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ENTREVISTA

'Gosto
que
aspessoas
go3tçm.de
partedaentrevista
PUBLICAMOS
hojea segunda
comJoséHermano
Saraiva.
Aconversa
tevelugar
numavaranda
dacasadePalmela,
ondeo
historiador
se'refugiou'depois
do25deAbrile do
regresso
doBrasil,
ondefoiembaixador
dePortugal.
parapermitir
0rganizada
cronologicamente,
um
oltemos ao têmpo em que o tio é minismelhor
acompanhamento
darecheada
vidado
tr(' O meu pâi é exilâdopoÌftico€ apontâ
do pêla esquêrdacomo um granclêheói
entrevistado,
estaconversa
assinala
os90 anosde
da oposição.Lembro-meque nessãépocatêm disumadaspersonalidades
maismarcantes
dahistória cussõ€sbastânteâcalorâdas.Sempreatuctuosas,
masmuitoinflamâdâs...
portuguesa
contemporânea.
Queteve
Quândoeu fui paÌa o GovernoprÌs rnìâ condi
que era o tcu pâi toltar iÌìedÌatamenieLdo
verdadeiramente
duasvidas:
umanoantÍgo
regime, ção,
e)ríÌioemPâr'isl.E \oltou.esteÌeconrÌosco
nasíó
comoadvogado
e político,
outradepois
darevoluçã0, rias lAntónÌoJoséSrÌaivâ\'€ioâ Portugalno Ve
quandoNlaÌccnoCaetânojáera che.
rÌe1969,
portuguesa, rão
comogrande
comunicador
datelevisão
l€ do Go\,'crnol.
E elejá estar,â
numaÍàse...
já
Sim,
êstavâ
numa
fase
de
âíãstamento
do Pârtidando
semanalmentena
RTPlições
deHistórra
viva do Comunista.
:_ir.v 5tâ de JoséÀntónloSáÉlvr Fotografiasactuais de JoãoFÌanciscoVilhênt
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Poisesiava... Depois,quandoquis sair do paÍs,é
quehouveum probÌema:a PIDEalÍssequenãoo deixâvâ sâix Om, eÌe erâ professorno estmngeirc,ti
nllâ de ir ocupaÌfrüìções,e eu falei âo minisiro do
lntedo! que o deiÌou saix Mas a PIDE ticou múto
zangadapor o ministlo sesobÌ€por edepojs,qurn
doíoi a doençâdâ nossamâq nâoo dei..aÌamcávr|
Masì/oltândoàs discüssõesentÌê o tio ê o mêu pai
nessâépoca,emborase peícebessequê eram muÈ
to chegâdos...
Não discutÍamosmuito. Djscussão,prcpriamente,
hou\,€uma úÌÌica. [m noite de NataÌ.lbmosa casâ
do.Ìre..pëì-edpooi".ro"
c.-..o.pu14 ro rêupd:
e a tuâ mâe,porqueeu vivia no Resteloe eÌesemBe-

a iliscutir,e quandochegámosaÌi à
Ìém.Começámos
FII-, o teu pai disseiÉs um Ènático.Eu Ì€cuscmea
andaÌ nì]m caÌro conduzidopoÌ ti.'. Saiu entãodo
carrc e lìcou nâ estrada.
Eu ia lá dentroe támbémfui vftimadessêepisódio. Tivemosde h a pé paracasâ...Mas,apêsar
dessessobressãltos,o tio dissêem váíiâs oca'
siõesque o mêupai erâ o Sol e o tio êm a Lua.Não
estavaa ser ÍalsamênÌemodesto?
Nâo, não era fâ1samodéstia.Era mesmoas
sim. O teu pai tinha uma luz própria, intensâ.
que iÌuminâva tudo. E eu limitava me â reflec_
til a Ìuz deÌe,Erâ assimque eu sentia...
Em1969,em casado seu irmão Femando,nuíra t
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como miniskodosNegócios
EstEngeircs,
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tusta dê anos quandoo lio ainda €ra ministro,disse-mêo seguinte:'Eua PaÌürdaqú só FoE6odeÊc€r.
ClËgt|d a ninísko, a primeirominlsbo Íí não dìê
go, ê Frt üo daqui p6rà afrsrb a minhâvià €rÈ
ü'âÉ êÌn dâío deBc€|d€r|üê'.O tio tinha eÍtão 50
anos - ejá lá vão zlo... Nessaaltlrd, o que pensava
ÍazeÌ quandosâísseda polfricâ?
Nãotinha ideiascÌáÌas.Mas (a es
tudos históricos intercssavam'me
múto. Tinìâ imensascoisasescritas
e por pühÌicâ! e pensavafazer Ìrma
Hjsióriâ de PorlusaÌ (menosconcisa
do que aqueÌaque depoisescÌevi e
queloi feiia em dois mesesna NazaÌ€. depojsdo 25deAblil, semo apoio
denenÌ1umabibliografiÀ Daínãoha
rër citaçôes,não h.áÌ.odapés.
É uÌna
visão ÌEitáÌiâ dâ Histtuia de PoÌ"tugáÌ, vjsão essaque agaÌÌou âs pessoâs,o 1il'Ìo teveÌÌÌn ênito exfaoÌdi
nário, vai na tÌ'igesimaediqão).
lsso de o tio não ter docuÌÌÌêntação
à mão tâmbém deu à His{ória Concisa um traço
maisügoro€o.
Pojsdeu.Hojeestoucomum problemâinâoseisea
deüo Ì€erlitaÌ porque,ÌÌaquelaaÌtuÌ4 Ìr,âome aper'
cebi de que a Iïstórja de PoÌlugaÌ,nosÌ€inadosâié
ao D. JoãoI atéAljubâÌrota, foÍ u'Ììa luta constante
entrepequeÌÌose grandes,uÌÌÌa luta de clâsses.O D

