
70 ANOS DE MARCELO

Só o cansaço travara
o Presidente mais
frenético da historia

Um segundo mandato está no horizonte. Sairá de Belém com 76 anos, com mais afectos
acumulados numa presidência de proximidade e pré-ocupando os espaços dos populistas
Nuno Ribeiro

Marcelo

Rebelo de Sousa
celebra hoje 70 anos e
está prestes a cumprir
o terceiro aniversário da
sua eleição como 20.°
Presidente da República

e o quinto da história democrática.
Trouxe um estilo novo a Belém e ga-
rantem próximos e estranhos, ami-

gos e observadores, que só o cansaço
travará um segundo mandato.

Nasceu em Lisboa há sete décadas
como Marcelo Nuno Duarte Rebelo
de Sousa, mas desde que começou a

frequentar os corredores da política,
ainda na ditadura com Marcello Ca-
etano na Presidência do Conselho,
passou a ser Marcelo. Não era um
petit notn, mas a afirmação de uma
identidade que se viria a tornar, com
o tempo, uma espécie de marca. Fiel
a este percurso, na Presidência da

República recorreu ao discurso pú-
blico e inaugurou um estilo, benefi-
ciando do contraste com o anteces-
sor Aníbal Cavaco Silva. Tarefa fácil,
dirão, mas que implica constância
e esforço.

"Defino a presidência de Marce-
lo como populista institucionalista,
porque abriu um novo estilo políti-
co em Belém que, não deixando de

ser institucionalista e respeitador do
relacionamento interinstitucional,
recorreu aos poderes informais do
Presidente da República e interferiu

com a acção de alguns ministros",
analisa, ao PÚBLICO, António Cos-
ta Pinto, politólogo e professor do
Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa.

Na memória deste investigador
estão as intervenções públicas do
Presidente aquando dos incêndios
florestais do Verão e Outono de 2017

que levaram à demissão da ministra
da Administração Interna, Constan-

ça Urbano de Sousa. "O nível da in-

tervenção do Presidente na acção
política é superior aos dos seus an-
tecessores com os governos ante-
riores, pois este é um executivo de
base minoritária", explica.

"A presidência é de proximida-
de devido à sua natureza, todos os

outros presidentes, à excepção de
Cavaco Silva, fizeram o mesmo, só

que Marcelo sente-se como peixe
na água, cómodo, porque quem fi-

ca com o ónus negativo e é respon-
sável das coisas más é o Governo",
descreve o constitucionalista Jorge
Reis Novais, professor da Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa
e consultor para Assuntos Constitu-
cionais de Jorge Sampaio em Belém.
"Com toda a legitimidade e não ultra-

passando os poderes presidenciais,
exerce o cargo 'à Marcelo', ele põe o

cargo a adaptar-se ao que é Marcelo
Rebelo de Sousa, o que muita gente
duvidava de que fizesse", prossegue

o especialista. Esta adaptação passa
por uma bem conhecida encenação
que, por repetida à exaustão, se tor-
nou um rito: são as selfies aos milha-
res, depois de muitos milhares de

quilómetros de trajectos incessan-
tes, de abraços, beijos e carícias. São

gestos genuínos que, noutro político,
seriam justamente etiquetados de

paternalistas.
Reis Novais faz um reparo quanto

ao não recurso presidencial à fiscali-

zação preventiva do Tribunal Cons-
titucional (TC). "Não recorre, apesar
de ter havido ocasiões como a dos
metadados [possibilidade de os ser-

viços de informação acompanharem
o tráfego, que não os conteúdos, de
chamadas telefónicas de suspeitos]
que para mim é inconstitucional, co-

mo o TC já declarou", sintetiza. "Os

partidos e o Governo disseram que
iam contornar a anterior decisão
do TC, o que não é possível, e se o
Presidente não recorrer é muito ne-
gativo para o equilíbrio do sistema,
põe em causa o TC, pois a fiscaliza-

ção inibe as maiorias", precisa. Por
isso, é esperada com expectativa a

decisão dos juizes do Palácio Ratton

em relação à nova proposta.
"Mesmo que numa ou noutra cir-

cunstância tenha sido acusado de es-

tar no limite do exercício dos seus

poderes, é respeitador das institui-

ções", corrobora Costa Pinto. "A mar-



ca fundamental da inovação política
de Marcelo remete para o carácter
unipessoal do cargo e para a presi-
dência de proximidade que não tem
paralelo nem com as presidências
abertas de Mário Soares, chegando
a pré-ocupar o espaço político dos

populistas", avança o politólogo.
"Travar o populismo é uma conse-

quência positiva, ele integra quem
não se reconhece nos partidos polí-
ticos", concorda Reis Novais.

