
Acordo de Cavalheiros e Romance Cigano 

 

Chamada telefónica 15:34 14/10/2022 

 

 Dr. Beto: Olá, Raul? 

 Raul:  Olá… 

 Dr. Beto: É o Dr. Beto. Estou a telefonar por causa do teor do email que enviou a 

direção. Está pela faculdade para podermos falar? 

 Raul:  Estou a ir para a faculdade,  mas vou ter uma aula de Direito 

Administrativo… Só se for depois da aula… 

 Dr.  Beto: A que horas acaba a aula?  

 Raul:   Às 17h… Pode ser a essa hora? 

 Dr.  Beto: Sim. Então depois venha ter comigo no final da aula para falarmos. 

 

Direção da Faculdade de Direito 17:00 

 

 Raul:  Olá. Sou o Raul. Queria falar com o Beto… 

 Diretora: O Gabinete do Doutor~~~ Beto é na Divisão Académica. 

 Raul:  E pode indicar-me como é que eu vou para a Divisão Académica? 

 Diretora: Segue em frente depois quando descer as escadas vira à esquerda, 

depois à esquerda desce as escadas e vira depois outra vez à esquerda. Percebeu? 

 Raul:  Ah, a Divisão Académica fica por detrás da Tesouraria? 

 Diretora? Com licença. 

 

Divisão Académica   17:01 

  

 Raul:  Olá… Muito bom dia…  Eu vinha falar com o Dr.  Beto… 

 Priscila:  Ele está à sua espera? 

 Raul:  Sim… 

 Priscila:  Diga-me o seu nome…  

 Raul:  Raul… 

 Priscila:  Raul… Por favor… Dr. Beto, está aqui o Raul… 



 Beto:  Entre lá, Raul… Como está tudo bem? 

 Raul:  Obrigado.  

Beto:  João, pode vir aqui? 

[Aperto de mãos] 

Como está? Quer sentar? 

 Raul:  Obrigado. 

 Beto:  Raul, vimos o seu email. Quer-nos explicar qual é que é o teor deste 

email? 

 Raul:  Boa tarde,  João. 

 João:  Boa tarde. 

 Beto:  Raul, antes de mais. Nós tivemos de fazer uma retificação da sua 

inscrição e verificámos que se inscreveu a duas disciplinas optativas e não se inscreveu a 

Processo Executivo… 

 Raul:  Que essa disciplina não dá para ser substituída por duas optativas? 

 Beto:  Não. É uma disciplina obrigatória. 

 Raul:  É que na altura da matrícula, como ficou tudo certo em que eu tinha 

escolhido Medicina Legal e Direito da Sociedade de Informação… 

 Beto:  Mas repare, Medicina Legal e Direito da Sociedade de Informação são 

cadeiras optativas… E como o Raul já fez as disciplinas de opção todas do 4º ano, tem de 

obrigatoriamente fazer Processo Executivo… Não há possibilidade de substituir Processo 

Executivo por duas disciplinas de opção. 

 Raul:  Ok. Eu tinha solicitado também na altura do email a base legal do 

Regulamento, porque eu não consegui identificar no Regulamento o facto de eu já ter tido julgo 

a optativa Direito Penal III de não poder agora substituir Processo Executivo por Medicina Legal 

e Direito da Sociedade de Informação… 

 Beto:  Deixe-me ver aqui… Vou mostrar-lhe o seu Plano… Tem aqui Comercial 

III e Penal III… Ou seja o Grupo Opcional de 4º  ano já está feito… Civil II, ou seja, Processo 

Executivo tem mesmo de fazer porque é uma disciplina obrigatória. Obrigatória porque é o que 

está de Acordo com o Plano de Estudo publicado em Diário da República. Não há por isso forma  

de podemos contornar isto…  A única possibilidade que eu vejo que fosse possível de contornar 

isto seria se o Raul fizesse Cursos Intensivos ou uma “espécie de Exame Oral”, mas isso seria se 

Executivo fosse optativo e não obrigatório…  Porque os Cursos Intensivos ou os “chamados 

Exames Orais” só permitem dar equivalência às disciplinas optativas… Sendo, neste caso, Civil III 

obrigatório tem mesmo de executar… 

 Raul:  Tudo bem… Eu vou ser muito sincero… Eu fui apanhado de surpresa, 

porque eu estava mesmo descansado e já tinha organizado assim o semestre com Direito da 

Sociedade de Informação e Medicina Legal,  aliás,  eu até enviei o Comprovativo da Matrícula, 

porque ficou tudo certo… Ali no email a questão que é eu portanto levantei,  foi quem é que 

teve acesso ao meu Processo e quem é que? 