JoãoI foi o câmpeãodasfoÌras poFrlâr€squetriunfan dêfmitÌvamenteem AÌjubaÌ'Ìota. Seglle-seo D
Joãotr, queaúda diz:'O ltâís écomoo Dlâr,temrllulta e8péciede peixe.Itâ a saÌditlÂ e o salmoíeb. A
sãrdiDhâé mút4 baÌata e gÊnemsa;o salnoÌÌete
não:é carc,mrc, 1úosealeixâq,anhaÌ. Euprêffm gF
vsnar com assaÌdinhasaloquecomo€sâlÌncmetea',
Foi um erro dele,porqueossâìÌÌonetescomerâm-no,
Mas aindaíoÌ Ìrm ploblemade dasses.Depoisé que,
com o dinìeiÌo dosDescobrimentos,isso desâpaÌ€
ceu,Hoje,a luta declassespraticámentenãoexjste.
Na décadade 192) a 1980 muda tudo na suâ vida.
E uÌÌìa décadaveítiginosa Sâi do Goì/emo,iniciâ a
colaboraçãona PfA Marcello Cadano
manda-od€poispara o Brasil,apaixona-se DefoBrasif.é doutomdo hoìtorb ca&
sâ Dorvárias universidades.dá-se o 25
de Abríl e voltâ a portugal, onde encontrâ um país quê lhe é estrânho:as pês.
soasr€cebêm-nocom receio.€omosê tivesse leDra. Volta ao liceu. como
pÍofêgsoÉmâs é sâneâdo..Só que,pouco depoi+ rêgressaà tels/isão com um
êÍ1o inesDeradoNestadécada.acoÌrtecê tudo nâ sua vidâ, é assim como um
t€íiamoto. Começândopelo princípio,
como é quê,êm 1970,depoisda saídadê
minisiro da Educação,vai parar à RTP
(fazendoO Têrnpoê â AIma)?
EnmÌÌhei me num jâÌtax ali ÌÌa Selra tle MoÌÌsar
to. nuna bâsêalaForçaAerc4 como Morcim Baptista, queeÌìao múistÌ! Ì€spoÌìsávelpelâieÌevjsão.Na
mn\ela eu d$.ê nÌal do" pmgÌa.Ìrao,dF.e quenáo
iinìam nenhrünconteúdocriÌtuÌ:âl,erâ o fado,eÌã....
E ele disseme: 'Seâ gentemete quâlquer misinlâ
e dealig'm'.Então
maìssÉri4 asp€ssoas
€mfÂdam€e
eu disse:Ì{ão. É possívelftzs um proeramâdeHis
Entória ou deDiÌêib queempolgueo telê,spectadof.
êle
céíie
la?
iâ
uná
dp
Éo apo,tpicom o
"eguir.te:
"et
pÌogÌamas.Sg aofim dosseis,aindativesseesÌecta'
doÌ€s,contúuava,Seúo.-- Foi âssimquecomeçoL
O è\iro loi realmemeenorme Nuncal inha ha\ ÍdoÌn.
dicesdeaudiênciatão grandescomoaqueÌes.
Mas MarcêlloCaêtanonão gostou muíto dessê
Não gostoLAchou quea apologiaqueeu faziâdas
forçasdo povoerâ sublusÌva e queeu estã,ãa cor.
rcer o regime,E mândoume pâÌa o Brasil
Elê f€z-lhechegaÍ algum testemunho dessedesagradq ou soube. por interpostâsp€rçoâs?
Tenho um caÌtão em que,por causade um prograna .obrê â crÈê de 138]85.ê-edi7 quepu faco
a apologia da subveNãoe que 'qüando os nos8os
fazeú isto, o quep,odernos
esperaÌdosoutos?', As
A sua nomeaçãopara embaixadorno Brasil 4 poF
iânÌq umaespécied€ condêmçãoao odio. Masdepor verêm chêfrois os brâsilêirossurpr€€ndem-Êe
gar um embaixador português quê fala tão bem

como os grandesorâdoíesbrâsileiros.El€süam os
portuguesescomouns pacóviosquer|ãosâbiamdiE gãìlÌava os conclrrsos.Elesfaziâm concuÌsos,
colnonas corÌidas de cavaÌos,e eu ganhavâ.Foi um
É|/roê \-aoftrir.rjnô. 1ôúo p-na q e .-úa rìo ú
terrompido.Consegüiuseâ ruìidadetoda à \1rÌtâdâ
Gostou,portântq dê €6tarno Brdsil.
Muito.
Mas MarcelloCaetanocomeçaàs tantas a ì/er €6s€
sucessodo embaixadorportuguêscomo alguma
coisâque também o incomoda.E ch€gaa diz€r que
o embâixadorfaz a suapromoçãopessoalem v€zde
Íazêra promoçãodo paía
Chegoua rlizer isso,chegou.numa caÌ14qlÌeeu Ì€
cebi por coÌreiodipÌomáticonâ véslera do 25 de
AbÌiÌ. Eu tui doutoradocincovczes e nos doutora
mentostjÌilìâ deaFesentaruÌìâ tesc,queelesimp
miam.Mândeiassastesesâoprol MâÌceÌlo,e el€Ì€s'
po' aê : Veriflcoo seuèxiuoai atravesdlapubÜcagão
dosseusdisculsos.Mas o queera pÌ€cjsoera publicaÌ o quêeu digoenãoo queo embairúdoÌdiz'.ELÌ1ì
p rô'po"drndd p-.anoi
qJp -mbo.dao,/ar_gado
te. NIas não pus â carta no corrcÌo. paÌâ pensa:r
meÌhoxNo dia se$linte houveo 25deAbdl
A sua opiniãosobre MarcelloCaetânoé muito dif€rentedâ quetinhâ rêlativamêntea Salazar.Sãodois
dìÍêretÌtês.,.
homensincompâravelmentê