"A parte emocional e afectiva é
da sua natureza, é pior ir contra a

própria natureza", sintetiza o mé-
dico Eduardo Barroso, amigo desde

os 16 meses de idade e que, dentro
de 45 dias, também entra na sétima
década de vida. "Ele deve fazer a

presidência como gosta e como é

útil, como cidadão acho que tem fei-
to bem ao país, a crispação política
amainou", congratula-se.

0 politólogo e o constitucionalis-
ta divergem quanto ao perfil de um
segundo mandato presidencial. "Se
o próximo mandato coincidir com
a maioria absoluta de um só parti-
do, o poder do Presidente diminui",
considera Costa Pinto: "O

problema é da rotinização
do carisma, Marcelo é um
Presidente muito carismático, mas
[com um Governo maioritário] fica

dependente do executivo e sofre nu-
ma conjuntura em que seja visível

que o Presidente tem menos pode-
res de que a sociedade pensa." Visão
diferente é a de Reis Novais. "Uma
maioria absoluta não altera em na-
da este activismo presidencial, ele
seria sempre o único contraponto",
ressalva.

No horizonte de Marcelo está o
frenesim de um segundo mandato.
Há cerca de um ano, Eduardo Bar-
roso operou-o a uma hérnia umbi-
lical. "Foi uma pequena operação,
estava prevista ser feita em ambula-
tório por uma colaboradora minha",

desdramatiza o médico. Horas de-

pois de operado, ainda no hospital
Curry Cabral, o Presidente retomou
a sua actividade e promulgou quatro
diplomas.

Já neste Verão, em Braga, uma
quebra de tensão levou a um des-

maio, na sequência de uma intoxi-

cação alimentar após um jantar em
casa de um familiar. Depois de um
breve descanso, voltou à actividade.
Ao seu estilo.

"O exercício do mandato presi-
dencial é de uma grande violência

física, o ritmo é alucinante", alerta
Reis Novais. A sua experiência em
Belém com Sampaio, que parece
bem mais tranquilo, é reveladora:
"Os dias eram muito longos, às ve-
zes telefonava-me antes das oito da
manhã e só terminávamos após as

23 horas." Pelo que afirma que "só

o cansaço físico poderá parar [Mar-
celo], nunca a alteração do quadro
político". Hoje, em Belém, há iro-
nias sobre o ritmo presidencial, as

poucas horas de sono, os telefone-
mas a desoras e um sem-fim de epi-
sódios que conformam a acção do
Presidente.

Costa Pinto concorda. "O poder
discursivo de provedor da socieda-
de civil obriga a um grande desgas-
te que só abandonará por cansaço
ou prescrição médica", considera.
"Acabaria aos 76 anos, é possível ser
Presidente depois dos 70, ele é um
homem saudável, seco, não bebe
nem come em excesso, não fuma
e faz muito exercício", assegura o

amigo Barroso. "Gostava de o ver a
descansar um bocadinho mais, mas
se é feliz assim, que faça o primeiro
e o segundo mandato como quer e

que seja feliz", conclui. Criado este

estilo, pode Marcelo suavizar o de-

sempenho do Presidente?

nribeiro@publico.pt

Marcelo só abandonará
o ritmo alucinante que

se impôs por prescrição
médica

66 A parte emocional e afectiva
é da sua natureza. É pior Ir

contra a própria natureza
Eduardo Barroso
Constitucionalista



Onde estava Marcelo aos dez, aos 20, aos 60 anos

Ninguém

nasce político mas
Marcelo Rebelo de Sousa
pode ser a excepção.
A política começou a

atravessar-se na sua vida quando
ainda estava na barriga da mãe,
à boleia de Marcello Caetano
rumo à maternidade lisboeta
onde nasceu, a 12 de Dezembro
de 1948. Aos dez, aos 20, aos 30,
aos 40, aos 50 e aos 60 anos, o

agora Presidente da República
esteve sempre em lugares de
destaque, perto das esferas do
poder, ora do político ora do
mediático.

