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Se todos se apressam a celebrá-lo, 
deveriam, pelo menos os precavidos, 
analisar as origens do comummente 
apelidado “Dia de São Valentim”. 
Estas indiciam, desde logo, a dualidade 
existente. Valentim (séc. III d.C.) foi 
um bispo italiano que se viu condenado 
à morte por, contra a vontade do 
Imperador Cláudio II, celebrar, em 
segredo, casamentos. 
Se o amor é o que nos move, a verdade 
é que, por vezes, como o vivenciou 
Valentim, custa-nos mais do que 
deveria. Ainda que a analogia não se 
aplique por completo, a verdade é que 
o vivenciar de situações menos positivas 
na decorrência de relacionamentos 
é uma realidade. E se, felizmente, a 
sociedade já evolui na sensibilização 
para a rejeição de condutas de agressão, 
o crime sempre se reinventa. 
Acompanhando o mundo tecnológico 
em que nos inserimos, as novas 

formas de violência surgem de modo 
dissimulado, em especial no imiscuir 
nas plataformas electrónicas do outro, 
não só com a reiterada importunação e 
exigência da visualização de conteúdo 
privado, mas ainda com a criação de 
perfis falsos e publicitação de conteúdo 
íntimo.  Certo é que, à semelhança das 
agressões físicas e psicológicas, estas 
condutas constituem crime e, em ordem, 
ao alcançar do reafirmar da sua ilicitude 
devem ser denunciadas e punidas. 
Veja-se que, se a lei do cibercrime exige 
a apresentação de queixa para que 
aquele que se intromete no Facebook/
instagram/e-mail do outro possa 
ser punido, ainda que o perfil seja 
público, no caso da existência de um 
relacionamento atual ou prévio (tendo 
ou não vivido juntos), essas condutas 
inserem-se no amplamente conhecido 
crime de violência doméstica e, como 
tal, de livre denúncia. 

Porém, ainda que não chamadas 
à alçada de São Valentim, sempre 
se refira que são condutas ilícitas e 
puníveis – quando não acompanhadas 
do consentimento e ainda que exijam 
queixa junto das autoridades – usar 
das novas plataformas tecnológicas 
para, sem consentimento do titular, 
aceder a informação privada (crime de 
acesso ilegítimo), importunar e assediar 
persistentemente (comummente 
designado “stalking”), bem como 
utilizar de gravações (não destinadas ao 
público) e fotografias de outro.  
A lei penal portuguesa concede, 
assim, não só uma forte proteção à 
privacidade e intimidade de cada um, 
mas salvaguarda ainda (ao contrário 
do que sucede no panorama europeu) 
o direito à imagem e à palavra, cujas 
necessidades de prevenção geral, em 
face do evoluir da tecnologia, cada vez 
são mais prementes. 
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