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PREFÁCIO

AD APERTURAM LIBRI

Cada casa abandonada na paisagem endurecida encerra, penhorada que está 
no silêncio eterno dos espaços infinitos, de que Pascal falava, uma história de dor. 
Levantado para desafiar a eternidade, o casario, torrão de muitas vidas, que o 
tempo derrui e onde já só mora o vento, dando sentido à poética da negatividade, 
acaba por adquirir proporções de lenda. Com efeito, o futuro já não mora aqui e o 
peso das sombras em muito supera o albedo que recorta as paredes órfãs de cor. 
Quem o habitou, destituído de biografia, à semelhança de Homero, mas deten-
tor de uma índole tão vigorosa quanto a do épico heleno, personifica a memória 
colectiva do povo que representa. 

A vida, que é surpresa e mistério, traz agora apenas a banalidade de um quoti-
diano prisioneiro do imediato, do fragmentário e do ilusório. A ruptura, atribuída 
presuntivamente a uma multiplicidade de razões, fixa-se de forma particular na 
fuga a uma minguada capacidade de subsistência. Almejam-se alternativas e num 
mundo flutuante, prosaico, surgem imagens intensificadas por apelos emocionais, 
construídas a priori, que com regularidade se vão pulverizando nas metamorfoses 
compulsivas do confronto, a posteriori, com novas realidades. O prometimento, 
frequentemente projectado numa Odiá, na pena dos antigos cronistas portugue-
ses, fértil e perdurável, magnificente e esplendorosa, a dar, à semelhança da Terra 
Prometida, uma nova chama à esperança, não se esgota, porém, em si mesmo 
nem pode, tão-pouco, amoldar-se a determinações abstractas. Pressupõe, de 
forma recíproca, um comprometimento. Não obstante esta intrínseca aceitação, 
expressa por desejo próprio com a adequada formalização junto de instâncias 
específicas, a nacionalidade, conceito amplo, recolhe, portanto, características 
que em muito ultrapassam a tecnicidade dos poderes e dos deveres. 
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Ser português não é, liminarmente, uma questão de genética ou de nasci-
mento. A decisão de permanecer no espaço que a comunidade internacional lhe 
reconhece e com ele se identifica é um acto voluntário de amor e de altruísmo. 
Traduz-se em perfilhar uma cultura e rever-se na sua História. Se para Sócrates, 
um dos dez oradores áticos, gregos eram os que partilhavam um legado comum, 
mais do que os laços de sangue, poder-se-á dizer que aqueles que tomam como 
seus, interiorizando-os, os valores e as tradições lusas, são portugueses. 

Portugal, pela sua inserção no espaço europeu, pela proximidade geográfica a 
África e pela pegada deixada Além-Mar, a par da benevolência das suas leis, surge 
como destino migratório de referência. Gentes oriundas dos recantos empoeira-
dos do mundo, sujeitos a tempos convulsos e traumáticos, pedem-lhe a sua voz 
emprestada e obtêm-na quando, por fim, tomam posse dos documentos que os 
alforriam na terra de acolhimento. 

 Se o sonho circula autónomo, sem necessidade de passaporte ou de qualquer 
outro título de viagem, recusando ficar refém de terceiros, também a realidade 
obedece a critérios rigorosos a necessitar de explanação. Ou não fosse o pensa-
mento, à semelhança do galerno, para onde um insondável estímulo, com ou sem 
desvio, o aliciar. Filadélfia, Calgary, Birmingham, Munique, Perth ou Manama, 
pontos de fuga que o destino traçou sem nexo, extensões de um vale de Cédron 
ou de Josefá, ainda que situadas a escassos centímetros nos mapas, não obstante 
apartadas por milhares de quilómetros na dor de quantos sofrem em silêncio, 
mostram-se de difícil transposição devido a uma multiplicidade de procedi-
mentos que urge, para o bem da colectividade, cumprir. Lisboa, Faro, Coimbra, 
Funchal ou Ponta Delgada surgem, quando falham outras possibilidades, como 
alternativas benquistas. Valerá a pena ter presente que a partilha é subtil ciên-
cia que se aprende em dias aziagos. Muitos, na sua humildade e bondade, com 
pureza e louçania na linguagem, recorrendo a dois versos de Montale, não pedem 
a fórmula susceptível de abrir mundos mas sim uma sílaba torcida e seca como um ramo. 