 Beto:  Nós temos  acesso a todos os processos dos alunos… A todos os 

contactos…  A todas  as inscrições… E a todas as notas… 

 Raul:  Sim… Eu deduzo naturalmente… 

 Beto:  Nós fazemos a gestão académica… 

 Raul:  Sim… Naturalmente… A minha questão é eu ter recebido assim um 

email… 

 João:  Todos os alunos que se inscreveram em Direito da Sociedade de 

Informação receberam o email… 

 Beto:  Nós conseguimos saber quem é que está inscrito em uma determinada 

disciplina e com isso conseguimos contactar os alunos por email,  para eles procederem à 

retificação… 

 Raul:  Tudo bem… Se me dizem que não mesmo hipótese… Eu de facto fui 

mesmo apanhado de surpresa, porque como já disse estava descansado… 

 Beto:  Repare,  Raul… Esta disciplina também só vai “começar a funcionar” no 

2º semestre… 

 Raul:  Sim, sim eu sei… Mas como eu vi que havia a hipótese de ficar com os 

créditos todos aqui na Estratégia que eu vi de Medicina Legal e de Direito da Sociedade de 

Informação,  isto porque 3 + 3 = 6 créditos,  substituindo os 6 créditos de Processo Civil… 

 Beto:  É verdade que dá os 6 créditos, no entanto, Medicina Legal é 

Extracurricular, o que quer dizer que não conta para a Média e por isso não conta para a 

conclusão do curso… 

 Raul:  Ok… 

 Beto:  Por isso quando chegasse ao fim, o Sistema não ia deixar graduar o seu 

curriculum, porque não tinha Processo Executivo… 

 João:  Disciplinas obrigatórias têm de ser aprovadas,  não podem ser 

substituídas… 

 Raul:  Tudo bem. Então e retificando-se como é que ficaria a questão de 

Medicina Legal? 

 João:  Se quiser continuar inscrito a Medicina Legal, pode continuar inscrito… 

Mas fique ciente que número 1 (:) não conta para a média e número 2 (:) é uma disciplina 

extracurricular. Quando levar o seu certificado, na última página vai aparecer lá  Medicina Legal 

Extracurricular. 

 Raul:  Só a título de curiosidade…  Se por acaso não se tivesse visto este “erro 

informático” o que é isso significaria? 

 Beto:  Significaria que teria de ir à Época Especial fazer o Exame em setembro, 

sob pena de ficar com a licenciatura penhorada por causa de Processo Executivo… Quer manter 

a inscrição de Medicina Legal? Para aprender a penhorar caixões? Pode dar jeito para o futuro…  

Isto nunca se sabe… Dizem que o futuro dos negócios são o negócio dos caixões e talvez os 



caixões entrem no futuro como objetos de penhora… Nunca se sabe,  Raul…  Sabe…  No fundo,  

estamos sempre a aprender e a evoluir… Não concorda? 

 Raul:  Pois, não sei…  Sim,  quero manter a inscrição em Medicina Legal. 

 Beto:  Ótimo! Pronto. E Processo Executivo já está no 2º semestre. Pronto, 

saiu-lhe a Sorte Grande.  Já consegue ver a sua Sorte no Portal Fénix… Está contente? 

 Raul:  Muito. Queria muito ter fugido a Processo Executivo. Mas já vi que a 

minha Sorte… 

 Beto:  Já viu que a sua Sorte vai ser com o Processo Executivo. Não se preocupe 

que não vai ter de marrar as 66 páginas obsoletas do Manual do Professor sobre a Teoria dos 

Cheques… Com sorte, até lhe pode calhar a Diretora como Regente… E vai ver como faz Processo 

Executivo com uma Perna às Costas se a Diretora for a Regente…  Já viu que a nossa Diretora 

quer que a nossa Faculdade esteja no Palco do Futuro…  Por isso é que foi instalado o Jogo de 

Câmaras para os nossos espíritos subirem ao Palco do Futuro… Já viu a nossa Biblioteca de Almas 

na Faculdade? Vou mostrar-lhe no Ecrã,  como são bonitas as nossas Vivas Almas a estudarem 

na Biblioteca… Olhe… Veja… Parece que estão presos na Biblioteca de Almas…  Mas  não estão 

presos… Todos somos livres… Todos temos Espírito livre… Tive aqui a ver o seu site Jupiter… Eu 

recomendo que tire daqui estes emails… Tá  bem? 

