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A morte tem, quase sempre,
) dom do branqueamento.
João Semedo não precisa-

va dessa lixívia tantas vezes der-
ramada nos obituários: era uma
daquelas figuras que despontam
simpatia e empatia, e a quem os

mais difíceis de agradar - oposi-

tores, desconhecidos, leitores de

jornais e implicadores profissio-
nais reconhecem, pelo menos,
uma qualidade: a integridade.

João Semedo morreu na terça-
-feira dia 17 de julho, vítima do

cancro que lhe tinha sido diagnos-
ticado há quatro anos. No dia 20
de junho, tinha completado 67

anos.
O corpo do médico, que trocou

a Lisboa do seu nascimento pelo
Porto do coração, foi sepultado
na Invicta, no cemitério do Prado

do Repouso, depois de percorrer,
rodeado por uma multidão, o Pas-
seio das Virtudes. Antes, houve
uma despedida na Cooperativa
Árvore, a associação artística da

qual era sócio e onde chegou a in-

tegrar os órgãos sociais.
Na quinta-feira, o Bloco organi-

zou uma sessão de homenagem ao
seu antigo coordenador. A cerimó-
nia decorreu no Teatro Munici-
pal Rivoli, no Porto, e foi seguida
por centenas de pessoas. No pal-
co, onde os momentos de música



e poesia acompanharam 15 teste-
munhos - o último discurso cou-
be a Catarina Martins -, foi colo-
cada uma imagem de João Seme-
do. Ao lado, uma frase do antigo
dirigente: «Tive a vida que es-
colhi, a vida que quis, não te-
nho nada de que me arrepen-
da. Sim, fui muito feliz».

João
Pedro Furtado da Cunha

Semedo nasceu em 1951. Rapaz
do Jardim Constantino, onde foi
puto «até tarde», como contou
numa entrevista ao Observador
no ano passado. Em criança, as-
sistia aos jogos do Benfica com o

tio, o realizador Artur Semedo,
«completamente fanático».
«Com ele conheci o Eusébio, o

Coluna, o José Augusto e mui-
tos outros». O pai, «uma pessoa
exigente com os outros e com
a família», era militante comu-
nista, embora nunca falasse em
casa do partido. A mãe, professo-
ra, «era uma pessoa doce, aten-
ta, sensível». Tinha uma irmã,
deixa um filho, Miguel, e era ca-

sado - essa parte da sua vida, po-
rém, não entrava em entrevistas.

Depois
de uma breve passagem

pela Figueira da Foz, João Se-

medo voltou a Lisboa. Estudou no
liceu Camões e na Faculdade de
Medicina de Lisboa, onde se licen-
ciou no quente 1975, ano em que
se tornou também funcionário do

partido, para o qual tinha entra-
do em 1971. Em 1973 esteve duas
semanas preso em Caxias por ter
sido apanhado a distribuir panfle-
tos a reivindicar eleições livres.
Mudou-se para o Porto ainda na
década em 1978, já como funcioná-
rio do PCP. «Tive tarefas relacio-
nadas com a política de saúde,
as relações com a imprensa e,
já mais tarde, na organização
da cidade do Porto», contou na
mesma entrevista. Nessa altura,
participou ainda em campanhas
de alfabetização no pós-25 de
Abril e na direção do Festival In-
ternacional de Teatro de Expres-
são Ibérica. Também fundou o

Sindicato dos Médicos do Norte.
Depois de ter passado por todos

os lugares da militância até ao Co-
mité Central, saiu em rutura com

o partido em 1991.

Volta, por essa altura, à Medi-
cina, acompanhando um centro
de abrigo para toxicodependentes
e em Serviços de Atendimento
Permanentes. Para melhor de-

sempenhar o seu trabalho, aca-
bou por ingressar novamente na
Faculdade, concluindo uma pós-

-graduação em Toxicodependên-
cias na Faculdade de Psicologia
da Universidade do Porto. Em
2000, passa a dirigir o Hospital
Joaquim Urbano, no Porto. «En-
tre 2000 e 2006, liderou o pro-
cesso de remodelação do hos-

pital especializado no trata-
mento de doenças respiratórias
e infecciosas, trazendo inova-
ções no campo do tratamento
do VIH, SIDA e das hepatites.
Mais tarde, reconheceu que es-
ses foram os anos em que se
sentiu mais realizado profissio-
nalmente», lê-se no comunicado
divulgado pela Esquerda.net.

A seguir, veio o Bloco, partido
pelo qual foi eleito deputado na
Assembleia de República duran-
te três legislaturas, entre 2006 e
2015 e pelo qual propôs o projeto
de lei que esteve na origem do Tes-

tamento Vital.

Ornais
amado dos bloquistas

não fundou, porém, o partido.
Entrou um ano depois, por in-
fluência do amigo Miguel Portas.
Quando os fundadores se afastam
depois da derrota nas eleições de

2011, assume, ao lado de Catarina
Martins, o cargo de coordenador
de Bloco de Esquerda. A lideran-

ça bicéfala é uma experiência fa-

lhada, coisa que aliás João Seme-
do assumiu em várias entrevis-
tas. Saiu da liderança no final de
2014.

Em março de 2017, foi anuncia-
do que iria regressar à primeira
linha da atividade política como
candidato do Bloco de Esquerda
à Câmara do Porto, mas o seu es-
tado de saúde agravou-se e foi

substituído por João Teixeira Lo-

pes. Em abril renunciou ao cargo
de deputado municipal.

