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Luís
Oliveira Fontoura foi

um histórico do PSD, com

origem nas fileiras do anti-

go regime (adjunto de Gonçalves
Proença e chefe de Gabinete de
Moreira Baptista), secretário de
Estado de Balsemão (da Comuni-

cação Social, em 1981, e para a

Cooperação e Desenvolvimento,
entre 82-83), manobrador de bas-

tidores (enviado de Sá Carneiro a

negociações secretas com a Fren-
te Polisário, em 1980, quando esta

organização capturou em águas
de Marrocos 15 pescadores de Ma-
tosinhos, e conselheiro privado de

Passos Coelho na sua ascensão à

liderança do PSD), membro in-
fluente da Maçonaria (chegou a

vice-grão-mestre), ex-presidente
do ICEP e administrador de nu-
merosas empresas, colaborador
de Adriano Moreira no ISCSP.

Morreu dia 29, aos 81 anos, depois
de lutar sete anos com um cancro
no pâncreas.

Iniciou
cedo a actividade políti-

ca, ainda em Angola (nasceu
em Moçâmedes, mudou-se com
a família aos 14 anos para Sá da

Bandeira-Lubango, e esteve em
Luanda depois da tropa e antes
de vir para Portugal), na salaza-
rista União Nacional. De famí-
lia humilde (o pai era ferroviá-
rio, já nascido em Angola), pôde
destacar-se em criança nos des-

portos (sobretudo na vela), por
se integrar na Mocidade Portu-
guesa. Mas em Moçâmedes não
fez mais do que a primária, com-

pletando o I.° ciclo do Liceu já
em Sá da Bandeira. Muito pre-

coce, começou aqui, pelos 14

anos, a fazer crónicas jornalís-
ticas e radiofónicas.

O jornalismo seria, de resto, o

seu emprego em Luanda, a seguir
ao serviço militar. Mas ainda no
final da década de 50 veio para
Portugal (fala-se numa bolsa do
Governo Geral de Angola), com-

pletando os 2.° e 3.° ciclos do Liceu

em dois anos, no Colégio Nun'Ál-
vares, em Tomar. Rumou então

para Coimbra, a fazer Direito, em
1961 - altura em que o irmão mais

novo, António Fontoura, se insta-
lava em Lisboa como jornalista.

0 verdadeiro desportista da fa-
mília era o irmão mais velho,

Carlos, general angolano, que che-

gou a representar a UNITA em
Lisboa, e é actualmente deputado
em Luanda: campeão de natação,
jogador e treinador de futebol em
clubes do Lubango.

Entretanto, terminado o curso
de Direito, Luís ainda voltou para
Angola, onde foi delegado do Pro-
curador da República em 1966-67.

De volta a Lisboa, e começando
a colaborar com o ministro das

Corporações, Gonçalves Proença,
teve cargos de destaque na Previ-
dência e nos serviços médico-so-

ciais. Dizem que colaborava com
Moreira Baptista quando iniciou
uma espécie de conspiração con-

tra aspectos que considerava
mais negativos no regime (quere-
ria Caetano na Presidência, em
vez de Tomás, e Veiga Simão em
S. Bento).

Desiludido com a falta de avan-

ços na abertura do regime, partiu
para o Brasil, onde foi trabalhar
com o seu amigo e editor Carlos
Lacerda.

Figura histórica do
PSD ligado à actual
liderança, foi
vice-presidente do
partido, secretário
de Estado com
Balsemão, ex-pre-
sidente do ICEP.
Morreu dia 29,
81 anos, cancro



Em
Maio de 1974, voltou a Por-

tugal, nomeado pelo Governo
de Palma Carlos para a Compa-
nhia de Transportes Marítimos.
Decepcionado, regressou depres-
sa ao Brasil, de onde só viria em
1976, então de vez, para se ligar a
Sá Carneiro e aos dirigentes do

PSD, talvez seduzidos pelo seu

pendor liberal. Foi a partir daí

que a sua carreira política se con-
solidou naquele partido. Quatro
vezes vice-presidente (duas vezes
de 1978 a 83, mais 1985 e 2007-09),
membro do Governo Balsemão,
presidente do ICEP no cavaquis-
mo (1987-90), e administrador de
muitas empresas.

Dizem que apreciava sobretu-
do o papel de êminencegrise, como

quando foi ao deserto do Saara ne-

gociar com a Frente Polisário,
como emissário de Sã Carneiro,
sem nenhum cargo oficial (até
para não melindrar Rabat), ou
quando mais recentemente rece-
bia Passos Coelho no seu escritó-
rio, na qualidade de conselheiro
informal (ajudando a empurrá-
-lo para a liderança do partido).

Era alto e com boa figura, bem
vestido conservadoramente de

fato e gravata, convicções fortes
mas aberto ao diálogo, passaria
por aristocrata. Sempre um libe-
ral de direita, segundo um irmão.

Tinha
sido líder do chamado

grupo dos 44 (com Viana Bap-
tista, Walter Marques, Faria de

Oliveira, entre outros) que enfren-
taram Balsemão, e para ele perde-
ram o Congresso de Montechoro.
No da Figueira, apoiava um velho
conhecido, João Salgueiro, e ficou
perplexo com o avanço de Cavaco
- de quem se manteve relativa-
mente distante. Há dois anos, con-
correu para a presidência da
mesa da assembleia da concelhia
de Lisboa do PSD, e criou polémi-
ca com a sua ligação à Maçonaria.

Depois de ter sido professor no
ISCSP, acabou com um cargo nes-
ta instituição (presidente do Con-
selho de Escola). E o seu último
trabalho político terá sido, recen-
temente, a coordenação do grupo
que elaborou um relatório do
Conselho Estratégico de Seguran-
ça. Depois ignorado pelo ministro
da Defesa, o relatório acabou por
ser publicado em livro prefaciado
por Ramalho Eanes.


