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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM JULGAMENTO SIMULADO 

 

No tribunal da Covilhã realizou-se um julgamento de faz de conta que levou uma turma 

de 11.º ano da Escola profissional de Artes a vestir a pele do réu, advogado, procurador 

do ministério público, testemunhas e juízes auxiliares de um colectivo que foi presidido 

pelo próprio presidente da Comarca de Castelo Branco, José Avelino, dando assim 

cumprimento a um dos objectivos que traçou quando assumiu o cargo, há cerca de 

quatro anos, “tornar a justiça mais transparente e amiga do cidadão”. 

Por Paula Brito em 17 de Dec de 2017 

  

Em causa esteve um crime de homicídio cometido em contexto de violência doméstica. 

O tema é actual e o crime está em todos os tribunais da comarca de Castelo Branco. 

“Dos processos que eu já vi, de uma pesquisa que ando a fazer dos processos de violência 

doméstica em toda a comarca, ainda só encontrei dois em que é o marido que se queixa 

da companheira, essencialmente é contra mulheres, e é uma coisa estranha, porque nós 

temos das melhores leis da protecção da vítima a nível europeu, uma legislação excelente 

mas que sem ser acompanhada pela vivência e pela forma de estar das pessoas, não 

vamos a lado nenhum, e é o que se está a passar, por isso é que a ideia de convidar os 

alunos que são os futuros cidadãos deste país, é importante para isso.” 

Segundo José Avelino, felizmente o crime de homicídio decorrente da violência 

doméstica não tem acontecido na comarca de Castelo Branco, onde são poucos os 

agressores que estão em prisão efectiva. Hoje a justiça dispõe de ferramentas e meios que 

lhe permite grande eficácia, na aplicação de pena suspensa. 

“Nós temos ferramentas que antes não tínhamos como a vigilância electrónica, que é a 

tecnologia ao serviço da justiça, e que funciona muito bem, controla o agressor, dá 

descanso à vítima… dos casos que temos aqui na comarca, tem a ver com ciúme doentio, 

com sentido de posse, com a separação do casal e com problemas de alcoolismo e esses 

controlam-se facilmente com o sistema electrónico e tratamentos adequados e o sistema 

aí tem funcionado muito bem, todos os processos em que fica suspensa a pena com 

essas  condições, tem funcionado plenamente.” 

Auxiliado por dois alunos que por uma manhã vestiram a toga, o juiz presidente da 

comarca de Castelo Branco presidiu ao colectivo que julgou este caso de homicídio 



qualificado em que o arguido, Paulo Silva, matou a mulher com uma arma de fogo, à 

porta do armazém do restaurante onde esta trabalhava. Lida a acusação, ouvidas as nove 

testemunhas arroladas, feitas as alegações finais, excepcionalmente foi lido o acórdão no 

próprio dia: Paulo Silva foi condenado a 21 anos e seis meses de prisão. 

Ana Amoreira foi uma das testemunhas e no final relatou a experiência de uma manhã 

no tribunal. 

“Gostei, e acho importante sabermos como é que as coisas se tratam aqui dentro, às vezes 

falamos sem saber, mas é estranho estar ali como testemunha, é muita responsabilidade.” 

Também Iara Sousa, outra das testemunhas, confessou tudo o que a surpreendeu e 

aprendeu. 

“Aprendi o funcionamento do tribunal, não tinha a ideia que era assim, que a advogada 

de defesa podia fazer tantas perguntas, e o senhor procurador, e desses nomes não tinha 

conhecimento.” 

Ana Pereira, professora na EPABI recorda que o caso foi escolhido pelos próprios 

alunos de um conjunto de 13  à escolha, e explica o que levou este ano a escola a aceitar 

o desafio. 

“Os nossos alunos por norma são muito receptivos a este tipo de iniciativas, apesar de 

serem alunos com um objectivo muito próprio, que é serem músicos profissionais, é uma 

escola que se diferencia pela promoção dos valores”. 

Para além de uma escola de formação musical a EPABI quer formar cidadãos 

responsáveis que, no final, presentearam o tribunal com um pequeno concerto. 

 

 



 

 

Escola Profissional de Artes da Covilhã  

Publicação  de Pedro Leitão. 

15/12 às 17:22 ·  

15 dezembro 2017 - Participação da EPABI no projeto nacional "JUSTIÇA PARA 

TODOS." Simulação de sessão de julgamento, pelos alunos do 2º CICT, sobre a 

temática da violência doméstica, no Tribunal da Covilhã. Iniciativa da responsabilidade 

das Profs.ª Paula Oliveira (Área de Integração) e Ana Pereira (Português). 

Agradecimento ao Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, Sr. 

Dr. Juíz José Avelino Gonçalves, pelo apoio e colaboração, que presidiu à sessão. Seguiu-

se um concerto na sala de audiências pelo Duo de Guitarras, do Prof. Francisco Franco e 

Quarteto de Cordas, do Prof. João Mendes. 

https://www.facebook.com/Escola-Profissional-de-Artes-da-Covilh%C3%A3-126259237524321/?hc_ref=ARQYRd_VCn4FvDPDqTRHbOXJnxkciJxF-9Zo2ijJ6qkZZDp6GtSIfHxd5a1fFXI6OEc
https://www.facebook.com/Escola-Profissional-de-Artes-da-Covilh%C3%A3-126259237524321/?hc_ref=ARQYRd_VCn4FvDPDqTRHbOXJnxkciJxF-9Zo2ijJ6qkZZDp6GtSIfHxd5a1fFXI6OEc
https://pt-pt.facebook.com/pedro.leitao.58/posts/1759945860703331
https://www.facebook.com/pedro.leitao.58?hc_ref=ARQYRd_VCn4FvDPDqTRHbOXJnxkciJxF-9Zo2ijJ6qkZZDp6GtSIfHxd5a1fFXI6OEc
https://pt-pt.facebook.com/permalink.php?story_fbid=968473336636236&id=126259237524321


 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


