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NOVOS PARTIDOS E MOVIMENTOS

“N
ão é um primário”, ape-

sar do seu perfi l incluir 

“componentes” do dis-

curso habitualmente 

visto como populista. 

O “terreno propício” 

à sua ascensão no espectro político 

português já foi criado pelos par-

tidos tradicionais “há mais de dez 

anos”. E a fragmentação do cenário 

político – que Marinho e Pinto pode 

provocar – não tem que ser uma ca-

lamidade. Isto apesar de o advogado 

já ter começado a desgastar o seu 

“capital político”.

Foi o seu nome que permitiu ao 

MPT eleger dois eurodeputados 

nas últimas europeias. Meses de-

pois, Marinho e Pinto anunciou a 

criação de um novo partido para 

concorrer às eleições legislativas, o 

PDR – Partido Democrático Republi-

cano – que lançará a 5 de Outubro, 

um ano antes das próximas eleições 

legislativas. As razões que justifi cam 

o sucesso inicial de Marinho e Pinto, 

explicam dois investigadores e pro-

fessores universitários, têm muito 

que ver com as características pes-

soais e o percurso do ex-bastonário 

da Ordem dos Advogados.

Antes de mais, o advogado não 

representa algo de diferente ao pas-

sado. José Manuel Leite Viegas, do 

Centro de Investigação e Estudos de 

Sociologia do Instituto Universitário 

de Lisboa, reconhece uma “relativa 

novidade” no “perfi l”. Marina Costa 

Lobo, do Instituto de Ciências Sociais 

da Universidade de Lisboa, lembra 

que, em Portugal, partidos e perso-

nalidades com um discurso para lá 

da habitual clivagem ideológica já 

tinham surgido: “Tivemos o MEP 

[Movimento Esperança Portugal] e 

o MMP [Movimento Manda quem 

Paga]”.

Marinho e Pinto reúne algumas condições para conseguir 
furar a geometria da representação política em Portugal. Mas 
as contradições no seu discurso colocam essa possibilidade em 
risco. Lança agora o PDR – Partido Democrático Republicano

Marinho e Pinto em 
versão democrática 
e republicana

RUI GAUDÊNCIO

Nuno Sá Lourenço
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Mas Marinho e Pinto tem “creden-

ciais”, adverte a investigadora: “Os 

portugueses são conservadores no 

momento do voto e para um partido 

ou personalidade conseguir ultra-

passar aquela barreira mínima [que 

permite a eleição] tem que haver um 

lastro de actividade política que es-

tabeleça alguma confi ança”. Leite 

Viegas explica que “ter sido basto-

nário deu-lhe voz na esfera pública”. 

Enquanto exerceu esse cargo, o elei-

torado habituou-se a ouvi-lo falar de 

transparência e corrupção.

Falou “directamente ao senti-

mento e frustrações das pessoas” 

adianta o professor universitário. 

“Denunciou casos de corrupção”, 

potenciando uma imagem de “se-

riedade” de alguém que era “um 

homem do povo”, acrescenta Cos-

ta Lobo. A sua aceitação aumentou 

com a permanente passagem por 

programas televisivos.

Os temas que Marinho e Pinto foi 

abordando ajudaram. “A sua agen-

da está assente na questão da classe 

política e na sua falta de represen-

tação”, explica Costa Lobo. Leite 

Viegas lembra ainda que o seu sur-

gimento também resulta da “quebra 

de confi ança nas instituições”. 

O problema deu no passado espa-

ço a outros protagonistas. Fernando 

Nobre, presidente da AMI, teve um 

resultado signifi cativo nas últimas 

presidenciais. O seu discurso crítico 

em relação ao funcionamento dos 

partidos travou a eleição para pre-

sidente da Assembleia da República 

depois de ter sido eleito como inde-

pendente nas listas do PSD. O “afas-

tamento entre eleitos e eleitores per-

manece”, vaticina o médico.

Nos objectivos de Nobre na pas-

sagem pelas listas do PSD encontra-

vam-se os temas de que hoje Mari-

nho e Pinto fala. Como “a transpa-

rência em certos processos” ou o 

“reforço da cidadania”. Mas o médi-

co demarca-se do advogado. “O teor 

do que tenho lido não se compagina 

com a minha maneira de ser.”