Não têm compaÌaçâopossível.O lÍãÌ.celÌoeru um
bemintencionado,coìnum pÌìo.
homemcompetentc,
pmgrF*r-r.rpfÌâo o. .. rìa. náoruìÏ o fo r
3ÌìJl.1á
ça momÌ do SaÌazarO SaÌâzrìrera. reaìnente, rÌìr1
Por que acha quê Marcellofalhou?Como se
pêrcebe quê o regimê se tenhâ desmoronado
tão rapidamente?
A minha opiniãoé esta:hou\€ üm ultiÌÌrâto dosEs'
tadosUnidossegündoo quaÌateaoVeràoo Govelno
de eurÌuçaona süa
loríreüês túha dc dar r.nÌÌsinê-1
(ê mo. a\'_:a uJÌêâÌpra€o
cá
lramatJl..
!o'dâ ordem pública em PoÍugaÌ, pahocinadâ pelos
Eu manifesteiâo lÍâÌtêÌlo dúvÌdâssobrcisso.ÌÌÌas
'Nãos€iludâ, quemme âvisameu
eÌeÌ€spondeu-me:
necessádo
mu
amigoê. PoÌ1anio,eÌã absolutamente
darqua qu-_.oi:i \4À êsrdm .dari4 rao êm porr \ el mm o almiaiÌLl Areri.o fho_la7naPÌe.rdÀ .b.
Era pÌeciso, podanto, tirâÌ âquela petìÌa. ManteÌ o
Go\,€rno,tjÌrÌ o PÌ€sidentq pôr Ìá outÌo PÌesidente.
Esse outro PÌesidente seria o SpínoÌa. Fez-seo
movimento miÌitâÌ com os homens do Spínolâ,t

achouquea apologia
N6ARffiHLt0
ffiAmïAhïü
queeufaziado pwo erasuhrcrsim.
parao Brasil
Emandou-me

. -José

- Hermanor.
!efananÈlì
'HlaRcE!!o

vieÌam das Caldas dâ
Raiìha por aÍ abaiÌo,
masÌÌaoocorreuaosau.
tores do pÌano que Ìrm
movimento que não
tem por sr nem a esquerda nem â direitâ
estácondenado,
E assim acâbou essa
tentãtirrdde...
DemudaÌ por bem.
Mas MarcêlloCâdano
erâ mesÌnocúmplice...?
EIa, estavâdmí'o dis
so. O objecti\rDem mudar o hesidente, ele depois também sajÌia,
paÌa não paÌecermal ,,
E seria substituidopelo
VeÌgaSunão.Bom,um mêsdepoisreio o 25deAhil,
porfl1eos capitãesviÌam qÌreÌrm passeioatéLjsboa
nãomagoa:!?ninguém.E o rcgimecâiu.
O 25 de Abril ap6nha. no Brásil- e quandoìmttaa
Portugaldiz q|lê encontra um país irÌf'conhecível.
AquelepaÊ affiro€o, hospitalêiÌqcâloÌosoqueca
nh€ciaant€sdê partir tinha-setofiado um paíseÍn
que âs pessoasse vigiaìÍám.num clima de cortar à
Íaca,Asp€ssoass/itavam sentarse à rÌresâcoÌtsigo
no caÍe,por *mplo. Comovi!€u essaépoca?

gosteideroltar
P0 AS0ËABRIL
mEP$lS
a daraulasnoliceu.Atésersaneado.
ilegal
numprocesso

Bom,tenteiir paÌ?o BrâsiLFrli coÌìvidadoparalec
cioÌÌar Filosof,ado Dirciio nâ Univercidadede São
PauÌo.e disseâoMinistéÌio dâ Educâcão:"T€Íüoum
processoquejá at €-stáÌui um aro pendente.vocès
têm de Ì€oh€r bso porquef€ciso de Mar da mihha vidÀ MÌo quesejacá ma! se náotiver possi.
blÌtdedêvou pêÌa Ibra'. EiesentãonìandaÌ"amârqúvâÌ o pmcesso.Em rcsposta,fiz eu um processo
lssoÍoi dê respoGtaao s€usaneaÌnêntodo Liceude
GilVicêntê.não é âssim?
paÌa mim voltar a d-ar
Exactãmente.Foi âgxâaláveÌ
auÌâsno liceÌr Até sersaneadonÌ]m Foc€ssoiÌegal.
Edêpois,quândoestavãmargimlizado,apaÍeceo r€er€6soà t€l€uisãoa coivitê dê VascoGraçãÌirourd.
Sirn,foi eÌêquFne conüdoll E ìssoloi muiLuimpoÌ1aìte. RegÌ€sseià televisãocom oühDspmgÌamâs.quecontinuaÌaÍÌ atéhoje,Dos308conceÌhosdo
pâis,já estireem quasetodos.
Houvêumhomêmtambémimportantenessaaltura, que Íoi Mário Castrim.PoÌque.sendoligado âo PârtidoComunistâ,elogioumuilo os sêus
p.ogramas...
Issote\'€um pâpeldecisivono êxitodosprogÌãmas.
OscrÍticosliâm todoso Castrime repeti€-rno queeÌe
dizia. O Câstfim dizia muito bem.elesdìziãmtodos
r úÌo beÌ. Cfiou-:êum airbie're e(ÌdoÌdmáÌÌo.
OsÌilms tã.ÌÌìbemcontribuírâmpâlâ isso.,, Um ponto importanteé este:o Llon de Castro[firndadorda
EuÌopaAméricâlcrnvidou mepaÌ? diÌìgiÌ unraHisttuiâ dePortugaÌcommuitos voÌÌrmesdemútos au
ioÌ€s.lssoencheu-medois anosdetabaÌho violento,
E essaHjstória levoudepoisa outrâscoisas:o círcuÌo de Leitoresencomendou'metrês li\'Ì"os.as Seleccõestâmbém..RetoÌnandoo fo à me6da:depoisdo 25 dê Abrilo irlo
coÉoucompletanreite com â polfric€,mas apaÍece
pniximo de MrtubSoar€s.Dissehá poucoque Mário
SoaÌ€so convídoupard uÌna palestra"Como se dá
€ssaligação,saberdase queSo6ÌEserâ um opositor
inflamadodo rcgine no reÌnpoda bulrd seihora'?
Antes do 25de Abril tive uns problemascom eÌe.
Mas depoishãtoü-mesemprecom muita simpatia.
Quandoera Presidentee íoi ao BÌasiÌ mândou-me
uÌla caÌta a convidaÌme paÌa iÌ com eÌe.Eu não es
tava cá (estavaem Macau.creio),mâs quaÌìdovoltei
peÌgÌmtei:MasporqÌre diabomecmvidou?Nãovêjo
razãon€ÍüÌÌmÂ nessecoÌrvite,,.Nãosouseucorrelicompiada:
ci(Elãrio,nãosou...'.E eleÌ€spondeu'me,
'Souo PÌ€sidmte aletodosospGtr8ueses,até ile sÍ.
PeÌânie isso,fui. E estabeÌeceu-se
Ìrma relação,enÍim, Ìr,áosepodedieÌ de amiadq Ìnásde concórdla.
Ele cometeuesseerm enormede seca-iìdidatarDela
segÌrndar€2,e eu disseà muÌher 'Olhequeo seumarldo mi comeÈeÌum erm que lhe podeser htâI,..'.
Depoisdo 25 de Abril enclntou-se com algunsdos
ÊeuÊcol€gasdê Govemodo passadoou náose volNã0.não.Tenlo me ÌetiÌado paÌa aqui, tenlo es

