
memória por Leonardo Ralha

LuísFontoura(l933-2014)

Homem de leituras e releituras

LIGADO A ÁFRICA DESDE SEMPRE, TANTO FOI JORNALISTA COMO

ADMINISTRADOR, ASSIM COMO GOVERNANTE E ACADÉMICO

rd
lilWÍWilll mãmm á me-
nos de três meses, a 4 de abril,

Luís Fontoura assistiu à inaugura -

ção da Biblioteca de Geopolítica
do Instituto Superior de Ciências

Sociais e Políticas (ISCSP), à qual

dera o nome , ou não fosse o resul-

tado da doação de mais de quatro

mil dos seus livros. Passos Coelho

foi um dos muitos que não falta-

ram à homenagem ao professor

universitário, que no mês seguinte

celebraria o Bi 2aniversário, pre-
parado para o inevitável. "Descul-

pe lã! Tive de ir de urgência tratar

deum dos meus cancros "explicou

ao embaixador Seixas da Costa,

após faltar a um almoço previa-
mente combinado, o homem que
faleceu no domingo passado.
Luís de Oliveira Fontoura nasceu a

22 de maio de 1933, em Moçâme -

des (atual Namibe), em Angola.
Licenciado em Direito na Univer -
sidade de Coimbra, foi jornalista

profissional no 'A Província de

Angola! ' Diário de Luanda' e 'No -

tícias de Lourenço Marques; ad-

ministrador de empresas e dele-

gado do procurador da República

emAngola entre 1966 e 1967.

Muitos outros cargos desempe-
nhou antes do 25 de Abril, como o

de secretário de redação do 'Diário

Popular! o de presidente do con-
selho de administração de 'A Ca-

pital! ou o de efémero chefe de ga -

binete do secretário de Estado da

Informação e Turismo, César Mo -
reira Baptista, figura do marcelis -

mo. Marcelo Rebelo de Sousa re-
cordou que Fontoura conspirou

para tentar impedir a reeleição do

presidente Américo Tomás.

Próximo de Sá Carneiro, foi pela

primeira vez vice -presidente do

PSD em 1978, acumulando com a

pasta das Relações Internacionais.

Após a morte do primeiro-minis-
tro, foi chamado ao Governo por
Pinto Balsemão. Secretário de Es-

tado da Comunicação Social em

1981, manteve a amizade com os

jornalistas com quem trabalhara.

Entre 1982 e1983, esteve na Secre-

taria de Estado da Cooperação, re -

forçando o seu empenho na liga-

ção com América e África . Foipre -

sidentedo Instituto do Comércio

Externo de Portugal e deu aulas no

ISCSP.dequeera professor jubila-
do. Durante 14 anos foi regente de

Geopolítica e durante 11 deu aulas

de Política Internacional.

Maçon, do Grande Oriente Lusi-

tano, era agora presidente da mesa

do plenário do PSD Lisboa - vol-
tara à vice-presidência do partido,

emi985e2007-edoConselhode
Escola do ISCSP. Há dois anos foi

convidado para coordenar a co-
missão que estudou a revisão do

Conceito Estratégico de Defesa

Nacional, missão aceite por quem
lia,erelia,muito.Ojornalistaßap-
tista Bastos, seu amigo, lembrou

que Fontoura dizia que "30 quiló-
metros de livros" o separavam de

Cavaco Silva. O Presidente da Re-

pública não enviou mensagem de

condolências à família. No entan-

to, agraciara-o, em março, com a

Grã-Cruz da Ordem do Mérito,

que só não lhe foi entregue no Dia

de Portugal de 2013 devido aos

seus problemas de saúde, o

"Ele ligou o saber teórico

do estudioso com

o espírito pragmático
do decisor político,
fazendo a ponte entre

pensamento e ação"

Assunção Esteves
presidente da Assembleia

da República

Resgate no Sara

Luís Fontoura ainda não es-

tava no Governo quando o

primeiro-ministro Sá Carnei-

ro lhe pediu para negociar
com a Frente Polisário a li-

bertação de 15 pescadores
portugueses, do navio 'Rio

Vouga'. Foi duas vezes ao
Sara Ocidental em 1980, reu-
nindo em tendas no deserto
com os rebeldes que comba-
tiam a ocupação marroquina.