Marinho e Pinto, por mais de uma 

vez, foi acusado de ser populista. 

“É, mas na medida em que as suas 

propostas são mais um grito de pro-

testo do que de alternativa. No seu 

discurso, encontra-se mais a ideia 

fácil do que a resolução responsável 

dos problemas”, começa por iden-

tifi car Costa Lobo.

Por seu turno, Leite Viegas faz 

a separação com outros fenóme-

nos que foram surgindo na Euro-

pa. “Ele não é um primário e não 

é anti-sistema. Encontramos nele 

a crítica directa à classe política e 

dono do MPT cria incerteza e as suas 

declarações sobre os ordenados no 

Parlamento Europeu contradizem 

o seu discurso de seriedade”, alerta 

Costa Lobo. “Sendo legítimo defen-

der que os eurodeputados ganham 

demasiado e que os deputados ga-

nham pouco, as pessoas não aceita-

rão tão bem essa segunda afi rmação 

porque não joga com o populismo”, 

explica Leite Viegas.

E depois, frisa Costa Lobo, faltam 

condições essenciais para chegar a 

São Bento: “uma agenda nova”, di-

ferente da dos partidos tradicionais, 

e “organização”. Algo que Marinho e 

Pinto terá agora de construir.

Tem gasto o capital 
político. O abandono 
do MPT cria incerteza 
e as declarações 
sobre os ordenados 
contradizem o seu 
discurso

ao sistema, mas no sentido da sua 

reforma, da sua maior transparên-

cia, com menos abusos e corrupção. 

Mas a dimensão xenófoba, do ata-

que àquele que é diferente, já não 

tem nada a ver com o perfi l dele. É 

um populismo mais burilado”, ana-

lisa Leite Viegas. Ao mesmo tempo 

que Marinho e Pinto assumia o seu 

objectivo, outras iniciativas surgiam. 

Para lá do Livre foi anunciado o pro-

jecto do “Nós”. Uma vaga de novos 

partidos que leva à dúvida da frag-

mentação. 

“Se acontecer, só peca por tardio”, 

afi rma Costa Lobo, depois de desta-

car que a “identifi cação partidária 

[em Portugal] está em declínio”. 

Perante um cenário de partidos 

“rigifi cados”, admite Leite Viegas, 

seria “preferível” o aparecimento 

de novas forças políticas. 

Para Costa Lobo, de todos estes 

casos, é Marinho e Pinto que reúne 

as melhores condições para dar o 

salto. Junta à exposição mediática a 

“credibilidade da liderança”.

O problema é que o debate na 

arena política é bem mais exigente 

do que à mesa de um almoço. E as 

“contradições” no discurso de Ma-

rinho e Pinto começaram a surgir. 

“Desde que foi eleito tem gasto o 

capital político. O anúncio do aban-
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R
ui Moreira, o independente 

que os portuenses escolhe-

ram para dirigir os destinos 

da cidade, está debaixo de 

um permanente escrutínio, 

mas isso não o incomoda. 

Ancorado no Movimento O Meu 

Partido É o Porto, a sua governação 

é acompanhada de perto pelos 

eleitores e a nível nacional.

Eleito num contexto político favo-

rável ao aparecimento de movimen-

tos independentes, dada a descre-

dibilização dos partidos e da classe 

política, mas também pelo facto de 

uma parte signifi cativa do PSD o ter 

apoiado por não se rever na can-

didatura de Luís Filipe Menezes, o 

independente Rui Moreira tem con-

seguido passar uma imagem de que 

está a cumprir o programa eleitoral 

a que se propôs.

A aliança com o PS permite-lhe 

ter a câmara a funcionar e deixa-o 

livre para a acção política. “Rui Mo-

reira vai chegar ao próximo manda-

to e vai fazer as alianças com quem 

quiser, o que lhe permite fazer um 

segundo mandato como quiser. Is-

to é, nenhum dos partidos vai ter 

o atrevimento de apresentar um 

candidato alternativo a ele”, disse 

ao PÚBLICO uma fonte social-de-

mocrata.

