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O líder carismático
e a líder preparada
Há 11 anos, quando ela já era jotinha

1

e ele nem
por isso, os líderes da JSD e da JP cruzavam-se
na faculdade e formavam a "primeira geringonça"

MARIANA LIMA CUNHA

Nenhum se lembra do exato
momento em que se conhe-
ceram: sabem que entraram
para a Faculdade de Direito de
Lisboa no mesmo ano, 2007, e

que os seus caminhos se terão
cruzado logo no início. Fran-
cisco acha que terá sido "pelos
corredores" da faculdade. Mar-
garida tem uma ideia mais cla-
ra: 24 de setembro, o primeiro
dia de aulas, coincide também
com a sua data de aniversário,
e ela acredita que terá sido aí,
num dia de praxes em que vol-
tou para casa "suja de farinha",
que se cruzou pela primeira vez
com Francisco.

Hoje estão na linha da fren-
te da nova geração de políticos
portugueses: Francisco Rodri-

gues dos Santos, mais conhe-
cido por "Chicão", é o líder da
Juventude Popular (JP), foi
escolhido pela "Forbes" este
ano como um dos jovens mais

promissores da Europa e con-
quistou um espaço mediático
pelas posições que assumiu,
sobretudo em relação a temas
fraturantes, mais conservado-
ras do que as defendidas pela
atual direção do partido-pai.

Margarida Balseiro Lopes é a
líder da JSD, foi eleita contra
um apoiante de Rui Rio (Marga-
rida nunca assumiu preferência
entre Rio e Santana) e senta-se

hoje no Parlamento, tendo ga-
nho destaque desde o discurso

que fez no último 25 de Abril.
Mas, há 11 anos, nem Francis-

co — que não era sequer filiado
na JP — nem Margarida eram
líderes. Ele vinha do Colégio
Militar, onde estudou como
aluno interno e aprendeu téc-
nicas sobre liderança enquanto
responsável pelos mais novos.
Ela tinha dirigido a Associa-

ção de Estudantes da escola
na Marinha Grande, de onde é

natural. Quem os conheceu na
altura recorda que eram jovens
que "tinham claramente vonta-
de de fazer política", mas com
perfis muito diferentes.

"Os estilos completamente
diferentes dos dois já se nota-
vam enquanto alunos. Lembro-
-me de ambos, de que lhes dei
boas notas, mais alta à Marga-
rida." António Leitão Amaro,
que como deputado do PSD se

senta ao lado de Margarida no
hemiciclo, sentava-se então no
lugar de professor, enquanto
Francisco e Margarida assu-

miam o papel de alunos — de
Direito do Ambiente. "Ele tem
procurado marcar uma diferen-

ça ideológica mais relevante,
assumindo uma agenda conser-
vadora, não se importando de
chocar. Isto já se notava quan-
do defendia as suas posições
nas aulas, num estilo assertivo,
sem receio, procurando mar-
car o contraste e a diferença
nas discussões comigo e com
os colegas. Ela tinha grande

consistência, rigor e qualida-
de, mas também procurava ser
criativa nas soluções. Queria
acrescentar valor", compara
Leitão Amaro.

A descrição do antigo pro-
fessor encaixa no que dizem
os colegas e amigos da altura.
Todos a descrevem como mais
"sólida" nas suas convicções,
mais preparada tecnicamen-
te e mais discreta, guardando

Margarida Balseiro Lopes e Francisco Rodrigues dos Santos,
rostos do futuro para a política à direita



para Francisco o "carisma es-

pecial", a capacidade de ser um
"líder agregador" e o gosto pela
provocação. Pedro Costa, hoje
colega de Francisco na Assem-
bleia Municipal de Lisboa — e

filho do primeiro-ministro, An-
tónio Costa—, conheceu ambos
na Faculdade de Direito. "Ele
tem um dom da oratória su-
perior ao normal. Ela tem um
pensamento muito estruturado
e na altura levava o curso mais
a sério, gostava mais de Direi-
to", resume, assumindo que
hoje em dia é "genuinamente
amigo" de Francisco; com Mar-
garida, a relação é cordata.