 Raul:  Que emails é que recomenda que eu tire? 

 Beto:  Este email… Foi mais também por causa deste email que eu chamei-o 

aqui para retificarmos a sua inscrição e para recomendar que retirasse este email do site Jupiter 

porque aparece o nome do meu colega associado à faculdade… 

 Raul:  Tudo bem… 

 Beto:  Ok? 

 Raul  Ok. 

 Beto:  É tudo… Eu acompanho-o ali à porta… 

 Raul:  Olhe… Desculpe…  Eu deixei a sua cadeira cheia de areia… É que eu tive 

na praia… 

[6[6[ Beto: Não tem problema… Teve onde? Em Carcavelos? 

 Raul:  Sim… 

 Beto:  Como é que estavam as ondas? 

 Raul:  Estavam uma merda… 9]9] 
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Internet das Coisas Parte I 

 § Hey, R. 

 § Hey… 

 § Celebraste um Acordo de Cavalheiros na Divisão Académica ao mesmo tempo que viste 

um Buraco Negro a “sugar” o Quadro de “Fa Fa Ruell”… Assim que entraste no gabinete do 

Doutor Beto viste o quadro de “Fa Fa Ruell”  na parede, o mesmo quadro que tinhas acabado de 

ver em Carcavelos no ecrã  segurado pelas mãos do alemão que apareceu na Praia da Cordoama 

no dia em que tu recebeste como presente a prancha de Bodyboard. O mesmo quadro que tu viste 

tapado na Casa nº 666 da Boa Psicologia e que durante o Processo nº 666 a Boa Psicologia te 

disse que o quadro estava tapado, porque tinha sido penhorado e que o Banco Mau ia aparecer 

para ver o que havia para penhorar e por isso tinham tapado o quadro… No mesmo dia em que a 

janela do carro da Sara Rot foi partida e foi assaltado o computador e a Pen com a Caveira Sagrada 

que tinhas oferecido à Sara na Praia das Lontras e em que depois viste na cozinha da casa nº 666 

da Boa Psicologia a Sílvia Rot com o Futebolista que tinha sido paciente da Sara Rot a meter a 

Pen com a Caveira Sagrada no computador da Sílvia e no computador do futebolista e viste os 

dois como se fossem “demónios tecnológicos” com uma “tecnologia nos olhos” que parecia que 

“comiam” a informação toda À Velocidade da Luz na tela  do computador que desciam À 

Velocidade da Luz e que tu vias um efeito da informação a passar À Velocidade da Luz do ecrã 

para os olhos deles e dos olhos deles para os cérebros deles e vias como os cérebros deles se 

tornavam os “Legítimos” possuidores da informação do Banco de Dados  da Sara Rot e vias um 

Direito Penal a apontar os algoritmos para cima do futebolista e da Sílvia, ao mesmo tempo que 

vias um outro Direito Penal Académico de Proteção de Dados a apontar os algoritmos para a 

Sara… Um processo Confuso… Um Verdadeiro Caos Mental com tantas outras ligações pelo 

meio num Sofisticado Programa de Internet das Coisas que te foi instalado invisivelmente no 

Cérebro Sem Danos e Sem Mazelas… Que “Estranha” Internet das Coisas… Porquê toda uma 

Infinita Interligação das Coisas num Jogo Infinito de Palavras que parece  que se reinventam com 

as próprias invenções e fantasias do programa…? Acordaste com o Quadro de “Fa Fa Ruell” na 

cabeça. Estavas em Paris. Era o Dmytro que estava no vosso estúdio a desenha os triângulos do 

Quadro de “Fa Fa Ruell”. Tinhas conhecido num Malabarismo de Rua e tinhas enviado por MB 

Way 3€ para o número do Dmytro por teres ficado encantado com o Malabarismo de Rua dele… 

Logo a seguir o Dmytro enviou-te uma mensagem a agradecer e perguntou-te o nome e logo a 

seguir adicionou-te nas Redes e logo a seguir convidou-te  para jantar em casa dele. Acordaste 

com o barulhos dos compassos e dos esquadros e saíste da cama e viste o Dmytro a desenhar o 

Quadro de “Fa Fa Ruell”… Não sabia em que ano estavas no sonho. Espreitaste a janela e viste 

uma Paris que não conseguiste localizar no tempo… Nem sequer no Espaço… Olhaste para o 

Relógio que tinhas no pulso. Marcava 4h04 e era o Relógio que tinhas trazido de Londres, que a 

tua avó te tinha dado e que tinhas perdido numa briga  de namorados… Mas não conseguiste no 

sonho localizar a Interseção dos  Acontecimentos… Viste o Dmytro a ir buscar um Livro Negro. 

