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Jovem morre 
em Ruíllhe 
colhida 
por comboio 

Uma jovem morreu ante-
ontem à noite num apea-
deiro em Ruílhe, depois de 
ter sido colhida por um 
comboio, apurou o Diário 
do Minho junto da GNR 
local. Segundo esta fonte, 
a vítima, com 27 anos 
de idade e residente em 
Braga, foi atropelada por 
volta das 22h30 por um 
comboio Alfa Pendular 
que fazia o trajecto Porto 
– Braga, não se sabendo 
o que terá provocado o 
desastre. Após o aciden-
te, o meio de transporte 
ficou imobilizado cerca de 
30 minutos, retomando 
depois a sua normal cir-
culação, referiu a mesma 
fonte policial. No local 
esteve um procurador da 
República, um delegado 
de saúde e a Polícia Ju-
diciária. 

Homem detido 
em Braga
por assaltar 
jovem 

Um homem de 30 anos 
de idade foi detido pela 
PSP no passado domingo, 
por volta das 22h00, em 
Braga, por alegadamente 
ter roubado com recurso 
à agressão uma jovem na 
rua Nova de Santa Cruz. 
Segundo fonte policial, o 
detido roubou à mulher 
uma bolsa, no interior 
da qual se encontravam 
a carteira, documentos 
e um telemóvel, pondo-
-se logo em fuga numa 
bicicleta. A jovem, de 19 
anos, ficou com alguns fe-
rimentos, tendo recebido 
assistência hospitalar. O 
material roubado foi recu-
perado e a bicicleta usada 
pelo assaltante apreendi-
da. O indivíduo foi levado 
ontem a Tribunal. 

O sistema judicial nem sem-
pre dá a resposta célere e efi-
caz que muitos casos de vio-
lência doméstica exigem. Este 
alerta foi lançado ontem, na 
Universidade do Minho, num 
debate subordinado ao tema 
“Mulheres “violentáveis”?”, pro-
movido pela União de Mu-
lheres Alternativa e Resposta 
(UMAR), no âmbito da Feira 
Pedagógica, que decorre du-
rante esta semana no Cam-
pus de Gualtar.

Ana Marciano, da UMAR, 
afirmou que «o tempo dos tri-
bunais não é o tempo das pes-
soas», uma vez que o sistema 
«nem sempre dá a resposta» 
de forma tão urgente como 
seria necessário. Por isso, à 
semelhança do que faz a As-
sociação de Apoio à Vítima, 
representada no debate por 
Marta Gonçalves, a primeira 
preocupação é pôr a mulher 
em segurança, quer seja numa 
casa-abrigo, num apartamen-
to ou junto de familiares. «Há 
situações de carácter urgente 
que não podem esperar», de-
clarou.

A mesma responsável aler-
tou para o facto de os pro-
blemas existirem mesmo quan-
do as mulheres se encon-
tram nas casas-abrigo, uma 
vez que os agressores vão lá 
à sua procura. Ana Marciano 
afirmou que, em muitos ca-
sos, «os juízes não despacham 
em tempo útil» o afastamen-
to do agressor da vítima ou, 
quando o fazem, a medida 
acaba por não ser cumprida. 
«Em situações agudas de nada 
serve ter uma decisão do juiz 
a dizer que o agressor não se 
pode aproximar da vítima, se 

Sistema judicial não dá a resposta 
que a violência doméstica exige

Luísa Teresa Ribeiro
Avelino Lima

ele não cumpre», declarou, ex-
plicando que a estratégia de 
defesa da mulher passa pela 
sua transferência para outra 
casa-abrigo.

