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Sabiam ao que iam. Chegaram 
à Assembleia da República dis-
postos a dar voz a uma causa 
bem concreta e definida. Ma-
nuel Sérgio, eleito nos anos 
1990 pelo extinto Partido da 
Solidariedade Nacional (PSN), 
escolheu os reformados. Fer-
nando Ka, deputado socialista 
na mesma altura, os direitos 
dos imigrantes. Miguel Vale de 
Almeida, independente eleito 
pelo PS em 2009, foi o rosto 
do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. Três bandeiras a 
que dedicaram os mandatos, 
três casos invulgares na histó-
ria do Parlamento português. 
Com desfechos bem diferentes.

A passagem por São Bento 
desiludiu Fernando Ka, o pri-
meiro negro a ser eleito depu-
tado, em 1991. “Senti que não 
havia vontade de ir mais além 
numa política verdadeiramente 
integradora dos imigrantes e 
dos portugueses de origem afri-
cana”, recorda. O  guineense, 
que reside em Portugal desde 
1969, bateu-se pela criação de 
cotas para minorias étnicas nos 
partidos, mas o próprio PS re-
jeitou a medida.

Ka congratula-se por ter aju-
dado a viabilizar dois períodos 
de legalização extraordinária 
de imigrantes nessa legislatura, 
mas confessa que isso foi quase 
tudo o que conseguiu. Deixou 
o hemiciclo em 1995 e acabou 
por abandonar o PS. Vinte anos 
depois, entristece-se ao ver que 
pouco ou nada mudou. “Depois 

O meu mandato 
por uma causa
É raro um deputado 
português assumir uma 
bandeira. Três dos que  
o fizeram recordam  
a passagem pela AR

de mim, só houve outro afri-
cano no Parlamento (Hélder 
Amaral, do CDS). Apenas dois 
em 40 anos de democracia por-
que os partidos continuam a ter 
uma postura estigmatizante 
em relação aos negros. Desta 
forma, a Assembleia da Repú-
blica está longe de representar 
devidamente a sociedade por-
tuguesa”, lamenta.

Por razões diferentes, Ma-
nuel Sérgio também classifica 
como “uma desilusão” a sua 
experiência como deputado, 
entre 1991 e 1995, pelo PSN, o 
partido que fez dos pensionis-
tas e reformados a sua causa. 

“Era o único que tinha a ban-
deira dos idosos. Apresentei 
algumas medidas específicas, 
mas não consegui nada porque 
um homem sozinho não tem 
peso para levar as coisas adian-
te. As grandes causas precisam 
de mais vozes”, diz. 

O professor universitário, 
hoje com 82 anos, lamenta a 
pouca presença de idosos em 
São Bento e tem pena de que 
os pensionistas não tenham 
voltado a ter uma voz na casa 
da democracia.

Mais “feliz” foi a passagem 
do antropólogo Miguel Vale 
de Almeida pela Assembleia 
da República (AR). O primei-

ro deputado assumidamente 
homossexual foi eleito como 
independente pelo PS em 2009 
e acabou por renunciar ao 
mandato um ano depois, con-
siderando que estava cumprida 
a “tarefa” que o levara ao Par-
lamento — a consagração legal 
do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo.

“Foi uma aprendizagem sobre 
como se pode fazer a diferença 
se houver convicções e princípi-
os. E foi sobretudo um privilégio 
poder ter participado em algu-
mas mudanças históricas pro-
gressistas na área da igualdade 
de oportunidades”, diz.

Tal como Sérgio e Ka, Vale de 
Almeida lamenta igualmente a 
falta de visibilidade das minorias 
na AR. “Ainda não é representa-
tiva. Desde logo no género, mas 
também do ponto de vista étni-
co, considerando a quantidade 
de portugueses afrodescenden-
tes, por exemplo, e do ponto 
de vista da orientação sexual e 
identidade de género”.

Manuel Villaverde Cabral, 
investigador do Instituto de 
Ciências Sociais, concorda. “O 
Parlamento é uma representa-
ção hiperminoritária da socie-
dade. O número de advogados 
e economistas é absolutamen-
te desproporcional. A maio-
ria das classes trabalhadoras 
não tem representação, assim 
como os idosos ou os africa-
nos, que têm um peso subs-
tancial na população que não 
encontra correspondência na 
política. As pessoas não se re-
veem naqueles que deviam ser 
os seus representantes. Não é 
por acaso que temos uma das 
maiores taxas de abstenção da 
Europa”, diz. J.P.B. 

