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O candidato com
o trauma do Belenenses

João Almeida
cresceu azul, numa
família de esquerda.
Comprou guerras
no partido
e com o Governo
de Passos. Mas
ninguém lhe aponta
falta de coerência ou
persistência. Agora
quer pegar noutra
casa em ruínas
MARIANA LIMA CUNHA

JUVENTUDE
Paixão pelos azuis,
vertigem das crises

Os resultados eram francamente maus,
as perdas constantes. Não havia dinheiro

para nada, a situação era quase de insol-
vência. E foi aí que João Almeida decidiu
entrar em jogo. Este podia ser o início da
história dos dias em que este deputado e

ex-governante decidiu concorrer à lide-

rança do CDS num dos piores momen-
tos da história do partido, mas também
é a história de João Almeida quando,
em 2010, se tornou o presidente mais

jovem de sempre do Belenenses, o seu
clube do coração, que era então uma
casa em ruínas.

Na altura, o Belenenses estava "próxi-
mo da insolvência", tinha "descido de di-
visão em futebol" e contava com "umas

piscinas em ruínas". Porquê avançar?
"Foi um impulso de paixão clubística"

que até levou a que renunciasse ao seu

cargo de secretário-geral do CDS. Re-

sultado? "Dez longos meses" que foram
"traumatizantes" para Almeida. O de-

putado ainda se lembra de receber, "na
mesma manhã, três agentes de execu-

ção, dois deles com agentes da PSP ao

lado, para penhorar coisas". Acabou por
sair: pediu a substituição meses depois,
quando "o desgaste estava no limite".

Quando se fala em Almeida é costume
associar o deputado a estas duas pai-
xões: política e futebol. Acompanhadas,
em ambos os casos, de bastante sofri-
mento: quando se filiou, o CDS, o partido
do táxi, tinha precisamente cinco depu-
tados no hemiciclo (tantos como hoje) e

não ultrapassava os 2% nas sondagens.
Não foi dos miúdos que escolhem o clube
em função do que ganha mais campeo-
natos, mas ver aquele quinteto bater-se

no Parlamento contra o Governo de
maioria de Cavaco Silva, reconhece, foi
determinante para se apaixonar pela
política e tomar a resiliência como uma
virtude crucial em tempos difíceis.

Em casa, o jovem Almeida lia Eça de

Queirós e Camilo Castelo Branco ("A
Queda de Um Anjo", história de um par-
lamentar do século XIX) e discutia políti-
ca com o pai. Não foi ele que o convenceu
a entrar para a juventude do CDS — en-
tão Juventude Centrista —

, até porque
era bem mais à esquerda do que João
e vibrou com as eleições em que o PSR,
um dos partidos que viriam a compor
o BE, quase elegeu Francisco Louçã. A
discordância dava em "debates interes-

santíssimos", recorda, que terminaram
demasiado cedo: o pai morreu ainda
João Almeida era adolescente, pouco
depois de se filiar na JC, aos 17 anos.

Nessa altura já João Almeida se ti-
nha impressionado com a morte de Sá
Carneiro e Adelino Amaro da Costa em
Camarate, comoção que lhe chegou pela
televisão à sala de casa, e acompanhado
pela mesma televisão os debates em que
Adriano Moreira ou Narana Coissoró se

batiam contra a maioria cavaquista. Mas



seria na Jota que consolidaria o gosto
pela política, de onde não mais voltaria

a sair. Viriam aí oito anos de liderança
da JC — o período mais longo de qual-
quer presidente —

, um curso de Direito
constantemente adiado e o alimentar de
um mito que se tornaria um handicap: a
fama de eterno miúdo.

ASCENSÃO

As guerras e a primeira
candidatura

Quem conheceu João Almeida nessa
metade dos anos 90, a entrar para o ano
zero da Universidade Católica para estu-
dar Direito e a destacar-se na hierarquia
da Jota, recorda um jovem politizado,
com facilidade em expor as suas ideias.
Adolfo Mesquita Nunes era então colega
na Jota e na faculdade. "Era visível que o

João tinha uma preparação política bas-

tante acima da média, um interesse pela
atualidade e pelas questões ideológicas."
Na altura, os elogios seriam insuspeitos:
"Eram conhecidas as nossas divergênci-
as na JC, mas sempre houve um respeito
político e intelectual."

Essas divergências não eram, aliás, ex-
clusivas na relação entre Adolfo e João:
da mesma geração saíram quadros do
CDS que hoje estão na primeira linha do

partido, como é o caso do outro candida-
to e amigo Filipe Lobo d'Ávila, Cecília
Meireles ou João Gonçalves Pereira.
"Já estivemos quase todos uns contra os

outros." Com Pedro Mota Soares, hoje
seu amigo, conta-se que houve zanga
por causa dos lugares de deputados, na
sua primeira eleição ao Parlamento —

saiu Mota Soares, "LP" para os amigos,
entrou Almeida. Uma luta entre dois
delfins de Paulo Portas, a figura de quem
teve "mais apoio" no partido. "Ou era
um ou era outro. São alturas de muita
sensibilidade", confirma Almeida. Hoje,
Mota Soares — que já lhe declarou o seu

apoio — considera-o "combativo, focado,
umfightef.