Ainda antes disso, foi um dos

grandes dinamizadores do deba-
te sobre a legalização da eutaná-

sia. Quando a lei foi chumbada na
Assembleia, a 29 de maio, afir-
mou, numa declaração escrita à

agência Lusa: «Foram poucos os
votos que impediram a aprova-
ção da despenalização. É uma
questão de tempo, não foi ago-
ra será na próxima legislatu-
ra. Andou-se muito nestes dois
últimos anos, estamos mais
próximos de consagrar na so-
ciedade e na lei um direito fun-
damental: garantir a todos o di-
reito a morrer com dignidade».
A s problemáticas do fim de

/Ávida eram um tema pelo qual
se interessava há anos. Quando,
há quatro anos, lhe foi diagnosti-
cado um cancro nas cordas vocais
ter-se aproximado por força da
sua condição a outros doentes não
mudou as suas convicções nestas
matérias: antes, reforçou-as. «A
proximidade a situações mui-
to dramáticas proporcionada
pelo internamento no Instituto
Português de Oncologia (IPO)
consolidou as minhas convic-
ções sobre a morte assistida em
duas dimensões: primeiro, a
despenalização é absolutamen-
te necessária para ajudar a
combater o sofrimento para o
qual a medicina não tem solu-
ção; e, segundo, que terá de ser
sempre uma decisão do próprio
doente e apenas dele», disse ao
Observador.

Pouco após a cirurgia de remo-
ção das cordas vocais, em 2016,
surpreendeu Marisa Matias ao

aparecer em Coimbra durante a
campanha para as presidenciais.
Foi a primeira intervenção do ex-
-coordenador após a operação.
«Espero que me ouçam. Só a
Marisa é que punha aqui a fa-
lar um tipo sem cordas vo-
cais...».

A eurodeputada bloquista, que
arrancaria o melhor resultado de

sempre do partido naquela corri-
da, classificou este momento
como «o mais bonito ato de
amor» da sua vida política.

Um altruísmo que lhe era cons-
tante: era como se, para João Se-

medo, em primeiro lugar estives-
se sempre a ideia de Humanida-



de ou, numa expressão muito
usada pelos católicos, de amor ao
próximo. Aliás, pouca gente sabe

que João Semedo se chegou a ba-
tizar aos 12/13 anos contra a von-
tade do pai, um engenheiro mili-
tante do PCP. Se o período católi-
co de Semedo remonta a essa
idade e só durou uns meses, a ex-
pressão amor ao próximo, usada
na mais ampla latitude, marcou a

Tive a vida que
escolhi, a vida que
quis, não tenho
nada de que me
arrependa. Sim,
fui muito feliz',
disse João Semedo
na sua última
grande entrevista
(em 2017)
personalidade e os atos políticos
de João Semedo.

Partiu pouco após António Ar-
nault, com quem redigiu a nova
lei de Bases do Serviço Nacional
de Saúde, que o Bloco levou a dis-
cussão no parlamento - e que está
neste momento na comissão espe-
cializada. E João Semedo lutou
pela mudança até ao fim. «Nada
se conseguirá mudar sem mu-
dar a lei de bases», alertava em

janeiro deste ano.

Fernando
Rosas chamou-lhe a

«força tranquila da esquer-
da portuguesa». O Sindicato In-
dependente dos Médicos, liderado

pelo social-democrata Jorge Paulo

Roque da Cunha, disse que o SNS

estava «de luto». «Médico, luta-
dor pela liberdade e pelo Servi-
ço Nacional de Saúde, batalhou
pelas suas crenças até ao fim.
Nele tivemos sempre um inter-
locutor atento para as questões
que envolviam políticas de saú-
de e a intervenção sindical».

Na homenagem de quinta-fei-
ra, Catarina Martins debruçou-se
sobre o seu legado. «O que fez
com o seu trabalho e o que nos
deixou foi um caminho, para
toda esta gente que sempre de-
fendeu um SNS, de acordar
para a necessidade de se levan-
tar agora e de não deixar que
o negócio de uns poucos nos
prive a todos de esse caminho».
Também Francisco Louçã, que na
cerimónia do Rivoli lhe chamou
'João Sem-Medo', usou o momen-

to para falar das duas grandes lu-
tas por cumprir do antigo coorde-
nador: a despenalização da mor-
te assistida e a defesa do SNS.

O Presidente da República rea-
giu, logo na terça-feira, ao

desaparecimento de João Seme-
do. Marcelo Rebelo de Sousa falou
de «uma afabilidade acentua-
da», sendo que a preocupação do

Presidente em acentuar como
João Semedo era afável mostra
que a descrição pode não ser su-
ficiente.

Também os jornalistas lhe
agradecem a mesma afabilidade:
nem quando lhe faltou a voz se
furtava às questões. Atentíssimo,
respondia rápida e cordialmente

por e-mail. Sempre.
De todas as reações à sua parti-

da, e como a dor nunca vem nos
jornais, terminamos com as pala-
vras do amigo e deputado bloquis-
ta José Manuel Pureza que conse-

guiu, na hora da despedida, hu-
manizar como nenhum outro este
adeus. «As notícias falarão,
como têm que falar, do João
como um lutador sem esmore-
cimento pelo Serviço Nacional
de Saúde ou pelo direito a mor-
rer com dignidade, como uma
referência do trabalho unitá-
rio, como um adversário ele-
gante, como um tipo de uma
lealdade e de um cuidado incrí-
veis. O que não cabe em nenhu-
ma notícia é a amizade imensa
que hoje fica brutalmente in-
terrompida».