Por outro lado,  referiu que 
as penas, que podem ir até cin-
co anos de prisão, muitas ve-
zes acabam por não ser efecti-
vamente cumpridas. Os agres-
sores ficam com penas sus-
pensas e se não reincidirem 
ao longo de dois anos não 
chegam a ir para a cadeia. No 
caso de voltarem a agredir as 
mulheres, a ida para a prisão 
não é imediata. É necessário 
um novo processo e só no fim 
dele é que se estabelece um 
cúmulo jurídico. Isto significa, 
na prática, que há homens que 
agridem as mulheres, que são 
julgados e condenados, mas 
que nunca chegam de facto 
a cumprir a pena.

Ana Marciano explicou que 
a questão da custódia dos fil-
hos também é complicada, 

uma vez que uma coisa é o 
processo-crime relativo à vio-
lência doméstica e outra é 
o processo de jurisdição de 
menores. No caso das mu-
lheres que se encontram nas 
suas casas-abrigo, a UMAR tem 
conseguido que as visitas dos 
agressores aos filhos – tam-
bém vítimas mais ou menos 
directas – não sejam fixadas 
a título provisório. No caso 
de penas de prisão efectiva, 
a mulher é avisada quando 
o homem estiver prestes a 
ser libertado.

«O sistema judicial nem 
sempre dá a resposta que 
queremos: demora a deci-
dir o afastamento do agressor 
da vítima, sendo excepções os 
casos de detenção preventi-
va,  as penas são suspensas 
na sua execução ou são pre-
vistas medidas que não são 
exequíveis», frisou. 

A trabalhar desde 2000 com 
esta problemática, Ana Marcia-

no nota que há «maior sensibi-
lização das pessoas» que inter-
vêm neste sector, embora ain-
da seja insuficiente. Comple-
mentando esta questão, Marta 
Gonçalves lembrou a falta de 
meios com que alguns agentes 
se deparam. Como exemplo fa-
lou do Núcleo Mulher e Menor 
(NMUME), que dispõe de ape-
nas quatro efectivos para todo 
o distrito de Braga e que por 
vezes luta contra meios ma-
teriais limitados para desen-
volver o seu trabalho.

A jurista realçou, no entan-
to, o facto de a violência con-
jugal vir especificada na nova 
lei penal, quando antigamente 
os crimes estavam dispersos, 
e de ter sido contemplado o 
agravamento da pena se o 
acto for perpetrado na casa 
onde a vítima mora. 

Portaria 
sem regulamentar

Questionada sobre o caso 

de uma vítima de violência 
doméstica a quem o Hospi-
tal de S. Marcos mandou a 
conta, a jurista da APAV refe-
riu que a portaria que isen-
ta as vítimas destes crimes 
do pagamento de taxa mo-
deradora ainda está por reg-
ulamentar. 

Marta Gonçalves explicou 
que, assim, existe margem 
de liberdade para os hospi-
tais cobrarem ou não a quem 
procure os serviços de saúde 
sem um documento que prove 
a sua condição de vítima de 
violência doméstica. «Existe 
uma falha legislativa. Não se 
regulamentou uma portaria», 
advertiu.

Por seu turno, Ana Marciano 
deu conta da prática do Hospi-
tal Garcia de Orta, em Almada, 
que se encarrega de comuni-
car os casos de violência do-
méstica que por lá passam ao 
Ministério Público.

As duas responsáveis subli-
nharam a importância das 
mulheres saberem que ex-
istem instituições que as po-
dem apoiar e do trabalho em 
rede, que permite dar respos-
tas mais eficazes aos proble-
mas. «Constatamos que mui-
tas mulheres desconhecem 
as associações que as po-
dem ajudar», alertou Marta 
Gonçalves.

O debate foi moderado por 
Sylvie Oliveira, mestranda em 
Ciências da Comunicação. 
O tema em análise hoje, às 
14h30, é “Sexo e dinheiro: a 
prostituição em debate”, com 
a intervenção de Inês Fonti-
nha, d’O Ninho, e Manuel Car-
los Silva, professor do Depar-
tamento de Sociologia da UM. 
Almerindo Janela Afonso é o 
moderador.

“Mulheres “violentáveis”?” foi o tema do primeiro debate promovido pela UMAR 