Apesar de os substantivos e adjectivos não adquirirem significante densidade 
expressiva, o seu contributo, saído com frequência do estamento mais humilde 
da sociedade, sem títulos profissionais de prestígio, é credor do desenvolvimento 
económico e da partilha de novos paradigmas culturais. Este espaço-síntese 
evidencia a refracção de um espelho baço que o tempo se encarregará de polir. 

Se para uns, com mais elevada escolaridade e melhores rendimentos, tal tarefa 
se afigura relativamente fácil, para outros, que nas suas sociedades de origem 
sofrem o ostracismo ou sobrevivem no limiar da exclusão social, o desejo perde-
-se nos desvios de caminhos calcorreados em contramão. A incerteza e o temor 
são reinventados a cada momento e reapropriados, com uma gramática própria, 
seguindo o exemplo de João de Salisbúria, em função das angústias e tribulações 
sentidas em cada poente. Será bom termos presente que a partida de uns acar-
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reta a invariável chegada de outros com os seus arados e sementes. A geografia 
social altera-se a um ritmo que não corresponde à tessitura do espaço. O saber 
construído em diversas línguas ganhou há muito validade pois os inquilinos da 
nova malha urbana e rural, tendem a absorver – ainda que subsistam excepções, 
algumas bem preocupantes, não sejamos pueris – o que o país lhes oferece. E é 
bom que assim seja pois a não assunção de referenciais grupais, destarte pala-
vras de tolerância e de irmandade pronunciadas na ágora, situação que se altera 
em extensões cerradas, pode levar à perda de um equilíbrio que se deseja man-
tido sem custos.

Não é o momento de se caucionar ideologias, pela urgência da vida, mas de 
lançar à terra a matéria de que se nutrirão as gerações ainda por nascer. Impõe-
-se desvelar o oculto que irá alimentar o visível para que, em vez de uma idade 
que termina e outra que se inicia, autónoma, se possa fazer a transição possível. 
Quantos iniciaram este rendilhado de luz e de cor em Portugal, oriundos de pla-
gas díspares, fizeram-no com paixão e amor. Urge que os herdeiros de tal legado 
sigam, agora, idêntico propósito. O país não pode, sob motivo algum, transfor-
mar-se numa Leptis Magna ou Babilónia. Terá de pulsar, sem adiamento, ao 
ritmo de quem lhe garanta a vida, para que se cumpram as profecias e os anseios 
de um Agostinho da Silva, de um João Guimarães Rosa ou, ainda, de um Eucli-
des da Cunha. 

Mais do que traçar a cartografia desta gente perdida, proscrita pela dinâmica 
de uma História incomplacente, é preciso dar a conhecer, nas palavras tersas de 
Edgar Valles, jurista com larga prática na barra e na Academia, os seus direitos 
sem olvidar, também, os deveres que lhes cumprem executar. Quantas vezes 
esquecemos que uns acarretam outros e que estes últimos são assaz importantes 
para o equilíbrio social e, no limite, para cumprir obrigações de âmbito nacional 
e internacional. O ressurgimento de um conflito mortífero no seio europeu, cujas 
ramificações à escala global são ainda conjecturais, terá de contar com o con-
tributo de todos e recusar a destrinça – felizmente não validada juridicamente 
desde que, a 15 de Dezembro de 1774, uma Carta de lei, constituição e édito 
perpétuo de D. José extinguiu a inaudita diferenciação entre Cristãos-Novos 
e Cristãos-Velhos – entre vetero e neo portugueses. Não caberá aos primeiros 
substituírem-se aos segundos que, tendo obtido a nacionalidade lusa Além-Mar, 
demandam outras geografias sem que alguma vez interiorizem os valores que o 
pendão verde-rubro exprime.

