
Um encontro raro

Sempre  achei  que  os  artistas,  por  viverem  do  público  que 
conseguem atrair  e por tirarem algumas vantagens do facto de serem 
“figuras públicas”, têm obrigações acrescidas no tocante a atividades de 
cidadania. Deve ter sido por isso, e também por achar que o défice de 
cidadania é um dos maiores defeitos dos portugueses, que ao longo da 
minha vida me meti em tantos projectos coletivos; associativos, sindicais, 
políticos,  culturais,  solidários.  Algumas  vezes  enganei-me,  muitas  não 
consegui  os objetivos mas,  como se costuma dizer,  só não erra quem 
nada faz.

De todos esses projetos, o que mais me entusiasmou e melhores recordações me deixou foi o 
apoio à candidatura de Maria de Lourdes Pintasilgo à presidência da República. Nunca me senti tão 
identificado  com  o  discurso  de  um  político  nem  me  senti  tão  seguro  de  que  esse  discurso 
correspondia exatamente ao seu pensamento. Creio que ela foi um caso, infelizmente raríssimo 
entre nós, de alguém que queria fazer política exclusivamente para prestar um serviço público.

Inesquecível foi o dia em que se deu um encontro, por mim organizado, entre ela e diversas 
figuras do meio artístico. Consegui juntar uma tertúlia que ia do Zeca Afonso – já muito doente – 
ao Herman José. No final da reunião tivemos a nossa primeira e única conversa longa. Ficámos os  
dois sós e ela começou por me perguntar porque é que, sendo eu um ateu convicto (não lhe 
perguntei  como  obtivera  essa  informação)  e  ela  uma católica  militante,  a  apoiava  com  tanto 
empenho. Respondi-lhe que honra e honestidade eram independentes de religião e que eram 
aquelas, e não esta, que me uniam ao seu projeto.

Depois perguntou-me se achava que poderia ganhar as eleições. Eu fiz  um trocadilho de 
gosto duvidoso (mea culpa) sobre milagres, e respondi com uma negativa.

-  “Então”  –  retorquiu  –  “porquê  todo  esse  entusiasmo  que  demonstra  pela  minha 
candidatura?”

Respondi que duas razões principais justificavam a minha atitude. Primeiro a necessidade de 
abanar o país e dar-lhe um empurrão no caminho certo e esse objetivo poderia ser cumprido, 
mesmo que parcialmente, só com a campanha. Depois a certeza de que o meu pequeno contributo 
para esta candidatura iria contribuir, no futuro, para o conforto da minha consciência.

Aí a Engenheira colocou a mão no meu braço, lançou-me aquele sorriso que tinha o encanto 
da naturalidade, e disse – “Creio que as diferenças entre os nossos credos são bastante menores  
do que aquilo que aparentam”.