Ele chamou-te para te sentares  ao colo dele e tu sentaste-te. Ouviste as palavras do Dmytro. Ele 

ensinou-te e repetiste com ele. Ele explicou-te que eram palavras mágicas e que só poderiam ser 

profetizadas em Momentos Mágicos de Elevado Respeito de Magia. Aprendeste no sonho os 

truques de Magia Negra. Viste o Dmytro a criar um Buraco Negro mesmo à frente dos olhos e 

viste o  Quadro de “Fa Fa Ruell” a desaparecer. Viste como automaticamente a Conta Bancária 

do Dmytro tinha passado para 3 milhões. Marcaram mesa num restaurante Vegan. Conseguiste 

convencê-lo. O Restaurante ficava no piso de cima do Tribunal dos Concursos e Leilões.  Viste 

no Tribunal o Quadro de “Fa Fa Ruell” e deste um toque ao Dmytro, mas viste como os olhos do 

Dmytro te indicaram silêncio e passaram pelo quadro como se o quadro não fosse do Dmytro. 

Viste que a base de licitação do quadro era de 3 milhões e previste que o quadro fosse vendido 

por 11 milhões. No restaurante sentiste uma “Estranha Tecnologia” como se “todos tivessem 



também sentido” e tinha parecido que “todos tinham descido 1 nível na Tecnologia das Coisas”. 

Parece que “tudo” tinha descido 1 nível na Tecnologia das Coisas. Como se o Tribunal tivesse na 

Estratosfera e tivesse descido para a Troposfera de um ponto de vista Macroeconómico… Noutro 

ponto de vista, num ponto de vista  Microeconómico seria como se o Tribunal tivesse descido do 

Primeiro Andar para o Rés do Chão, com uma “Suave” aterragem… Viste como os olhos do 

Dmytro brilhavam sobretudo por teres “aderido” à Tecnologia das Coisas com um Espírito Sóbrio 

e Tranquilo. Beijaram-se. O mesmo Buraco Negro apareceu e sugou o Dmytro. Simplesmente 

chegou o empregado de mesa por detrás do Buraco Negro que te disse que o senhor da Mesa nº 6 

já tinha pago a tua mesa e que podias por isso ficar à vontade no Tribunal… Levantaste-te e 

passaste pelo senhor, cumprimentando-o, sem parar,  agradecendo-o com um  sorriso calmo e 

desceste as escadas e saíste do edifício… Andaste meio confuso pelas ruelas e encontraste o 

Dmytro com um charro na boca tatuado com o número 666 na testa e com cornos implementados  

e com os braços e o pescoço tatuados… Achaste-o “bonito” pelas “memórias”, sabendo que o 

acharias horrível se ele não tivesse aparecido antes…  Tentaste falar com ele, mas ele não te 

reconheceu e continuou a pintar o Quadro de “Fa Fa Ruell”… Ouviste gritos e olhaste para trás e 

viste uma Polícia Política a prender o Dmytro e a separá-lo do quadro… Tentaste proteger o 

quadro caído no chão, mas viste como os príncipes do Liceu roubaram o quadro do Dmytro. 

Apareceu uma senhora com o Livro Preto do Dmytro na mão que disse que se querias recuperar 

o Dmytro terias de profetizar as palavras que profetizaste ao contrário para quebrares “o feitiço”. 

Ela pegou-te na mão e levou-te para um Beco Sem Saída. Viste no Portal uma Sequência de 

Imagens do Quadro de “Fa Fa Ruell”.  Viste primeiro o Quadro no Tribunal dos Concursos e 

Leilões por 11 milhões,  viste depois o quadro no Banco da França, viste depois o quadro na 

Faculdade de Direito e viste depois o quadro “outra vez” no Tribunal dos Concursos e Leilões. 