Manuel Meirinho, presidente do 

Instituto Superior de Ciências So-

ciais e Políticas (ISCSP) de Lisboa, 

afi rma que o movimento que apoiou 

o presidente da câmara “foi dos que 

mais conseguiu distanciar-se da po-

rosidade que normalmente perpas-

sa este tipo de movimentos, que são 

facilmente independentes, mas que 

depois têm diferentes graus de en-

trosamento com outros partidos”. 

“O movimento de Rui Moreira tem 

condições para se manter, porque 

depende da maneira como é exer-

cido o poder”, assegura ainda Mei-

rinho.

Ao PÚBLICO o professor de Ciên-

cia Política sublinha que, “apesar 

de tudo, o autarca não tem sofrido 

grande erosão com o exercício do 

poder”. E esse facto — frisa — “po-

de manter intacto o capital que foi 

conquistado” em Setembro de 2013. 

Mas Meirinho deixa um aviso: “Estes 

movimentos só sobrevivem se não 

tiverem de fazer muitas cedências 

aos partidos.”

Para Ana Maria Belchior, também 

professora do ISCSP de Lisboa, “o 

facto de Rui Moreira ter sido eleito 

com uma base de apoio heterogénea 

trouxe-lhe dividendos em termos de 

resultados eleitorais, mas traz-lhe 

também agora dissabores em ter-

mos de gestão de funcionamento 

do executivo camarário”. E explica 

que “a sua lista [à Câmara do Porto] 

Margarida Gomes

“Movimento 
que apoiou Rui 
Moreira tem 
condições para se 
manter” até 2017

O facto de a eleição do presidente 
da Câmara do Porto não ter decorrido 
no quadro de um partido tem-lhe 
trazido custos de funcionamento
interno no executivo

não pode contar com a coesão que 

decorre da eleição de um executivo 

por um mesmo partido (ou mesmo 

coligação), nem Rui Moreira é incon-

testavelmente reconhecido como a 

fi gura que, num quadro institucio-

nal partidário, detém legitimidade e 

poder para gerir o executivo, ou pe-

lo menos isso é o que deixa antever 

a rivalidade com o seu número dois 

[Manuel Sampaio Pimentel] “.

Sublinhando que a sua eleição 

não decorreu no quadro de um 

partido, “e isso tem-lhe trazido 

custos de funcionamento interno 

do executivo”, Ana Maria Belchior 

observa, porém, que esse facto 

“não quer dizer que esta seja uma 

consequência subjacente aos exe-

cutivos de liderança independente; 

quer apenas dizer que é um risco 

que correm”.

A investigadora do ISCSP alerta 

para consequências em termos do 

apoio social e diz que “o eleitorado 

da ala do CDS que contribuiu para a 

eleição do presidente poderá olhar 

com desencanto para a tensão que 

se tem registado entre Rui Morei-

ra e o vereador democrata-cristão 

Sampaio Pimentel”.

Já André Azevedo Alves, profes-

sor do Instituto de Estudos Políticos 

da Universidade Católica, considera 

que “o exercício do poder implica 

necessariamente compromissos e a 

governação de uma autarquia com a 

NOVOS PARTIDOS E MOVIMENTOS

6 PERGUNTAS A MARINHO E PINTO

O ex-bastonário considera que 
os cinco principais partidos, “os 
responsáveis pelos principais 
problemas do país”, só podem 
ser enfrentados com novas 
forças políticas. O ainda 
eurodeputado responde ao 
PÚBLICO por email.
PÚBLICO — Que razão o levou 
a entrar na política?
Marinho e Pinto — Foram duas 
ordens de razões: a primeira, 
a convicção de que os graves 
problemas nacionais têm 
causas políticas e, portanto, só 
podem ter soluções políticas. 
E essas soluções têm de 
ser encontradas no quadro 
democrático. Em segundo lugar, 
porque os actuais partidos 
políticos e os seus dirigentes 
são incapazes de encontrar 
respostas e soluções. Estão 
reféns de clientelas mais ou 
menos poderosas de que, aliás, 
em muitos casos, dependem 
as respectivas direcções 
partidárias. Os actuais partidos 
criaram os problemas e são 
incapazes de os solucionar. É 
preciso novo sangue, novas 
propostas (...) para responder 
aos problemas [dos cidadãos].
Qual é o objectivo que 
persegue com essa opção?
Servir a res publica. Contribuir 
para a resolução dos graves 
problemas nacionais. Desde 
logo, fazendo os diagnósticos 
correctos da situação do 
país (corrupção, tráfico de 
influências, promiscuidade 
entre política e negócios, 
endividamento do Estado, 
malversação do património 
público, etc.) e não mistificando 
a realidade com encenações 
político-mediáticas que 
ocultam a verdade e menorizam 
civicamente os portugueses.
Que avaliação faz dos cinco 
principais partidos políticos 
portugueses?
É uma avaliação naturalmente 
negativa, porque eles são os 
responsáveis pelos principais 
problemas do país. Muito 
dificilmente serão capazes de 
encontrar as soluções, porque, 
justamente, põem os interesses 
partidários acima dos interesses 