Os "fortes desacordos" não ficaram

por ali. As primeiras memórias que guar-
da na Jota são de confronto. No primeiro
congresso em que esteve, era Manuel
Monteiro presidente, orgulha-se de ter
votado contra a alteração do nome do

partido para apenas PP. Logo a seguir,
em 1997, a memória de ter subido ao
palanque no Pavilhão Carlos Lopes, em
mais uma reunião magna, para se opor
à intenção de Monteiro de se candidatar

com a moção feita pela JC (então lidera-
da por Mota Soares). "Não fazia sentido

que se refugiasse na moção de outros."

Curiosamente, foi isso que outros ba-
rões do CDS foram acusados de fazer
em 2006, com uma moção encabeçada
por Almeida. Ainda o agora deputado
continuava com o curso pendurado — a
política meteu-se e foi entretanto eleito

deputado, justifica — e já estava a desa-
fiar Ribeiro e Castro, então presidente,
na liderança do partido. Não contava
propriamente com a eleição — "espe-
rávamos números na ordem dos 25%"
—

, mas ficou surpreendido pelos 42%
que conseguiu em congresso, acusado
de fazer de escudo para os verdadeiros
críticos da direção do partido. "Avancei

porque outros não o fizeram", reconhe-

ce agora Mas foi a primeira vez que se

posicionou como possível futuro líder.
Para quem o conheceu cedo, não foi

e não é uma surpresa. "Sentia-se que
podia ser uma vocação, e ele não o es-

condia", confirma João Gonçalves Pe-

reira, que chegou a desafiar Almeida na

liderança da Jota. Os amigos próximos
insistem: a candidatura estava "escrita
nas estrelas". Foi presidente da Jota,
deputado, secretário-geral, secretário
de Estado, porta-voz. (Pelo meio, uma
experiência marcante como chefe
de gabinete de Maria José Nogueira
Pinto na Câmara de Lisboa, onde
aprendeu um lema: "Se as pessoas
errarem, para fora a responsabilida-
de tem de ser do líder. Cada vez que
vejo pessoas desculparem erros
com quem está abaixo ou ao lado
lembro-me dela".)

Apesar da experiência
política acumulada, o

handicap é assumido por
todos os que o rodeiam:
fruto dos tempos à frente
da JP em que era conhecido
como "o deputado Clearasil"
ou do próprio aspeto físico,
a sugerir menos idade do

que a que tem, continua
a ser visto como "um
miúdo". "O partido vê-o
como um jovem que não
se tornou adulto, algo instá-

vel. Tem de crescer enquan-
to pessoa e enquanto ator
político", comenta fonte pró-
xima. A resposta dele é, curiosamente,
uma citação de Manuel Monteiro: "Se o

problema é a idade, passa com o tempo

NO GOVERNO

O crítico de Gaspar
A preparação é uma qualidade transver-
salmente reconhecida— quando agarra
uma pasta, gosta de a estudar a fundo.
Por vezes, para assumir o confronto: no
período da troika foi um dos deputados
da direita conhecidos como críticos e

chegou a fazer uma declaração de voto
contra o Orçamento do "enorme au-
mento de impostos de Vítor Gaspar" —

andava, com deputados como Mesquita
Nunes, "de rubrica em rubrica à procura
de compensações" para questões como
a sobretaxa, que conseguiram descer
meio ponto. "Tinha uma visão diferente
do memorando. O ministro anunciou o

aumento quase como virtude."
Mas a experiência como deputado

e governante — foi nomeado em 2013
secretário de Estado da Administração
Interna — também lhe trouxe o gosto
pela negociação e pelos consensos. Ga-
nhou lastro com o relatório da última
comissão de inquérito à CGD, da qual
foi relator e que conseguiu fazer aprovar
por unanimidade. Mas também na revi-
são da lei dos vistos gold, onde trabalhou
com Ana Catarina Mendes, do PS. "Con-

seguia desatar alguns nós com a sua
capacidade de diálogo e negociação",
confirma Miguel Macedo, à época o seu
ministro e que lhe reconhece "lealdade"
e "argúcia" na forma de fazer política

Com tão longo currículo político, o

que sobrou para a experiência profis-
sional? Muito pouco. É o próprio que
admite que não gostou da experiência
de ser consultor — e sabe que no partido
lhe apontam o problema de ser um polí-
tico profissional. "Tenho perfeita noção
disso", reconhece, argumentando que
por isso foi, em 2012, tirar um mestrado
em Economia e Políticas Públicas, no
ISEG. Para orientar a tese ("Separação
de poderes, o ativismo e a restrição ju-
dicial nos programas de ajustamento:



Portugal vs. Irlanda") escolheu alguém
que viria a ser seu colega no Parlamen-
to: Paulo Trigo Pereira, independente
nas listas do PS. O professor recorda
um aluno "determinado", com quem
discutia política apesar das diferenças:
"A ciência não é ideologia"

Perante as acusações de não ter vi-
vido de outra coisa que não a política,
João Almeida adianta que faz tenções
de avançar para um doutoramento. Se
tudo lhe correr bem, será difícil fazê-lo:

pode ter, a partir de janeiro, a espinhosa
tarefa de governar os destinos do CDS,
tarefa que previsivelmente lhe deixará

pouco tempo de sobra para estudar.
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