 A existência de figuras jurídicas de geometria variável e de diferentes veloci-
dades susta o passo dos mais avisados e dos mais intimoratos pois sentem-se ao 
mesmo tempo integrantes e faixa excluída da sociedade onde se inserem. Com o 
intuito de ultrapassar este sentimento ambivalente, que se reflecte mais na pri-
meira geração migrante do que nas sequentes, o autor reuniu num único manual, 
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com linguagem bastante acessível, todo um normativo jurídico que funciona 
como guia. A sistematização de ideias e a forma como foi concebido demons-
trou, nas suas edições precedentes, merecer a confiança de juristas e de quantos 
se envolvem, directa e indirectamente, com uma temática que, em substância, a 
todos interessa. Franquear um espaço a terceiros, com todas as suas valências, é 
algo que não deve ficar refém de um escol que na barra ou na política se move. 
Como jurisperito recorda que a sociedade civil deve ser chamada a pronunciar-
-se, de forma activa, sobre matérias que, envolvendo diferentes tessituras sociais, 
poderão ter reflexos desconhecidos a médio prazo.

A nitidez e perceptibilidade com que as distintas matérias são equacionadas, 
garante do êxito deste livro, levaram-no já a ser objecto de consulta em diversos 
países de língua oficial portuguesa e em Estados que, hoje tributários de orde-
namentos jurídicos distintos, integraram in illo tempore não apenas o legado de 
Ceuta, como o Uruguai, ou a Res publica Christiana, como o Luxemburgo. 

Dividida em três partes – Nacionalidade, Estrangeiros e Meios Processuais 
– o autor começa por efectuar um conciso enquadramento histórico do Direito 
à Nacionalidade, desde as Ordenações Filipinas até à actualidade, incluindo de 
permeio as sucessivas alterações à Lei nº 37/81 (Lei da Nacionalidade). 

Seguidamente explora o conteúdo dos diversos critérios de concessão da 
nacionalidade portuguesa (quer através da atribuição quer por meio da aquisi-
ção). Aqui, é importante salientar a análise, ainda que perfunctória, das diversas 
leis da nacionalidade surgidas na sequência do processo de independência dos 
territórios ultramarinos e das impostas no Antigo Estado Português da Índia e 
em Macau por Deli e Pequim. Edgar Valles não apenas projecta a forma como os 
nacionais desses países e territórios, estes últimos hoje sob tutela indiana e chi-
nesa, adquiriram as respectivas nacionalidades bem como a legitimidade para 
reclamarem a nacionalidade da antiga potência administrante. 

São neste capítulo trazidas à colação questões práticas que se verificam ao 
longo do procedimento administrativo, muitas vezes ignoradas ou preteridas 
pela legislação, e que só a prática diária dos diferentes actores, permite conhe-
cer. Abordam-se ainda matérias como as condições de entrada de estrangeiros 
em Portugal ao abrigo das convenções internacionais e das legislações europeia e 
nacional. O último capítulo desta segunda parte centra-se na análise da figura do 
direito de asilo, ao distinguir o estatuto de migrante por contraposição ao de refu-
giado (matéria deveras controversa pois esta destrinça é tão plástica quanto dúc-
til), seus critérios e formas de protecção. Edgar Valles volta a debruçar-se sobre 
as consequências penais de acções plúrimas, quer de agentes quer de migran-
tes, que sob diversas formas ludibriam as normas legais que regem esta matéria.

A terceira parte, vocacionada sobretudo para quem lida diariamente com estes 
assuntos, ao nível das diferentes estruturas administrativas e judiciais, refere-se 
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não apenas à tramitação administrativa dos processos de nacionalidade e respecti-
vos meios de reacção, em especial perante o incumprimento dos prazos ou mesmo 
do dever de decisão, mas também aos procedimentos para concessão de visto.

