
Rosado
Fernandes.
Morreu
o rústico

Traduziu Tucídides e Horácio, foi ao pescoço
a um colega eurodeputado. O "anticomunista
universitário" morreu aos 83 anos
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0 erudito doutorou-se em Filo-

logia Clássica em 1962 com uma
tese sobre "O tema das Graças
na Poesia Clássica" e ocupou
aos 40 anos a cátedra de Lín-

gua e Literatura Gregas. 0 rús-

tico, que teve as terras da famí-
lia no Alentejo ocupadas duran-

te a Reforma Agrária, foi o
fundador da Confederação
Nacional de Agricultores Por-

tugueses e o deputado de humor
ácido do CDS no Parlamento
Europeu e depois na Assem-
bleia da República.

Raul Miguel Rosado Fernan-

des, que morreu ontem aos 83

anos, intitulou a sua autobiogra-
fia "Memórias de um Rústico
Erudito". É sua a frase: "Não sou

um anticomunista primário. Sou

um anticomunista universitá-
rio". 0 rústico era truculento -
e não só com os opositores comu-

nistas, que lhe devolviam os ata-

ques acusando a CAP de ser

"representante da CIA em Por-

tugal". O erudito, que sempre
teve a franqueza do rústico na
vida pública, correspondeu-se
com Jorge de Sena e José Rodri-

gues Migueis, traduziu do gre-
go Tucídides e Horácio.

Em texto publicado no Públi-

co, em 2008, quando estava a
traduzir a História da Guerra
de Peloponeso. escrevia: "Per-

guntar-me-ao muitos cidadãos

deste país, e alguns com cultu-

ra que baste, mas quem é esse
Tucídides? (...) É um cidadão
ateniense que escreveu uma His-

tória da Guerra do Peloponeso.

(...) Pertencia à aristocracia ate-
niense e como historiador refor-

ça a visão racional da história'".

Raul Miguel Rosado Fernandes
escreveu inúmeros ensaios de

estudos clássicos. Bom garfo e

gastrónomo, também gostava
de ler livros de cozinha.

À PANCADA EM ESTRASBURGO.
Em 1997, o Parlamento Euro-

peu foi cenário de uma das mais
famosas cenas do "rústico" na
Europa. Raul Miguel Rosado
Fernandes fez uma interven-
ção a defender a liberdade dos

fumadores (num tempo em que
esta ainda não era uma posição
demoníaca). Foi insultado por
um deputado dinamarquês, que
o acusou de ser um "sem ver-
gonha" e de estar a soldo das

empresas tabaqueiras. "De
maneira pouco ortodoxa" -
expressão de Rosado Fernan-
des - o eurodeputado do CDS
levantou-se e agarrou o seu cole-

ga dinamarquês pelo pescoço,
atirando-o para fora do lugar
onde estava sentado.

No tempo em que Ribeiro e
Castro era líder do CDS, Raul
Rosado Fernandes foi um dos

variadíssimos críticos. Na altu-

ra, Ribeiro e Castro era eurode-

putado e Rosado Fernandes acu-
sava-o de "fazer telepolítica":
"Fazer telepolítica não me pare-
ce que seja a melhor forma de

fazer política", afirmava, ao mes-
mo tempo que dava asas ao seu

humor verrinoso elogiando o
então líder do CDS de ter uma
grande "resistência física" por
conseguir ser líder do partido
"a mais de 2500 quilómetros de
distância".

Esse foi um tempo difícil para
o CDS, em que Ribeiro e Castro

era obrigado a conviver com um

grupo parlamentar que tinha
sido escolhido por Paulo Portas

e o odiava. O ambiente dentro
do partido era péssimo. Rosado
Fernandes ironizava mais uma
vez: "Parece um onze de fute-
bol que está na Assembleia con-

Marcelo elogia as

qualidades de
"lutador corajoso"

de Raul Miguel
Rosado Fernandes

Correspondeu-se
com Jorge de Sena e

Rodrigues Migueis,
traduziu Tucídides

e Horácio

tra o partido que está aqui na
sede. Faz-me imensa pena, conhe-

ço todos e gosto imenso de todos".

Era contra os profissionais da

política: "Quando era pequeni-
no julgava que devia haver pro-
fissionais da política, fui cres-
cendo e percebi que esse era um

emprego precário", dizia, apon-
tando que quem fazia da políti-
ca profissão era obrigado a "sujei-
tar-se a ações menos dignas".

Há 10 anos, foi uma das 19 "per-
sonalidades da cultura" que assi-

nou a petição contra o acordo

ortográfico promovida por Vas-

co Graça Moura.
O Presidente da República foi

o primeiro a dar a notícia. No
site da Presidência, em comu-
nicado, Marcelo lamentou a mor-
te do fundador e ex-presidente
da CAP. "O Professor Rosado
Fernandes sempre foi um luta-

dor corajoso e independente no
associativismo agrícola, como
deputado na Assembleia da Repú-
blica e no Parlamento Europeu,
assim como na Universidade ou

como produtor agrícola no Alen-

tejo", lê-se no texto.
O CDS, na nota de pesar, citou

Péricles: "Neste luto, aproveita-
mos as palavras antigas, que ele

traduziu do grego clássico, fala-

das por Péricles, e que tão bem
se adequara a Raul Miguel Rosa-

do Fernandes: cultivou 'a bele-

za com simplicidade e o saber
sem fraqueza'".

Citações

"A morte, aos
83 anos, do Prol".
Doutor Raul
Miguel Rosado
Fernandes deixa
Portugal mais
pobre: o país da
Cidade, onde
nasceu e ensinou,
perde um
académico
brilhante e um
político assertivo:
e o país do campo,
que trabalhou e
deu a conhecer,
perde um defensor
intransigente''
Comunicado do CDS

"No mundo
político, foi
deputado e

eurodeputado, .

e a sua cultura,
ironia e rapidez
são inesquecíveis
por todos que
o conheceram"

Idem

"Neste luto,
aproveitamos as

palavras antigas,
que ele U"aduziu
do grego clássico,
faladas por
Péricles, e que tão
bem se adequam
a Raul Miguel
Rosado Fernandes:
cultivou 'a beleza
com simplicidade
e o saber sem
fraqueza'".
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