"A primeira 'geringonça'
fomos nós que a criámos"

Apesar das diferenças que to-
dos lhes apontam, foi então,
há 11 anos e precisamente gra-
ças à política, que Francisco
e Margarida acabaram por se

conhecer melhor. Numa época
"particularmente excecional na
vida da escola", como "Chicão"
recorda, os órgãos da Associ-

ação Académica da faculdade
foram dissolvidos e foi preciso
"criar uma lista de convergên-
cia". "Estávamos juntos contra
a antiga direção, e os desagra-
dados começaram ajuntar-se

à noite, para encontrar uma
solução. As vezes, ficávamos a
discutir política das lBh às 2h",
recorda Gonçalo Correia, que
acabou por presidir à lista que
juntou Margarida e Francisco.

"Foi uma junção improvável, a
AE atravessava um momento
complicado, e pessoas de vários

espectros começaram a juntar-
-se. A primeira 'geringonça' fo-
mos nós que a criámos", brinca.
"Eu era a plasticina." Naquele
elenco, além de Margarida e

Francisco, encontravam-se ain-
da elementos do PS (incluindo
Pedro Saraiva, hoje assessor de
Fernando Medina na Câmara
Municipal de Lisboa) ou do BE.

Não é de estranhar que, nessa
altura, Margarida não soubesse
se Francisco era filiado ou qual
era exatamente o partido com

que se identificava — o próprio
confirma que durante muito
tempo teve uma "filiação de-

corativa", tendo entrado para
a JP pela mão de um amigo
do Colégio Militar e sem co-
nhecer as principais figuras
da estrutura, uma "subscrição
por convicção". Na faculdade,
entre aulas, a equipa de futebol
e a AE — para a qual, confirma
Pedro Costa, chegou a ser pres-
sionado para se candidatar a
presidente —

, não se dedicou
à juventude dos centristas. Só

depois se distinguiu.
O percurso de Margarida foi

completamente diferente: fi-
liada na JSD desde os 14 anos,
na Faculdade de Direito todos
sabiam que estava muito en-
volvida na estrutura, e ela fazia
questão de vestir a camisola.
"Uma 'jotinha' clássica", co-
menta uma fonte que a conhe-
ceu nos tempos da faculdade.
"Eu também era da JSD, e ela

já se previa que pudesse vir a
suceder a alguma dinastia na
JSD", sublinha Nuno Gonçalo
Poças, que embora fosse quatro
anos mais velho conheceu tan-
to Margarida como Francisco.

Francisco e Margarida não
são amigos: hoje em dia, cru-
zam-se necessariamente, en-
contram-se em debates e con-
ferências, perguntam pelos
amigos comuns, trocam pala-
vras de circunstância. Dos tem-

pos de luta política na faculdade
ficou sobretudo uma memó-
ria forte: o dia 24 de março de

2011, quando decidiram fechar
o edifício por estarem contra
as políticas do então ministro
da Ciência e Ensino Superior,
Mariano Gago, sobre as bolsas
de ação social. Ambos se lem-
bram bem de escrever "Se o

ministro fecha para uns, fecha

para todos" nas enormes tarjas,
de ficar na faculdade no final
daquele dia de aulas, de subir
ao telhado para que a mensa-
gem fosse bem vista por quem
passasse de manhã. "Demorou
cerca de duas noites a preparar.
Na véspera não dormimos, não
estou certo de que na antevés-

pera tenhamos dormido", ri-
-se Gonçalo Correia, que se re-
corda do "envolvimento ativo"
tanto de Margarida como de
Francisco naquele dia. A 24 de

março, Pedro Costa estava com
ambos para fechar a faculdade.
Puseram o cadeado na porta e

penduraram a tarja. Só houve
uma dificuldade, que recorda
com humor: "A partir do mo-
mento em que as faixas passa-
ram para o telhado, o Francisco
não se conseguia aproximar a
mais de dois metros do muro:
tem vertigens..."
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