei da 
Helena?
- Sim, mas ela acreditou na versão da 
Helena. Tanto se me faz. Ando cansado da 
mania dela em controlar-me. Não interessa. 
Falemos de coisas mais prementes. Durante 
as próximas semanas é melhor que fiques 
na minha casa. O Paulo pode tentar esta 
brincadeira de novo e eu posso não estar 
por perto. Não é que não confie em ti para 
cuidares de ti, é apenas uma precaução, 
para não teres de provar essa capacidade. 
Diz-me que concordas.
Ela olhou-o durante uns segundos sem 
dizer nada.
- A tua mãe diz que deixa de te falar, se 
continuares comigo e tu queres que vá para 
a tua casa?
- Sim. Embora isso não seja causa e efeito, 
consigo ver as vantagens de juntar o 
agradável ao ainda mais agradável. – Ele 
abanou a cabeça sorrindo. – Agora a sério. 
Essa ameaça da minha mãe não é a sério. 
Diz-me isso sempre que eu quero fazer 
algo que ela não concorda, mas depois 

reconsidera. Não te preocupes. Vamos lá 
arrumar algumas das tuas coisas e vais 
comigo para a minha casa.
- Não sei se isso é uma boa ideia, Pedro. 
Não acho que a tua mãe aceite isso bem e 
a Helena ainda pensa que volta para ti.
- Sim, a Helena precisa de apoio psicológico, 
assim, como o teu ex-marido. Mas isso não 
é da nossa responsabilidade, pois não? Só 
porque houve um tempo que gostámos 
deles, não podemos carregá-los ao colo, 
até que cresçam. Vá, vamos arrumar uma 
mala.
A Carolina não se mexeu.
- Esqueci-me de te contar. Telefonaram-
me do Conselho e tenho de acumular com 
o cível, no Barreiro. Nos próximos tempos 
irei chegar mais tarde e ter mais trabalho.
- Boa. Isso deve ser mesmo bom. – o tom 
irónico na voz do Pedro era evidente. – E 
isso é suposto ter alguma reacção da 
minha parte? Acho que isso é ainda mais 
uma razão para ires para a minha casa. 
Assim, mesmo que chegues tarde, o teu 
ex-marido não te pode apanhar.
- Tu tens a certeza, Pedro? Não te quero 
incomodar.
- Carolina, mexe-te e vai arrumar a mala. 
No fim de semana vimos cá e levámos o 
resto das coisas que precises. Anda.
A Carolina, algo relutante, arrumou a mala 
e pegando nesta, na mala dos processos 
e no computador foi para o carro, saindo 
antes do Pedro que a seguiu.
O Pedro no seu carro ia a assobiar, 
absolutamente contente. Quem diria, 6 
meses atrás, que iria deixar a Helena, que 
iria reencontrar a Carolina e que nesse 
momento começaria a viver com ela? Sim, 
porque a Carolina já não voltaria a sair 
da sua casa. Estava decidido a mimá-la, 
seduzi-la e convencê-la que deviam viver 
juntos “forever and a day”, como dizia a 
canção. Quando chegou perto da sua casa, 
fez sinal de luzes à Carolina e ultrapassou-a 

PAUSA PARA CAFÉ
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para entrar na garagem primeiro e ela 
entrou a seguir. Estacionaram lado a lado 
no seu lugar de estacionamento e pegaram 
nas malas dela para as levar para o seu 
apartamento.
A Carolina entrou e ficou a olhar à volta. Já 
tinha ficado ali outras vezes, mas daquela 
vez parecia-lhe diferente.
- Vem. Vamos arrumar as tuas coisas no 
quarto, para as tuas roupas não ficarem 
enrugadas.
Já no quarto dele, o Pedro indicou-lhe uma 
parte do armário que estava vazia, gavetas 
na cómoda para a sua roupa interior e pegou 
no estojo dela de cosméticos, foi para a 
casa de banho e arrumou-os numa parte do 
armário que estava vazia.
- Podes arrumar as tuas coisas do trabalho 
lá no escritório.
- Não é preciso. Posso trabalhar na sala, não 
te quero incomodar.
- Carolina, já te disse mil vezes que não me 
incomodas. Além disso, estive a mudar o 
escritório para arranjar espaço para ti. Anda, 
vem ver.
Já no escritório, a Carolina olhou em volta 
espantada. O Pedro tinha mudado tudo. 
Da última vez que ali tinha estado, havia a 
secretária dele, as estantes e alguns sofás 
espalhados em volta de uma mesa de café. 
Naquele momento, havia duas secretárias, 
alguns dos sofás tinham sido retirados e a 
mesa de café encontrava-se agora mais 
próxima de uma das paredes. Uma das 
estantes, junto da nova secretária, tinha sido 
esvaziada.
-Pensei que precisarias de espaço para 
alguns dos teus livros. Talvez não caiba 
tudo, mas achei que podíamos dar um jeito 
e pôr mais algumas estantes na sala para 
pôr o resto dos livros.
- Pedro, quanto tempo, exactamente, 
tencionas que fique cá?
Ele respirou fundo, aproximou-se dela e 
deu-lhe um beijo leve nos lábios:

- O resto da tua vida, parece-me um bom 
começo.
- Esta proposta não teve a ver com a ameaça 
do Paulo de hoje, tu já tinhas isto planeado. – 
A frase dela não encerrava uma interrogação, 
mas uma declaração.
- Não. Já tinha pensado que devíamos 
viver juntos. O facto de o Paulo te ameaçar, 
apressou as coisas. Diz-me que te parece 
bem!
- Tenho de pensar. Disseste que era apenas 
por uns tempos, até o Paulo acalmar, e 
agora dizes-me que isto é “vivermos” juntos 
em toda a acepção da palavra.
- Olha, não vamos falar disso hoje. Passaste 
por uma situação tensa com o teu ex-marido, 
tiveste outra situação desagradável com a 
minha mãe e soubeste da acumulação. Um 
dia cheio, muita coisa para pensar. Vamos 
viver um dia de cada vez. Não tens de 
pensar nisto já. As coisas estão preparadas, 
vamos ver como corre e depois logo vemos 
se ficamos assim, combinado? – Ela assentiu 
sem falar e ele continuou. – Óptimo, vamos 
jantar que esta tensão toda dá-me fome.

No dia seguinte, o Pedro levantou-se cedo, 
fez o café da Carolina e foi acordá-la para 
que se arranjasse para ir para o Tribunal. Ela 
acordou com o cheiro do café e com um 
sorriso:
- Isto é um suborno, para eu aceitar viver 
contigo em termos mais permanentes?
- Se fosse, achas que era o suficiente?
- Não. Mas é certamente um bom começo.

PAUSA PARA CAFÉ



40

EXTRA

Paulo Ferreira da Cunha
Professor Catedrático de Direito

PODE JUSTIÇA TARDAR 
MAS NÃO VIRÁ A FALTAR

Nenhuma cousa grande é fácil
Nenhuma retribuição no nosso vale
Tem cego automatismo trivial:
Tudo sutil e raramente grácil.

Às aparências normais da existência
Acrescem os fumos dos faquires
Que fazem sumir da consciência
Não só pensamentos mas sentires.

Espera pois. O Tempo é uma Justiça.
Não que ao melhores os loiros se reservem
Mas em Clio Constância e Fé nos servem

De cota e broquel não temem
Maldade, inveja e cobiça.
O Tempo é parte na liça.

Paulo Ferreira da Cunha
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EXTRA

Poema dedicado pelo autor à 
Justiça com A no dia do aniversário desta. 
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AYER ME MATARON 
 
Me negué a que me tocaran y con un palo 
me reventaron el cráneo. Me metieron 
una cuchillada y dejaron que muera 
desangrada.
Cual desperdicio me metieron a una bolsa 
de polietileno negro, enrollada con cinta de 
embalar y fui arrojada a una playa, donde 
horas más tarde me encontraron.
Pero peor que la muerte, fue la humillación 
que vino después.
Desde el momento que tuvieron mi cuerpo 
inerte nadie se preguntó donde estaba el 

hijo de puta que acabo con mis sueños, mis 
esperanzas, mi vida.
No, más bien empezaron a hacerme 
preguntas inútiles. A mi, ¿Se imaginan? una 
muerta, que no puede hablar, que no puede 
defenderse.
¿Qué ropa tenías?
¿Por qué andabas sola?
¿Cómo una mujer va a viajar sin compañía?
Te metiste en un barrio peligroso, ¿Qué 
esperabas?
Cuestionaron a mis padres, por darme alas, 

Artista Álvaro Cordova pinta um mural representando a cultura indígena do Equador em uma 
parede do lado de fora do Mercado San Roque, em Quito, Equador, 16 de outubro pedaço de 

Cordova é parte de uma competição mural organizado pela cidade de arte fundação ConArte. 
(Dolores Ochoa / Associated Press)
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por dejar que sea independiente, como 
cualquier ser humano. Les dijeron que seguro 
andabamos drogadas y lo buscamos, que 
algo hicimos, que ellos deberían habernos 
tenido vigiladas.
Y solo muerta entendí que no, que para el 
mundo yo no soy igual a un hombre. Que 
morir fue mi culpa, que siempre va a ser. 
Mientras que si el titular rezaba fueron 
muertos dos jóvenes viajeros la gente estaría 
comentando sus condolencias y con su falso 
e hipócrita discurso de doble moral pedirían 
pena mayor para los asesinos.
Pero al ser mujer, se minimiza. Se vuelve 
menos grave, porque claro, yo me lo busqué. 
Haciendo lo que yo quería encontré mi 
merecido por no ser sumisa, por no querer 
quedarme en mi casa, por invertir mi propio 
dinero en mis sueños. Por eso y mucho más, 
me condenaron.
Y me apené, porque yo ya no estoy acá. Pero 
vos si estas. Y sos mujer. Y tenes que bancarte 
que te sigan restregando el mismo discurso 
de “hacerte respetar”, de que es tu culpa que 
te griten que te quieran tocar/lamer/ chupar 
alguno de tus genitales en la calle por llevar 
un short con 40 grados de calor, de que vos si 
viajas sola sos una “loca” y muy seguramente 
si te paso algo, si pisotearon tus derechos, 
vos te lo buscaste.
Te pido que por mí y por todas las mujeres 
a quienes nos callaron, nos silenciaron, nos 
cagaron la vida y los sueños, levantes la voz. 
Vamos a pelear, yo a tu lado, en espíritu, y te 
prometo que un día vamos a ser tantas, que 
no existirán la cantidad de bolsas suficientes 
para callarnos a todas.

 
Guadalupe Costa 

( Estudante paraguaia de comunicação )
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