clito..- Esoevi váÌìas coisas.ObIâs histórlcas e Ìi
\,Tosde úvesúgaçãomúio deÌìsos... Es$evi as MÈ
móriâs.comenteie anoteiOsLu8íadas... 'IbnÌìo difrculdâdesdevista.Ìnascárou tÌãbaÌhando.
Aqui há uns anos proì/ocouum èscândaloquando
disse que Salazarêra'um 3arito: PosieÍioÍmente,
Salazarfoi eleito pêla /?7P 'o maior portuguêsde
sêmpÌe:Comohistoriador,achaquê é mêsÌno?
Ë rruiro rüÍcil faz--uma.s.o-hadê(a' O Ìnaor
porrugLes
dê.emDrêF âquelaquêÍÌÌaioriiúupn.iâ
Ì+ node5linona.ìonâlPaÌamneçajt"o oD. AÍon.
so HeÌrÌiques... Depois, há figurâs decisivas: o
Nrm'AÌvâÌesé Ìnna fi$üa-chave.Enhe os Srr\'elna
dores,os adminislrcdorc.,claÌo queo SaÌa7arÁ im.
podãnre.o Pombal" imporlanle.o D tl4âÌuÂlI é im
pofiante...Mâsé ìmpossivelestabelecer
Ìrm.Eu nem
poÌ
votei
voteinesseconcurso.Não
também achaÌdiquâÌ
eü o meÌhox
ficil di?er
A PIP nesÌesanos todos, deu-lh€umâ pÌojecção
muito grandê- e em das as classes,Osseusprogramascons€guíÌamaudiênciâsmuito diì/ersificadas.E as DessoasadoÌam-no.Mêsmoa mim, dizêm-mê:'Ah, êu go6to ifteíso ale!eÌ o 5aü üo na
telsris:b: Sêndo um píogrâma erudito, digamo+
toÌnou-s€ verdadêiramenie populaÌ. Goda desse
sucesso?E narcisista?Gostade s€Ì r€conhecido?
Semdúvida. Gostode que gostemdê mim. Gosto
íaeÌrsodefaÌal é dascoisâsqueme dãomaÈ prazex
NosprogÌalÌ'Ìa!dê lplF\'são.a paie d râ ê quê não
possodizertlldo o quequeÌo,poÌqüeaquiÌotemrnÌú
.ÌìonogÌafiá
Ìêrn\ê1.Têmos25mmulo5e \á Dmg_amas quedaÌiam homs... Mas gostode falaÌ e gosto
queaspessoasgostemde ouviÌ

Énborâ toda a gênteêlogie€ssâsuacapaciclãdede
comunicaçãoe dê ch€garà pessoas,até âo corâção dâs pessoâs,há historiador€cque o cÍiticam e
dizem que invel*a hisháÍiaspârà toÌnar as coisas
mais romanceâdas.E há aquelâ sua célebre frase
'Fol êEtamêntê aqui qu€...; e as pessoasdizem;
'Nfu ftri nadaali, po.quêeflib €6táali É meiadÉ
zìa dê di.s...: Romanceiâa História Daraa tornar
Ìiais atrâcti\E?
e t€nNão.Nâo.Estudoâs coisascuidadosamente
to pegarnosassuntossobpdspeciivasinéditas.Por
exemplo,isto que te dissehá bocadinhodrüna Ìuta
de d.assesem PorhrgaÌentÌ]eo sécüÌoXII e o sécüo
XV nurcâ foi dito. Mas nÌmcâfoi dito porquè?Porquea ideia deluta dedasseseÌâ umaideÌapengosâ,
no t€mpodo Herctilâno,
erâ rünâ ideia escaÌÌdâÌosa
HercLrlanonão a utiÌizou Ìrâ suaIÍbtórra de PoÌhrEFÌe nós continuâmosa rcpetir a vercãodo Hercu
lano. que é a ideia do patÌiotismo.As pessoas,sem
pre que ouvem dizer uma coisa difercnie do
.o.rurro,f, aJì 'núro fri ada..Em lodoocd-o.náo
nada,Ììada,ÌÌadalQuâ11do
tem nâdaderomanceâdo,