Esta abrangente obra, em bom momento lançada à estampa por quem é há 
muito experimentado no domínio em apreço, verte luz sobre os diferentes e 
entrecruzados quadrantes do Direito. 

Urge salientar que, e segundo o próprio autor, se trata de uma publicação 
de pendor realista por reflectir com espírito crítico sobre diversos pontos do 
regime, mais ou menos bem conseguidos, mormente os resultantes de opções 
político-legislativas. Pela sua acuidade e pertinência, Edgar Valles formula diver-
sas críticas à actual lei, em particular quando a realidade se não coaduna com 
o pensamento normativo, desvelando lacunas e contradições. Neste contexto, 
faculta valiosas pistas para a alteração legislativa que se vislumbra no horizonte. 
Trata-se sobretudo de um registo conciso, que recorre às mais diversas fontes e 
situações quotidianas na Administração e na Justiça.

Não se julgue que este sugestivo título, Nacionalidade e Estrangeiros, interessa 
unicamente aos que com estas matérias lidam a nível profissional, aos que dese-
jam ver a sua situação clarificada perante a lei e, com símile interesse, a quantos 
procuram – por ser matéria que interfere ou poderá vir a interferir nas suas vidas 
– conhecer o estado actual da arte. Mais do que nunca é premente recordar que 
a cidadania portuguesa comporta, também ela, a cidadania europeia. A porta 
que se franqueia em Riga ou em Hieraklion, apenas para citar dois exemplos de 
forma aleatória, tem repercussões tanto em Knivskjellodden e em La Restinga 
como na Fajã Grande das Flores e em Ilomantsi. 

Em suma, este digestu que merecerá sucessivas actualizações, já que o fei-
tiço europeu sobre as gentes oriundas das mais desvairadas geografias tenderá 
a aumentar exponencialmente, seja pela turbulência causada por um mundo 
em crescente e desordenado aumento populacional seja pelo exemplo dado por 
quantos ousaram trocar a sáfara chã ancestral pela veiga vindoura, afigura-se 
um guia indispensável.

Cochim de Baixo, 24 de Março de 2022

António José Chrystêllo Tavares, PhD
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INTRODUÇÃO

«Primeiro estranha-se, depois entranha-se», comentou a Isabel Rebelo, Conser-
vadora do Registo Civil, ao referir-se à matéria de nacionalidade e estrangeiros. 
A estranheza resulta do facto de ser, de certo modo, uma matéria árida e pouco 
entusiasmante. Entranha-se pelo interesse que desperta, à medida que nos fami-
liarizamos e conhecemos melhor não só as opções legislativas como, sobretudo, 
as imensas questões inerentes à resolução de casos concretos. Fernando Pessoa 
foi o autor do anúncio publicitário da então fracassada tentativa de entrada da 
Coca-Cola em Portugal, sendo o «entranha-se» considerado estranho, quiçá asso-
ciado a substâncias perigosas.

Não estava no meu horizonte empreender esta obra. Porém, a confidência 
inicial do João Pedro, da biblioteca das Ordem dos Advogados, que me referiu 
as muitas solicitações dos utilizadores sobre o tema às quais não conseguia dar 
resposta, seguido do desafio da Almedina, levou-me a avançar numa tarefa bem 
mais árdua do que inicialmente previ.

O livro é composto por três partes: a primeira versa sobre nacionalidade, a 
segunda sobre estrangeiros e a terceira contém notas práticas sobre os conexos 
procedimentos administrativos e contenciosos. 

Sendo matérias com elevada carga ideológica, não resistimos a expressar posi-
ções que extravasam o tecnicismo jurídico, nem tão-pouco em inserir informa-
ções que espelham a realidade que, muitas vezes, se sobrepõe ao normativo legal. 

No final, indicamos bibliografia elementar e insere-se a Lei da Nacionalidade 
atualizada, de modo que a leitura do livro possa ser acompanhada pela consulta 
imediata do diploma.

Oxalá esta navegação por mares alterosos tenha resultado.
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