
Luís Fontoura (1933-2014)

O negociador tranquilo
Enquanto vice-presidente do
PSD, cargo que ocupou por diversas

vezes (1978/1983, 1985 e 2007/2009),
terá recorrido ao seu talento concilia-
dor em várias ocasiões, mas foi uma

negociação fora do partido que lhe
valeu maior atenção mediática. Em

junho de 1980, Sá Carneiro incumbiu-
o da delicada missão diplomática de
libertar 15 pescadores de

Matosinhos, raptados ao

largo do Sara Ocidental

pela Frente Polisário,

que acusava Marrocos de

ocupar aquele território
ilegalmente. Após um jan-
tar numa tenda no deserto,
Luís Fontoura conseguiu
o resgate. Seria preciso
esperar até 2012 para uma

nova polémica. Desta vez, acusado por
Paulo Ribeiro de manter ligações à ma-

çonaria, aquando da sua candidatura à

presidência da mesa da assembleia da
concelhia social-democrata de Lisboa,

cargo que ainda ocupava, além do de

presidente do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas (ISCSP).
Advogado, nascido em Moçâmedes,

Angola, foi secretario de

Estado da Comunicação
Social (1981) e da Coope-
ração e Desenvolvimento

(1982/83). Era visto como
distante do «cavaquismo»
Morreu aos 81 anos, em
Lisboa, no domingo, 29,
depois de lutar sete anos
contra um cancro no pân-
creas. VM



Obituários

Luís
Fontoura
Morreu no domingo, dia 29,
em Lisboa, com 81 anos. Era

especialista em questões in-
ternacionais e foi vice-presi-
dente do PSD. Conspirou com
Sá Carneiro para Américo
Thomaz não ser Presidente

Era um dos representantes da

ala social-democrata do PSD,

apesar de ter estado na política
antes do 25 de Abril, no grupo
dos jovens quadros do marce-
lismo, próximo da Ala Liberal.

Nos Governos de Francisco Pin-
to Balsemão (1981-83) foi, pri-
meiro, secretário de Estado para
a Comunicação Social, passan-
do depois para o Palácio das

Necessidades, onde assumiu a

Cooperação e Desenvolvimen-
to. Em 2007, quando Luís Filipe
Menezes precisou de cabelos
brancos e respeitabilidade na

sua direcção, convidou-o para

regressar à vice-presidência do

PSD. Era professor de Relações
Internacionais no ISCSP, onde

agora, depois de jubilado, presi-
dia ao respectivo conselho, vm
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