Cüìi\q
ÍÉÁÊlOSOARES
em Bèlém
de um piogramano Castelo
de Leiia: 'Quandoeudiso
'Foiêxâc-tâmênte
áqul...',podem

gostemdemim,
ffiSSï$QLIH
gostoimensodeÍalar,é dascoisas

quemedãomaisprazer

eu digo 'Foi exactâmenteaqui...' podescÌ€r queÍbi,
quãndonão
qJp.oia,.nâqdêlelÌ4mo ch;o.Po"qLe.
queestão
Históda
tenhoa cefieza-.. Há âspectosda
muito mâ-1
estudados.
T€mdito ván_as
vezêsquenãopreparâos prcgrâmas
poque, sê Íossemmuito preparâdos,p€diam a €6poÌÌtanêidadê.E pãrá chegãràs p€€soasé pr€ciso
teÌ êssaespontâneidadede quemeski a imprwisar.
a têntí elçlicar as coisas,Mas ant€s de gra\.aros
prcgÍâmâstem ceÉâmeítê de ì/€r datas,de rccorSãooito drâsdetâbaÌho aniesdaquelameiahora.
Oito dias de tlâbaÌho! E, por vezes,vou para o pm
gmmâpoucosegÌrro,poÌquehá mútas coisasquea
genteigrora, AgorâvoutrataÌ deum casocheiodet

meÌindÌe.Voulàzero MuseudeEtnologia,a cujagestâçãoassisti.Foi feito pam llrar oscostumesdospG
vosde AÌìsoÌa,Guinée Moçãmbique maq quando
seestâvaa acâbâÌo ediírcio.tinìa acabadoo UltÌa
maÌ portug ês.Agoratêm Ìá os caÌrìnhosdo Minho
e aÌfaiasdetodaa paie, ÌÌÌaso pïojecioiniciaÌ nãotui
queâspes
atingido.CÌâÌoquemepaÌeceiÌnpoÌ1a-nte
poi:
soasseintercssem ehÌoÌogiacLrÌhllaÌ...
Tevevários problernâsde sâúdê ao longo da vida,
desdemuito novo.No Brasil.até há um eDisódio
muito engraçadoem que sâi dê uma recepção,vai
parao hospitâle depoisfoge do hospitâ|,volta à recepéo e as p€ssoasnãose ap€rcebenmdo quê s€
passa\râ.
NãovamosÍãlar dissoagora.O que lhepergunto é o s€guinte:na nossacãmpanhade lançameíto do .SOZÍizemosum coniurÌtode cartazes,e
um delesera cìoma sua imãgemê â frâse'O S€gr€do dâ longe\ridadêé a acaão'.E,de facto, aos 90

..;Ìi!'l[ìiiiì]iÌ:i{nÌìii::r,l\Jil[,umcônsul[Aristides

fazertranspoËar
40 mil
deSousaMendesl
pessoas
numpaíshostil
anoscorÌtinuacom umaenergiae com uma capacidadêdê agarrâra atênçãodas peisoas...
Ó Zé,tu nãoimagúas comoé rcconfoÌ1ãnteo Ì€co
nÌÌecimentodaslessoaspor todoo país,maspor vezeschegoa cãsaalia noiie esgotâdo.
É run gÌandesâcdficio. Eu continüo,e contjnuaÌei enquantopuder.
AsoÌã estiveÌnosemSesjmbm.Sesimbraé múto cu.
riosa.'rèm o cásteÌo,Ìá eÌr cimâ,ceÌarâdo,
todoãmeâdo,mâs há uÌ1a só casaÌá dentro.E aquilo cÌesceu
comoprolongamentodo cásteloà praiâ, A ig€ja de
poismudou... É todaa mudançadaigl€ja"da terla. ..
E a minha muÌher lez urna descobertâhiercssante
Estána MisericóÌdia (a famosaMisericórdia de Se
simbrâ)um quaüo quesediz serCaÌlosV e o Rei de
PortusaÌ D. Joâo]II, com as Ì€speciivasmu]heres.
Orábnr, n:o ô. L CâÍo" \ ê ^ ,êu jÌì"0 | ernàìdo,
ReidaBoémia,no anoemquea estefoi atÌ'ibúdo o tÍ'
,]