“As pessoas não se 
reveem naqueles que 
deviam ser os seus 
representantes”, diz 
o sociólogo Manuel 
Villaverde Cabral

Joana Pereira Bastos

A bengala ajuda a tatear o cami-
nho. Sem despistar obstáculos 
no longo corredor alcatifado, 
Ana Sofia avança com passos 
firmes mas vagarosos. Ao fim 
de alguns metros, no entanto, 
há algo de diferente por baixo 
dos seus saltos altos. O chão 
já não é aveludado, o que pre-
nuncia uma mudança. Vários 
centímetros à frente, a bengala 
nota uma inclinação. Um, dois, 
três degraus. “E agora? A porta 
do hemiciclo fica à esquerda 
ou à direita?”. Lentamente, o 
mapa do Parlamento começa a 
desenhar-se na mente de Ana 
Sofia Antunes, cega de nascen-
ça e candidata do PS às legisla-
tivas, que deverá ser a primeira 
pessoa com deficiência a chegar 
a deputada.

Se for eleita — estando em 
19º lugar pelo círculo de Lis-
boa tudo indica que sim —, a 
presidente da Associação dos 
Cegos e Amblíopes de Portu-
gal (Acapo) não tem dúvidas: 
fará dos direitos dos deficientes 
a sua bandeira. “Obviamente 
será essa a minha causa. Serei 
uma voz de alerta para chamar 
a atenção para coisas muito 
simples que podem facilitar 
enormemente a vida das pes-
soas com deficiência, de que 
muitas vezes as outras pessoas 
nem sequer se lembram”.

Para a advogada, de 33 anos, 

Uma “voz de alerta” no Parlamento

MINORIAS

Cega de nascença, candidata do PS às legislativas fará dos direitos dos deficientes a bandeira do seu mandato

as pessoas com deficiência não 
se sentiam, até agora, devida-
mente representadas, o que se 
reflete em altos níveis de abs-
tencionismo. “Como podería-
mos sentir-nos se nem sequer 
podemos votar sozinhos, sem 
ajuda de alguém?”, questiona. 

A “acessibilidade do voto” é, 
precisamente, uma das medidas 
por que vai bater-se no Parla-
mento. Não é difícil, nem muito 

dispendiosa, garante. Basta dis-
por cada local de voto de uma 
matriz em Braille, uma espécie 
de escantilhão que se põe por 
cima do boletim e que indica o 
nome de cada partido, à frente 
do qual está um quadrado va-
zado. Fazendo uma cruz nesse 
espaço, o cego estará na verda-
de a inscrevê-la no boletim nor-
mal que se encontra por baixo. 
“Desse modo, não teremos de 

passar pela situação humilhan-
te de ter de pedir a alguém que 
vote por nós”, explica.

A educação especial, que “re-
grediu brutalmente nos últimos 
anos”, a acessibilidade pedonal 
e o combate à discriminação, 
nomeadamente no que diz res-
peito ao emprego, serão outras 
das suas preocupações. 

A este nível, Ana Sofia sabe do 
que fala. Terminou o curso de 

Direito com a terceira melhor 
média do seu ano, mas esteve 
seis meses até conseguir que 
algum escritório de advocacia a 
aceitasse para estagiar, ao con-
trário dos seus colegas que con-
seguiram colocação imediata. 
“Foi a fase mais dura da minha 
vida”, confessa.

Os futuros patrões não per-
cebiam como é que alguém que 
não vê poderia ler os calhama-

ços de processos que enchem 
os escritórios de advogados. 
Mas um simples software ins-
talado no seu portátil resolveu 
o problema. O programa de 
voz lê o conteúdo dos textos 
que estão a ser projetados no 
ecrã, desde que estejam em 
Word e não em PDF.

Foi com esse software que 
trabalhou como jurista da Câ-
mara de Lisboa, onde entrou 
em 2007 pela mão da então 
vereadora da oposição, Hele-
na Roseta. Dois anos depois, 
Ana Sofia passou a trabalhar 
diretamente com o vereador da 
Mobilidade, Fernando Nunes 
da Silva, tendo coordenado o 
plano de acessibilidade pedo-
nal direcionado para  pessoas 
com deficiência, que começará 
agora a ser executado, com a 
eliminação de obstáculos em 
passeios e edifícios públicos.

Foi o trabalho na autarquia 
que levou António Costa a con-
vidar a jurista, presidente da 
Acapo desde o ano passado. 
Mesmo que não seja eleita, Ana 
Sofia acredita que já ganhou. 
Ela e todas as pessoas com defi-
ciência, diz. “Abriu-se uma por-
ta que nunca se tinha aberto. 
Até hoje, nenhuma pessoa com 
deficiência foi eleita para um 
cargo público. Mas agora há 
uma nova esperança. Se pode 
haver um deputado, também 
pode haver um ministro ou um 
autarca, como acontece lá fora”. 
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A jurista Ana Sofia Antunes, presidente da ACAPO, concorre pelo círculo de Lisboa nas listas do PS FOTO ALBERTO FRIAS


