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Necrologia
política
Existe

em Portugal uma espécie de
comunidade fofinha envolvendo o
funcionalismo partidário e o fun-

cionalismo comunicacional. É como uma
câmara de descompressão entre aqueles que
fornecem as notícias dos partidos políticos
e aqueles que publicam as notícias sobre

os partidos políticos. Vivem uns para os

outros. Uns dos outros. São os assessores.
São os repórteres de escala. São os chefes de

gabinete. São os editores. São as secretárias.

São os directores de comunicação. Quando
a um dói um dente, aos outros aparecem
dores reflexas. E, no seu enlevo corporativo,
na sua infinita ternura mútua, pensam que
o mundo gira em torno dessa ficção tecida

por uns e por outros. É claro que raramente
abandonam a alcatifa em que deslizam,
desconhecendo por isso o estranho mundo
em que as pessoas normais têm de viver.

Viu-se isso agora, no falecimento de um
homem decentíssimo, de comportamento
moral e social irrepreensível, exemplo de

dedicação ao seu trabalho e de lealdade
aos seus chefes: José Mendonça. Toda a
vida funcionário do PSD com o pelouro
da comunicação social, a sua carreira foi
emitir 'press releases', indicar aos presiden-
tes do partido onde estava o microfone
na conferência de imprensa e tomar um
café cordial com os jornalistas durante os

congressos. Adoeceu discretamente, e com

dignidade faleceu, deixando um exemplo
de funcionalismo e bons modos. Tudo isso

eu respeito. Tudo isso eu admiro.

Mas por que razão, no momento dis-
creto e grave do seu passamento, quando
ele já cá não estava para modestamente

protestar, os jornais transformaram José

Mendonça num herói da maratona, num
Sófodes, num Einstein, num génio e num
semi-deus?

Os obituários da imprensa, aquilo a que
no meu tempo se chamava necrologia, tece-
ram loas a um homem que passou pela vida
com classe, distinção, discrição e poucas
palavras. Era justo que se assinalasse a sua

partida Mas a verdade é que não se lhe
conhece uma frase. Não lhe foi registada
uma ideia. Não há memória de um feito

seu. E os jornais encheram páginas e páginas
de elogio a quem se limitou a ser, enquanto
viveu, uma pessoa bem educada.

Admito que os bons modos já tiveram
melhor época e que, portanto, o trato im-
pecável de José Mendonça era assinalável.

Mas como explicar que dezenas de colegas

seus, também funcionários mas da im-
prensa, viessem rasgar as vestes na agora
- clamando, com uma mão estendida para
Zeus, que o mundo perdera o seu ponto
de apoio e que caíra sobre o planeta a treva
do apocalipse?

Na hora da despedida, que José Men-
donça certamente desejaria tão reservada

e recatada quanto ele, surgiram à compita,
em artigos mais ou menos ridículos (quase
todos mais), catadupas de "amigos íntimos",

"companheiros de sempre" e "admiradores
indefectíveis" deste "histórico", acotovelan-
do-se por um lugar no primeiro balcão e

reclamando uma intimidade duvidosa.
Todos repetiram à exaustão a evidência da
vida de José Mendonça: a sua boa educa-

ção, o seu fino trato. E todos o reduziram

ao diminutivo "Zeca", numa espécie de

cumplicidade que ele já não podia repelir,

por abusiva em muitos casos.

Peço que esta minha reflexão não seja
mal interpretada: disse e repito que res-

peito e admiro o perfil de José Mendonça.
Lamento o seu passamento e inclino-me

perante a sua memória.

Do que eu falo é da pobreza de es-

pírito, da escassez de inteligência e da
falta de vergonha desta comunidade
fofinha que envolve, num abraço asfi-

xiante, o funcionalismo partidário e o
funcionalismo comunicacional. Porque
os autores dos panegíricos necrológicos
sobre "o Zeca" são os mesmos que dirigem,



produzem e distribuem a informação po-
lítica que todos os dias é administrada ao

português indefeso. Com a mesma falta de

senso e de grandeza. Com igual ausência
de sentido das proporções. Porque, para
eles, o País resume-se a essa comunicação,
a esse sistema de vasos comunicantes. A
esse arranjinho. A essa "família".

Muitas vezes, quando falamos da quebra
de qualidade das lideranças políticas, quan-
do constatamos que não há hoje estadistas

como havia há trinta anos, esquecemos
com frequência esta massa amorfa em

que se moldam os partidos, esta plastici-
na corporativa de que os partidos políticos
são realmente feitos. Porque a meia tijela
mental não está só nas lideranças políticas:
está, desde logo, nos pseudo-jornalistas que

pegam no microfone.

Não vem nada a propósito, mas faleceu
há dias, em Lisboa, o Professor Antero da
Palma Carlos. Especialista mundial em
Imunoalergologia, criou em 1961 a Imu-
noAlergologia Hospitalar no nosso País.

Foi director do hospital de Santa Maria
e presidente da Sociedade Portuguesa de.

Alergologia e Imunológia Clínica. Presidiu
à International Association of Asthmology
(Interasma) e à Foundation for Allergy
Research in Europe-FARE. Foi vice-pre-
sidente da EAACI (European Academy
of Allergy and Clinicai Immunology) e

presidente honorário do Board of Allergo-
logy da Union Européenne des Médicins

Spécialistes (UEMS) e do Comité de Espe-
cialidades e Ensino da European Academy
of Allergy and Clinicai Immunology. Era

professor catedrático jubilado de Medicina
Interna, Imunológia e Imunoalergologia
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa, Presidente Honorário
dos Alergologistas Europeus, 'Honorary
Fellow' do American College of Allergy e

membro Emérito da Academia Portuguesa
de Medicina. Agraciado com o grau de
Chevalier de L'Ordre National dv Mérite
(França) e a Medalha de Ouro da Uni-
versidade japonesa de Nagoya, publicou
mais de 800 trabalhos científicos. Filho e

neto de primeiros-ministros do Governo
de Portugal, deixou-nos aos 86 anos e foi

sepultado, Sábado passado, no cemitério
dos Olivais, em Lisboa.

Os meus leitores talvez tenham dado

pela notícia."


