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Ex.ma Sr.ª Procuradora-Geral da República, 

Dr.ª Lucília Morgadinho Gago, 

 

Lisboa, 9 de novembro de 2021 

 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas tomou conhecimento, 

recentemente, através da publicação na página “A Vida de Saltos Altos”, da 

rede social Facebook, do “tweet” que abaixo reproduz. 

 

Na crónica, da autoria da jornalista Paula Cosme Pinto, em que se expõe 

o mesmo, é dado conta que a fotografia aí reproduzida tinha sido obtida da 

porta de entrada do gabinete na A.R. da Deputada Não inscrita Joacine Katar 

Moreira. 

Considera a referida jornalista, nesse texto, que: “Comentários de teor 

racista e misógino, que recorrem a um tom condescendente que já cheira mofo 

e a trocadilhos ordinários para atentar contra a dignidade de outrem não são 

aceitáveis em caso algum, muito menos quando feitos dentro do universo do 

Parlamento com tudo o que isso simbolicamente implica. (…) Esta suposta 

piada não é apenas um ataque a esta deputada, é um ataque a todas as 

deputadas. Basicamente, é uma ofensa a todas as cidadãs. (…)”. 
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A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas subscreve 

inteiramente estas considerações, entendendo ainda que o referido “tweet” 

assume relevância penal, nomeadamente, à luz do disposto nos artigos 240º 

nº2 al.b) e  180º e 182º do Código Penal, por empregar linguagem atentatória 

da honra e consideração em razão do sexo e transmitir uma clara mensagem 

de rejeição da presença das Mulheres nas instâncias de Poder. 

Nesta conformidade, a Direção da Associação Portuguesa de Mulheres 

Juristas entendeu ser seu dever estatutário diligenciar junto de VªExª para 

que sejam acionados os necessários procedimentos de averiguação com vista 

a apurar a responsabilidade penal do autor do “tweet” acima reproduzido. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Presidente da Direção da A.P.M.J.        

Maria Teresa Féria de Almeida 
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