iuÌo deRei dosRomanos.É rünabelíssi â ieÌa do sé
clrÌo XVÌ, quenós,comonâo sabemoqâtribuimos a
um dosÌlossosmestÌes... Mâs é muito inteÌ€ssante
ver o graÌde lmpemdorCaÌÌosV e o Rei Fernandoa
pÌ€staremhomenagemà VjÌgem dasMiserióÌdias
portrÌetesas.É dissoquesetrâta.
Nassuas MefiÉÌiãs provocouum grandeescândalo ao dizerque Aristidesde SousaMendesnãofoi o
hêrói que fizeram dele, e até lêì|dntoudrí/idas sobre as intençõesdaquiloque sê considerao sêu
grandepapelna salvaçãode vidâs.Emque é quese
basêoupaô Íaz€í êsse outro rêtrato dê Aristides
dê SousaM€ndes?
Quandoadvogado,eu aììoçâva todosos dias num
Ì€stâuÌantenlìna nÌa daBaixa,ondesecomÍamúto
bem,e tmvei âli relaçÕes
com rün homemquetjnìâ
sido subìnspectorda PÌDEe quefora demiiido.Tor
ÌÌaÌa-sesoÌicitador uÌÌÌ soliciiadornâoencãÌlado e
ajudavamuitos advosados.Essehomemcontoume
que tinìa sido demitido por causado pÌocessodo
AÌ'istides.Ele e outlo ìnspectorfizeÌãmrüÌÌ câmbalâchocomuÌìs passapoúes
falsosquel€nderâr11
muito
caÌo.MaistaÌìle,o eng.LeitePinto,âìtÈo minislío dã
Educâçâo,
contou.meque,quandoem administÌ'ador
doscaminlÌos-de.feo da BeiÌa AÌta, SaÌazaÌÌhe pe
diu païafazerÌrmaoleraÊâGmisteriqdegrarÌdepor
te,queeratrrìspoÌ1ãÌ dafÌ nnteta deInÌn pâraViÌaÌ
Fo-ïulu
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deusqueLi esiavamacumuÌâdos
equeo Emnco,seos
apâÌúasse,matâvâ,E qüe,seLáficâssem,emm mor.
tos pelosapoiarliesdo HiiÌer. Então,os comboiosdo
volfrâmlo.qLleiâm parâ 1áselados.erc-'ndespejados
emIruÌ e recarresadoscomosÌ€tusiados,queemm
des!€jadosemViÌaÌ Formoso.DaÍemrnle\iadospaÌa
vaÌias têrrãs Lü1lâdeÌas,as CaÌdasda Râinlâ, onde
toda a gentesabequeestiveramum mês.Ao ÍnÌÌ de
uÌn mêstjÌÌÌam de ir à suavida. Defacto,quaÌem a
possibüdâdedeum côÌrsuÌ.um simpÌescônsLÌÌ,
mobi
lizar meiosparatmnsportêÌ4{ mil pessoas
atoavésde
u]n paíshostiÌ?Comoé qu€issoeÌã possÍvePSóera
.omoê '!r
po.r\el pâÌaLr,ï3org"ìiraFo e,râdual.
dente.Ì{ais: nãoha nenhumdocumentodo Arisiides
quedisa isso,ÌÌaoÌÌ.ánenìum. E eÌenemsequerÍbi dÈ
rri id4,p^_quê râ ïo iryÌ .n, rã rr-noodo.ô-ãrde Sou,sâ
Mendes,quetinhâ sÌdoministrc juntamente como Dx SaÌaz
ax ministro dosEstrêÌrseiros.
TiÌÌrâ
úrì. cdÍ Fira ob..ur",-a LoÌr \ áíio. pro"ê.,o. ò..
plinares.NaqueÌaaÌh]ra estâvaem BoÌdéus,queera
rüÌÌ consuÌadosemsÌãndeìmpoÌ-tãncia,
tiÌüa rünafamf,à nuÌìerosa e dihcÌÌdadeseconómicas.
E cÌâm
quevenderãm,atéque
runâscentenrsdepãssâportes,
â PIDEdeupor jsso,Acontecequeum dosbenefrciá
rios dospassapoÌ1es,
um judeu. soubeque tinìam
ê.on' ú qu- o h.r Érì
p"..oa.
sidosal'a- 40 ïìil
pêlâ
poÌÌa
mesmâ
deÌgpeÌocôÌìslrÌdeBoÌdérÌs,e
sido
-èmd ml
r;ud;z lo c r..olu â' êìrêim"d'êl?mêi.Â,
nima in\Estigaçao.
..
NassuasìleÌÌúÌla, os últimos volumessãoocupados, basicãmerÌte,por dois tipos de temast os pro-
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gÌamasde t€lêvr_são
e âs viâgens.As viagensc,oma
Euãmulhêr,algumâscom o JoseAÌtónio Crespo,o
s€ufiel prcdutor...Quêüagens o maÌEarammais?
Olna.na derar o'. e\" fi arnenÌêdF7ar o.. a \4ar"ia
EÌisaem dircctora deprogramasda R?Perepescou
Lünapropostamúha de iÌ à Grécia,passaÌ Ìá tès
semanase lazer os mitos eiernos,a{ìueÌasgrândes
hìstfuias quefazemas grândestÌagédiasgÌ€gas:a
mgónia em AuÌis, tudo aquiÌo. E eu fü 12progÍa
aoa.idêroquêe-sar iama- .om or nitn. pÌê_nos.
gemfoi fâscinaìte, porquefoi and.aÌnâ GÌócia sem
s€r nos percuftosturisticos.CoÌremosa GÌécia
Ìoda. E essesprogamas sãoempolgantes.Sãohis
róriâs de há 1xêsmiÌ anos.
É um colec.ionadorde fiaurdsde prc6épio.Aqui em
Pdlmelatêm milhar€sde figuÌas.Quasêtodas,penso eu,comprâdasem Nápol€€,em SanGregorioAF
mêno.Como sutgiu esie hábito? Ou âs ÍiguÌinhas
sãoum pretêxto pâraÍazerüagens a lüália?
Não.não, é uma história de famÍlia. No ano em
oue namorei a minha muÌhex em 1940.ofereci-lhe
nopriJreiroNaal a5lr-çlgura.dâ SâgÌadâFâmi
No ano
lia: o S.José.o Meninoe â NossaSenhorâ.
seguinte,ofereci'lheos ReisMâgos.No outro, o
O tio tev€ duas üdas: umâ até âo 25 de Abril, mâr
cadâpelaadvocaciae pêlapolítka, ouh"adêpoisdo
ã de Abril.d€dicadaà investigaçãoe à televisão.Essas duas vidasduramm pralicamenteo mesmo

$ìü$'fHtr
il.{A$S
daminhasegunda
üda.Pude
estudare ensinarpêlateleìrisãoMagnaprimeira
tirc grandesalegriasfamiliarcs
temDo: 30 e tal anos cada. E curiosamente.cada
umadelasficou Ìigadaa umacasa:a primêiraà casa
do Bairrodo ResteÌqa segundaa esta casade Palgostou mais? Em qual
mela. Dê qual dessasvr_das
delass€nteoue sê reaüzoumais?
curio.o. uncatüúdp"\3do nl..o...Gos'"in ai:
da segrüda,semdúvida,Mas â primejm tevelxan
desaÌeEriasdomésticasefamiliaÌ€s.Nascemmcinco
fiÌhos, que secriaram com saúdee que hoje nosÌD
deiamcommuito cáÌ'inho.E o ÌÌascimentodecãdafiÌhq depoiso baptizadodecadafilho, depojsa eÌÌtrada
paÌâ â Ìmivercidâdede cadafiÌho, tudo isso é uma
Estasegundavida,comodissesie,tui mâisliepoperagadaaosestudos.O momentomâis emocionântelòi
quândo,depoisdo deAbril, me pedtam ür artiso
sobÌ€CanõespaÌa tun jornaÌ editadoleÌo ColseÌho
da Re,,,oução.EL rirp dê p., "evFro arti8o, 'Ììâs 'Ìão
E tui estudaÌavida do
sâbiâgrâÌldecoisadoCãmôes.
que
ler
iodos
osseusbió€Iafos.
Câmõese o
disseÌ?m
quê
vr
n"
âu'oh
L
Lodo.ropêçaÌa,Ìì
ofajia Doê"cá.
em queCamôesdiz:'Foi minha arÌa uÌDâfera,/Queo
deêfrnonão quls que Ìivessê,EsseúomepaÌa mim
ura mulh€rl om bem,todoselespensaramquet

BoN€rloDAscÀLoÁs
rcp.esentando
JoséHemano
Saraiva;€
naGécia,numapausa
dagravaçâo
deumprograma

-iosé
rieÌmiìno
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en quemeìreioà cabeçaque
.ìft{&ftlHNT$
podiaserh mulherdoamo'
ahma'deGamões
Emudouhtdo
Íoi emocionante.