dos portugueses. Os partidos 
têm privilégios escandalosos, 
como por exemplo a total 
isenção de impostos (incluindo 
a compra de carros de luxo 
caríssimos), além de um 
financiamento principesco 
por parte do Estado. Isto é 
imoral numa altura em que 
aos portugueses são impostos 
pesados sacrifícios com 
uma carga fiscal intolerável, 
bem como a confiscação de 
parte substancial dos seus 
rendimentos, nomeadamente 
das pensões de reforma.
A classe política é parte da 
solução ou do problema do 
país?
Quem criou os problemas, 
tirando benefícios daí, 
dificilmente encontrará sozinho 
as soluções. Mas (...) não há 
democracia sem partidos 
políticos, muito menos contra 
os partidos. A solução de 
problemas políticos sem os 
partidos conduz a situações 
muito piores. Por isso, o que 
há a fazer é gerar um grande 
movimento político e popular 
que obrigue os partidos 
portugueses a mudarem as suas 
práticas e a corrigirem os seus 
erros, tendo como objectivo 
central servir o país. Uma das 
formas de contribuir para a 
mudança será o aparecimento 
de novos partidos e novas 
pessoas que tragam mais 
honestidade à política, mais 
credibilidade às instituições 
democráticas e mais esperança 
aos portugueses.
Ideologicamente em que 
quadrante se coloca?
Sou democrata e sou 
republicano. Há democratas 
que não são republicanos 
e republicanos que não são 
democratas. Sou as duas 
coisas com igual convicção. A 
tradicional geometria político-
partidária, hoje, praticamente 
não tem sentido.
Uma possível fragmentação 
na representação política é um 
risco ou pode ter vantagens?
Essa proliferação é positiva 
e demonstra a vitalidade da 
sociedade. N.S.L.

Ex-bastonário acusa os cinco principais partidos
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O fenómeno político Marinho e Pinto 

difi cilmente sobreviverá até às elei-

ções legislativas do ano que vem, 

acreditam os partidos com represen-

tação parlamentar, com a direita a 

reconhecer ao ex-bastonário da Or-

dem dos Advogados estatuto político 

e capacidade de dar murros na mesa, 

e a esquerda a unir-se em torno de 

um adjectivo: “populista”.

O PÚBLICO ouviu deputados dos 

partidos sobre as consequências da 

participação política de Marinho e 

Pinto para o próprio sistema e para a 

credibilização dos agentes políticos. 

O PCP optou por não participar.

A afi rmação de Duarte Marques, 

deputado do PSD, de que “Marinho 

e Pinto é consequência dos erros dos 

partidos”, é uma ideia transversal 

aos deputados Ribeiro e Castro, do 

CDS, Pedro Delgado Alves, do PS, e 

Cecília Honório, do BE.

“É uma machadada na credibili-

zação dos partidos, mas é como o 

fenómeno Manuel Alegre. Quando se 

tenta transformar uma votação num 

movimento político, isso morre por 

si”, defende o social-democrata, que, 

apesar de reconhecer qualidades ao 

actual eurodeputado, aponta-lhe in-

coerências. “É um produto mediáti-

co, um combatente por determina-

das causas e os combatentes fazem 

sempre falta. Às vezes, é preciso dar 

murros na mesa e ter pouca vergo-

nha para dizer determinadas coisas. 

Mas é um fenómeno de incoerência: 

o mesmo que luta contra abusos e 

privilégios na política lamenta o bai-

xo salário dos deputados. O mesmo 

que luta contra a corrupção é o maior 

defensor de José Sócrates”, afi rma 

Duarte Marques.