Viste que os Príncipes do Liceu de Bordeaux e de Montpellier eram os filhos dos administradores 

do Banco da França e viste o alemão que apareceu na Cordoama a apanhar ondas em La Rochelle 

com os Príncipes do Liceu de Bordeaux e de Montpellier… Viste uma troca por troca. Uma 

prancha de bodyboard por um quadro. Um história  confusa. Aparentemente sem ligação nenhuma 

das coisas. Mas viste como uma Internet das Coisas as coisas todas se podiam simplesmente ligar. 

Viste como um Chip era capaz de ligar  tudo sem critério algum. Simplesmente ligar. Viste uma 

cabeça chipada a andar cheia de coisas à volta da cabeça,  como se o íman do chip conseguisse 

atrair as coisas todas… Mas viste que para o “íman” do chip atrair as coisas que atraia, as coisas 

atraídas tinham de ter também um íman. Sem íman,  sem uma “tecnologia por detrás” a Internet 

das Coisas seria Impossível. Quando chegaste à Fórmula Básica da Vida, voltaste a acordar com 

o barulho dos compassos e dos esquadros… Saíste… E era o Dmytro a desenhar “outra vez” o 

quadro… Para “impedires” que o Dmytro te chamasse “outra vez” para o colo dele, pegaste na 

mão dele e levaste-o para a cama. A porta foi arrombada e entrou a Polícia. Foste preso com o 

Dmytro sem saberes o porquê. Na prisão viste o Dmytro a levar de 4 com 2 pilas na boca e sentiste 

o teu coração a  partir. Viste o teu corpo a ser levado por 4 braços musculados e a meterem-te 

também de 4 ao lado do Dmytro e viste o mesmo filme com 2 pilas na boca. Estavas na prisão. 

Foste algemado. Viste que se resistisses morrerias. Não ofereceste resistência e viste os cornos-

robots a saírem da cabeça de todos como se fossem robots. Viste os olhos  de todos encarnados. 

Apareceu o polícia que tinha ido no meio de vocês no  carro da polícia com um espelho. Olhaste-

te ao espelho e viste que tinhas sido tatuado sem saberes com o número 666 na testa e que tinhas 

os mesmos cornos que todos eles. Viste quem te algemou foi o polícia que ia no lugar do morto. 

Era a pila dele que tinhas dentro do teu cu. Viste também o Dmytro algemado e por detrás do 

Dmytro viste que era o polícia-condutor do filme. Viste que tinhas sido tatuado sem saberes com 

o número 666 na testa e que tinhas os mesmos cornos que todos eles. O polícia virou o espelho 

ao contrário e quando te voltaste a ver-te ao espelho viste que afinal o número 666 aparecia 

invisível. O polícia quebrou o quadro e ao mesmo tempo as vossas algemas partiram-se. Sem as 

algemas vocês viraram Demónios e partiram o Ecrã do Jogo. Saíram do Jogo. Apareceu a Polícia 

Judiciária com um Mandato por causa do jogo. Jogo ilegal. 05h05 17/10/2022 Raul Catulo Morais 



Internet das Coisas Parte II 

Romance Cigano 

Quadro de Fa Fa Ruell 

 

 

«Eles vão roubar o quadro do Fa Fa Ruell, chamem a Polícia Judiciária.» 

 «Não podemos chamar a Polícia Judiciária.» 

 «Porquê?» 

 «Porque não podemos.» 

 «Mas não podemos perder o quadro… Podemos instalar uma câmara de filmar para proteger 

o quadro.» 

 «Nem pensar. Não quero os olhos da Diretora metidos aqui no meu gabinete. A não ser que 

também se instale uma Câmara de Filmar dentro da Direção.» 

 «Que horas são?» 



 «6h06.» 

 «Ele já acabou de escrever o romance cigano?» 

 «Não. O cigano apareceu em casa dele para o levar para a paragem para vir para a 

faculdade…» 

 «O cigano veio com ele no autocarro?» 

 «Não.  Foi só deixá-lo à paragem com um beijo. Mas foi o mesmo cigano que o esperou à 

porta da faculdade depois de ele ter saído daqui connosco… Foi com ele no autocarro para Santarém…» 

 «Mas o romance é verdade?» 

 «Não sabemos… Mas o cigano deixou-lhe hoje com um beijo na boca. Passaram a igreja de 

mãos dadas… Deram as mãos só para passar à frente da igreja e serem filmados. Depois largaram as 

maõs.» 

 «Em que igreja?» 

 6h06 17/10/2022 Raul Catulo Morais With All Reserved Rights 

 

 

 

  

 