A I lìÀEÀLHÂlÌnoescritório.
por
PÌntuÍa
a óleooturecida
umadmiíador.
Emcima,gÊvura

ÌüÌÌafeméÌrmaninÌaÌfercz e queCamôesquerladi
zeÌ quea mulheÌ queÌhe deudemamaÌerafeftJz,era
uma madÌâstâ,era uma prostiiuiâ. .. Ora ocoÌTeu-me,deÌ€pente,quea amaé a esposado aÌno.Quese
sâbêqueíoi a Violantede Andrade.E metâdedalíri
câde Camôesé mnsagradâà Violant€deAndlâdg E
todoo drâ.'nada vÌda deCamões,a vida mais desgrã
çatlaqueja,'narsseviu, é resÌÌtado de,depoúde teÌ
sidoaÌÌante dapatroa,da aÌnâ.queÌ€rcasáÌcoma fÌÌha dela.E ilaí ter sido acu
sadoe tortulâdo. tr'oiiortuÌado nâ polé,pu-ÌaÌìam-no
e
E ele,
desengonçaÌam-noque em escudeiÌo uma
profissãomiÌiiar , nunca
mâis pôde pegaÌ nÌrma
aÌma, andavade muletâs,
Foi me assim possíveÌescrever um li\,.ro múto importantequeéA Vidâ IgÌÌc
Ì:adlÁ de Camõeq reve
momentodasÌra
laÌÌdocaaìa
vidâ.Hojenãohá mistédos.
Essemomentoem que me
veio à mbeçaque'a.Ìna'quer dizeÌ 'â muÌher do amo'
foi um momentoemociona-rÌte
Queoutros momentosemocíonantesrecoÌda?
lòi
UÌÌÌamissãoqÌreme apaüonoucompletãmente
a dedir€ctor ila assjstênciaaosmenorcs,em queem
responúvel peÌavida de miÌhâÌes de crirÌÌças. Um
diâ resolvi vr-sitãrtodososasilosdo país,ondeseve
fifcavãm .ituâçó"' hor.omsâ' I i2 'csono VF_ão.