Ribeiro e Castro, que tem defendi-

do uma reforma do sistema político 

para responder também “aos sinais 

de grande desgaste e afastamento da 

cidadania”, começa por falar do “Ti-

ririca, pior não fi ca” para argumentar 

que é muito difícil enquadrar estes 

“fenómenos erráticos e de ocasião”. 

“As pessoas votaram para desabafar, 

não estavam a escolher nada.” A Ma-

rinho e Pinto reconhece, contudo, 

“uma intervenção cívica qualifi ca-

da, concorde-se ou não com ele, tem 

estatuto”.

Para o democrata-cristão, não foi 

uma coincidência o facto de Marinho 

ter escolhido as eleições europeias 

para rampa de lançamento. “São as 

Partidos no Parlamento não temem ascensão 
de ex-bastonário na política

Rita Brandão Guerra
mais permeáveis ao voto de protes-

to”, afi rma. Este balanço vai durar até 

2015 ou causa algum tipo de temor 

nos partidos já constituídos? “Acha-

ria essa previsão um grande atrevi-

mento”, responde Ribeiro e Castro, 

que admite difi culdade em situar o 

advogado. “Tem um pensamento po-

lítico que é difi cilmente catalogável à 

esquerda, à direita, ao centro. É uma 

esquerda conservadora, mas liberal 

noutras áreas”, afi rma.

Menos reticentes a essa defi nição 

são PS e BE. A deputada Cecília Honó-

rio recorre ao adjectivo “populista” 

para criticar Marinho e Pinto sobre 

as baixas remunerações dos deputa-

dos: “É precisa uma distinta lata para 

fazer deste debate uma prioridade, 

quando a maior parte dos portugue-

ses têm sido prejudicados nos seus 

salários e pensões.” Como “caminha 

na trave do populismo”, acrescenta, 

fará agora “um partido à medida da 

sua imagem ao espelho, um partido 

alfaiate. É um fenómeno fugaz que 

se desacredita a si próprio pelo vazio 

de debate político”, conclui.

Esse fenómeno que se consome 

a si próprio é também referido pelo 

deputado Pedro Delgado Alves, que 

lembra que o populismo passa bem 

sem “consistência ideológica”. “Não 

vejo solidez no posicionamento ideo-

lógico”, diz o deputado, que acredita 

que é difícil que o sucesso que teve 

seja replicável.

PSD, CDS, PS 
e BE têm a ideia 
que Marinho 
e Pinto é 
consequência 
dos erros dos 
partidoscomplexidade da do Porto não é ex-

cepção”. Em declarações ao PÚBLI-

CO, defende que “o problema para 

Rui Moreira poderá colocar-se não 

na realização de compromissos em 

si mesmos, mas sim se esses com-

promissos forem percepcionados 

como colocando em causa aspectos 

fundamentais para a base eleitoral 

que elegeu o actual presidente da 

Câmara do Porto”.

André Azevedo Alves sustenta, 

por outro lado, que, “para uma 

personalidade com o perfi l de Rui 

Moreira, a gestão das ligações com 

os partidos é uma tarefa complexa, 

já que existe uma tensão permanen-

te entre o perfi l de independência 

e a realidade quotidiana dos parti-

dos”. Concede que “os problemas 

sentidos em relação ao CDS não 

surpreendem, ainda mais conside-

rando o crescente peso do PS na go-

vernação da autarquia, seja por via 

do protagonismo público assumido 

pelo vereador Manuel Pizarro, seja 

por outras fi guras que actuam nos 

bastidores dos gabinetes”.

ADRIANO MIRANDA

A aliança com 
o PS permite 
a Rui Moreira 
ter a câmara 
a funcionar

Para uma personalidade com o perfil 
de Rui Moreira, a gestão das ligações 
com os partidos é uma tarefa complexa 
André Azevedo Alves
Professor do Instituto de Estudos Políticos 
da Universidade Católica
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Partidos desvalorizam 
ascensão de Marinho e Pinto
O fenómeno Marinho e Pinto difi cilmente sobreviverá até às legislativas de 2015, 
acreditam os partidos com representação parlamentar. Já o ex-bastonário diz que 
são esses partidos “os responsáveis pelos problemas do país” 


