
CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 

TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 

 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  1 

Circular n.º 70/2021 Aumento da “alcoolémia”. 

Actualização de uma “Ordem de Serviço” sobre a matéria 

 

Não sei explicar qual a razão concreta, de um 

fenómeno que, pela m/ apreciação da realidade, vem aumentando: o uso imoderado de 

bebidas alcoólicas. 

A justificação por alguns avançada: que é devido 

ao COVID-19, não nos parece aceitável, pelo menos na totalidade; já começa o COVID a ser 

desculpa para situações, em demasia.  

Na m/ opinião, naturalmente de pouca valia, 

deve-se ao estado de incerteza, à confusão reinante, em que se passou de uma 

globalização desordenada para um confinamento; e, agora, da tentativa de impor 

novamente a globalização. Só que, algo mudou, 

A imposição da mesma está a esbarrar com 

aproveitamentos, --- escassez de meios de transporte; de energia; de mercadorias; 

açambarcamentos, etc.--- com a desconfiança generalizada do império chinês, --- as 

pessoas puseram-se a pensar e ressurge o “perigo amarelo”; a ressurgir de políticas 

nacionalistas; o problema do ambiente e desnorte no que, refere às políticas energéticas e 

seu aproveitamento por dois polos de produção, Rússia e Países Árabes. 

O mundo tem “nevoeiros” a mais; as pessoas com 

mais tempo para pensar, --- confinamentos, fecho de locais de diversão, etc.; talvez 

leituras de todo o tipo, onde se encontram “fazedores” de opinião para todos os gostos, 

etc. 

Daí, a m/ opinião, tão válida como qualquer 

outra: a incerteza no futuro; a angústia; a tentativa de “esquecimento”, reflecte-se no 

Aumenta do consumo de drogas, aprovadas: 

ansiolíticos; medicamentos de venda livre, publicitados por todos os meios, contra o 

stress, solidão, etc. E, não autorizadas: todo o tipo de drogas, --- as apreensões, agora são 

às toneladas! --- E, 

O vinho. Enfim, também outra droga, inofensiva, 

se tomada com moderação. Por vezes, não o é. Daí, 

Juntamos em Anexo, uma nova versão sobre o 

“alcoolismo”. Leia com atenção e, se considerar útil, ponha em prática. É uma Ordem de 

Serviço, não um regulamento interno. 
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A lei, em local algum proíbe que lance mão de 

“Ordens de Serviço”. 

Afixe; e, distribua a cada trabalhador. 

 

 

 

Em Anexo: Ordem de Serviço 

 