Aos dez, aportado
gabinete de Salazar

Marcelo Rebelo de Sousa é o
mais velho de três irmãos e foi
o grande companheiro do pai
nos tempos em que Baltazar
Rebelo de Sousa teve cargos
políticos. Imaginá-lo aos dez
anos é visualizar uma criança
bem vestida e bem comportada
sentada, sozinha, numa cadeira
na antecâmara do gabinete de
António de Oliveira Salazar, à

espera do pai, subsecretário de
Estado da Educação, que tinha
ido ao despacho do presidente
do conselho. Quando Marcelo
tinha dez anos e ainda o
chamavam "Celinho" gostava de
política e de imitar os políticos. E

era assim que se fazia notar. Aos
seus 11 anos, Salazar ofereceu-
lhe algumas das suas obras com
um autógrafo e uma dedicatória.

Aos 20, a dar
conselhos ao pai

Em 1968, exactamente no ano
que em o estudante universitário
Marcelo cumpriu duas décadas
de vida e em que Salazar caiu
da cadeira, Baltazar Rebelo de
Sousa foi chamado para uma de
duas funções: aceitar uma pasta
no Governo ou ser governador
geral de Moçambique. Reuniu-se
a família para ajudar na decisão.
Coube ao primogénito partilhar

com os pais o pensamento dos
filhos. "É como convidá-lo a

atirar-se a um de dois poços,
mas mal por mal Moçambique,
que corresponde a um sonho
e a uma vocação sua", disse
Marcelo. Assim foi. Os pais e
os irmãos rumaram a Lourenço
Marques e o filho mais velho
ficou, com a promessa de um
jantar semanal em casa de
Marcello Caetano, amigo da
família.

Aos 30 anos, na
direcção do Expresso

Entre os 20 e os 30 anos de
Marcelo, passou-se o 25 de
Abril, começou a amizade
com António Guterres, os pais
— Baltazar e Maria das Neves
— deixaram Portugal rumo ao
"exílio" no Brasil, Marcelo foi
deputado constituinte, casou-se
com Ana Cristina Motta Veiga,
teve dois filhos, separou-se
(nunca chegou a divorciar-se),
viajou muito, assistiu à ascensão
de Sá Carneiro, tornou-se um
influente colunista, escreveu
"Balsemão é lelé da cuca"
e acabou como director do

Expresso — aos 31 anos.

Aos 40, um
mergulho no Tejo

Podia ter sido a década
menos política da vida de
Marcelo Rebelo de Sousa,
que entretanto se transferira

para o jornal Semanário e se
dedicara ao conselho directivo
da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, mas
não foi. Aos 40 anos, acabou

por avançar como candidato
do PSD à Câmara Municipal de
Lisboa numa campanha que o

reaproximou do partido, mas que
acabou em derrota. A surpresa
acabou por vir do PS. "Bolas,
Marcelo, saiu-nos um touro
de 600 quilos", ter-lhe-á dito
António Pinto Leite, então líder
da distrital de Lisboa do PSD,

sobre o seu adversário: Jorge
Sampaio. Mas o entusiasmo
dosocial-democrata não
esmoreceu. Foi quando decidiu

mergulhar no Tejo, naquilo
que Vítor Matos descreveu na

biografia consentida como "um

espectáculo de natação fluvial".
Marcelo ainda andou pelas ruas
de Lisboa ao volante de um táxi.
Ganhou seis contos. Perdeu as

eleições.

Aos 50 anos,
de saída do PSD

Foram pouco mais de mil dias
os que Marcelo Rebelo de Sousa
esteve na liderança do PSD.
Durante esse período, que o

apanhou à beira dos 50 anos,
António Guterres liderava o
PS e os destinos do país em
minoria. O social-democrata
facilitou a vida ao primeiro-
ministro, nomeadamente ao
aprovar alguns dos orçamentos
socialistas, mas também tentou
criar um bloco de direita para lhe
fazer frente. Foi nesse contexto
que quis recriar a Aliança
Democrática com Paulo Portas,
então presidente do CDS. Mas
a aliança duraria muito pouco
tempo.

Aos 60 anos,
na televisão

Quando celebrou seis décadas
de vida, Marcelo era o mais bem
sucedido comentador televisivo
em Portugal. Tinha inaugurado
um estilo próprio na TVI a 13 de
Maio de 2000 e estava já há dez
anos no ecrã, sem descanso
nos comentários e nas críticas.
Deputados, líderes partidários,
ministros. Presidente da
República, amigos. Ninguém é

poupado. Acaba por ser instado

por Miguel Pais do Amaral a

mudaro rumodos comentários
para não funcionar como uma
"plataforma de derrube do
aoverno de Santana LoDes".



Assim, os 60 anos já não os

cumpre na TVI, mas na RTP,

onde permanece entre 2004 e
2010 — ano do regresso à TVI.
Foi de lá que saltou para Belém.
Sônia Sapage