Subi aqú peloliioraÌ, tui atéftásos-Montes,desci
e, quândojá vinhâ a descerda sera da EsheÌa,estaquer€solvidesistiÌ 'Que
va tâo cansado,
tâo cânsado,
diâbo,nuÌrcanineuémvbitou nênhumasiÌo,InÌ que
heide eu visiiá-lcatodo6?'.E disseâo motoristaiTamos l,aÌa casa'.Mâs passeinÌÌmâ fonte, a fonte do
boulodo B:.po,ondêha umaaguên ui o boa.odÌe
pâÌa bebêI águae estavaLáÌrma mriÌher vestidade
pÌeto.bonita mas comuns oÌhosestÌãnÌìos... Foi então quepercebiqueera cega.Cegâde oÌhosâbeÌ1os.
E andavampor âli cincogamtos.Eu dls.sê:tsoataÌde,
hinhâ sênhoÌ?-Entáoos ÌrÌ€sÌinossãoBeu6?'.
E elâi
São'.NÌüìcâpeÍLiÌanada a nincuém,mas o marido
nÌrnÌafiÍcheiÌa devolfÌâmio
morrem esboÌTachado
lì.i üm mêse eÌa aìdava a pedir para maiãÌ a íome
dosfiÌhos- Bom, sendoeu
dircctoÌ dosmenoÌ€qcom
petia me fazer quâlquer
coj.sanaqueÌasciÌ1cuìstân
ciâs. Perguntei de onde
erâm eles. Aqú alaaÌdera
üt'. 'Sirr, s€Íüod. E depois
peÌguntei a Ìrm dos gaÌotos: 'Olha ìr4 e comoé que
te .h,m.ê? E ele:Eu Fouo
7,€.'OhrieaÃo,Zê ïâmhtu
eü sori, somos todos 2é6.
Eu queroésabero apeÌialo'.
Tu sou Zé Saraiva'.Bom,
aÍ já nãopersÌmteiaosoupoÌque
írs,
serãodüiam queeramAntónio,PetìÌo,
PaúÌoe RoaìÌ'igp...
osnomesdosmeusoutrosfiÌhos [o
flÌho maisvelhodeJHScha.'naseJoséSâÌâirã1.Con
túuámos atéLjsboae ÌLãodesisdalaviâgem.Foi Lüna
pura .o incdóncìâ..Ìárc p.Ìâ. E aÌi na B"iru há mütos Salaivas.
Outra coincidênciaquetâmbémme impÌ€sslonou
dos ou tré. anos.Fu convìdadopam ir
aconreceuhá
â Ronìana Páscoâ.AgÈdeci muito o convite,tui com
aminhamÌrÌher edepoisfuiconvidadopamassistir
à ÍÌrssâqueo PapâdiTia1aPracãdoVahcãno.A-*is.
ti â váÌiâsmissasÌá,deouhãs lezes.masnrÌncabìlra
sido convidado.Bom,quandola cheeuei estavârun
monsenlor queme disseque tinÌra uÌÌla cadeìÌã.e
paramìm. E eulá fú paÌa ascadeiËs.Quânseì-vadâ
do acaboua mis-sa(aMissâdeRâmos)o mesmomon'
senÌìoÌ disseme que o caÌdeaÌtr\iÌâìo queÌia lalar
comigo.Iá fomoq e o cãrder-Ìdisss A Sâ1ftaSécc
nheceo seupapelDâcriaÉo dumaÌrnh€Bidade cade
tóIicapoÌhr€rr€€ae o SantoIàdre €ncal!€gou-Dre
. DF\o dipr quêaqr
lhe tÌansitir a€râdecim€nios
aaloÜc,.
n neÌreïì.oLbequêêu mei a Uru,"er.'dadp
RoÌnâ
agradeceram-me,
,
,
E em
Dâquiloquê Êde ob€€MdÍao trofigoda vida, nâ acliúdacle polfricao tio sentiu-sesempreum bocâdi
nho condicionarl,o.
Foideputadoe d€pois Íoi m€mbro do Govemqê issotru determinâdaslimitâçi€6,
Nos progrâmasde têlevisão,pelo contrário, pôde
ser üdo. Na têlevisãoÍoi o professoÌiÍoi o advoga-
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do que na banã defendêas suãscausaï Íoi o êstudioso que pôe €m práticá o que estudou:Íoi, ãté. o
actor (queiâmbem é). Concordacom isto? Corr€6.
pondêisto ao prázerque a televisãolhe dá?
É veÌdade.A teÌevisáorcpresenioupaÌ? mim uÌna
Ìrossibüiìâdede pòr em âcçàototlasâs minllas capâ
deaccidades:a mpâcidadedepmfessola capacidade
deconvenceq
dedefentor a câpacidade
deâdvogado,
poÌiticadeencamjnìaÌ as
der r.ünatese,a câpacidade
paÌa
pessoãs
LìÌÌÌcertolado... Tudo issoé veÌdade.A
televisãorepÌesentoulam mim o ff queeu Ì€spiÌro.
Háunsânos- e poÌqueestaì/asemprea Íazêrobras
aqui êm Palmela- disse-meo s€guintê:'Sabês,Zé
nidlo Íeito, Fêgt ítria'. As duas üdas quê Ìevê ficardmligadâs,como dissê,a duascãsas:esta e a do
RestelqQualdelasconsiderao seu ninho?
Bem,ninho,ninÌìo.é o ResteÌo.O RestelorepÌesen
tou múto para mìm, porqueeu vivìa na Baixa, na
Calçadado Combro,onde o eshondo da noite em
rüÌÌacoi'saapâvorante.
Comoscâmiôesqu€metema
priÌÌpirac.ieï oai\op.nâ.rb', â ú çdda.rulìoâqú
Ìo estremece.
e cu não domia. Mudei paÌa o Restelo
e tui rrn siÌênciosiÌveshelRecuperela saúdequeti
nìâ peÌdido.E depois,Ì€aìnente.osgarctosaÌi, osvi
zinhos,muitos amigos... E, no nrÌdo, múto peÌ1oda
Bâi-\a,poÌque havia aÌi u]n âutocalfo, o 43,que me
punìa Ìá num instânte.ÁÌémdissotinÌìâ caÌro e nessâaÌtuÌâ nâoera dilÌciÌ aÌÌanjar Ìugarno TerreiÌo do
quê..n iá dê parquêDp narêra q' ê Íiqupi
Paç^.
muito âgârrâdoâo Restelo,muiio âgaÌrado.Ainda
hoje. Nào estou Ìá por causade umâ menìna que
ÍÌora ãqu pn [-ê-ìrê' ìâ]Ìadã Nlati]dê[a nptãmaiç
novâ,filha doIìÌho PalrÌol.
...ljmameninaquefâzos s€usencantos,Masaqui

realizou outrâ fdcêta: como um diâ mê díssê,se
não tivesse sído ãdvogado,gostava dê sêr ârquitecto. E aqui realizo!-secomo arquitecto...Plâ-

'iÌi,lllli
casa,
QUÌides€nheia
mascomeiialgumastemeridades:
aquelasvigãsdo tecto podem

E veÌdade.FÌd eu que desenheia casa,que a pÌa
as
npêÌ,EJouâgorâa e.peÍ"d. págâÌa5concequèn,
que
porque
qüe
vejo
âté
disso.
LÌ,áaÍ coisâs sóagoraé
que ponto fomm temeráÌias-Aquelâsvigas a qual
quer momentosepodemdespegaÌ,porque aquiÌo è
madeira.ÌÌ.àoé aç0.OIhâ.estavaÌandâcomeçoupor
ser toda de madeiÌa de carva-Ìho,e tinham me dito
queo ür'vaÌho eraetemo.Poisé-.. exceptonostopos.
Mãsainda
Nostoposapodrcce,efoi o queaconteceu.

possosêÍ o prcfessor,
$\ìA
T"$:Lff
Vil*ìAS
rcprcsent
o adì,ogadq
atéo actor,Atelevisão
oarque rcspllït
bm1,poÌqueâ Ì€modeieienchendo'ade lembraÌìças
eram fonados
de ltáÌia. Ospâláciosda Renascençâ
no châodepeçâsceúmicáscomoaqueÌasâÌi. E aque
la Madonnâtambémtem hisiória. Eu tlüa'a visto
em flurênÉ. nêê-radaquovarÍìâ'; PonlêVe.cha.
Vi.a n -na loja. Depoi'.quardo .oïpc"' a fa7êrd
casa,peÌìsei:'Ali frcârÌabernera umaMadonÌa'. voL
tei a FloÌençâefui âomesmosÍiio-Ainda lá estavâ.E
tjnlam passadodezânoslÉ uÌ11acópiamuito boa.E
é pesadÍssima.
E pronlo: assim acabamosesta entrêvista.Na
Vârandadas Musas- quêespêrotenham inspirado o entrevistador, porque o êntÌevistado
nuncaprêcisoude inspiÍação.G

