
TUDO EM FAMÍLIA

¦ Sabia que o filho de Carlos César está a um passo de se tornar líder da bancada

parlamentar socialista nos Açores? ¦ E que a filha de Ana Gomes é presidente da EGEAC,
a poderosa entidade que gere a Cultura em Lisboa? ¦ Ou que uma filha de Balsemão está

na linha de sucessão de Carlos Carreiras em Cascais? opágs.iß-17



JÁ DIZ O PROVÉRBIO POPULAR:
FILHO DE PEIXE SABE NADAR!
O poder anda de mãos dadas com a in-
fluência. Mas mais do que aproveitar-se
a influência para proveito pessoal, mui-
tas vezes a influência parece estender-se
à família. Não é difícil encontrar mulhe-
res, maridos, filhos, filhas, sobrinhos e
outros parentescos em posições de topo
de grandes empresas ou da administra-
ção pública; nalguns casos, os curricu-

lum vitae comprovam as competências
e a experiência necessárias para desem-
penhar a posição, noutros nem por isso.
Se ali estão por influência dos familiares
ou não, é uma questão que ficará sempre
por responder. O SOL quis saber onde
andam e por onde já passaram as famí-
lias das pessoas mais influentes do país.
Textos de Beatriz Coelho beatri2.coeiho@soi.pt

CARLOS CÉSAR

Mulher, filho,
nora e não só
Carlos César é presidente do PS e

líder da bancada parlamentar. Nas-

cido nos Açores, presidiu ao Gover-

no Regional. Nessa altura, a mu-
lher, Luísa César, foi coordenadora
dos Palácios da Presidência. Mais
tarde, quando César já não estava

no Executivo, passou a coordena-

dora da Estrutura de Missão da
Casa da Autonomia, onde ficou até

2016. É formada em História e tem
uma pós-graduação em Ciências
Documentais. Por sua vez, o filho
Francisco é vice-presidente do gru-

po parlamentar do PS Açores.
Numa altura em que o partido está

em processo de elaboração da de lis-

ta às eleições europeias, o SOL sabe

que entre os candidatos está o líder
parlamentar do PS Açores, André
Bradford. Abrirá assim a porta a
Francisco César para que possa
chegar a líder parlamentar? Tudo
indica que sinumas o tempo o dirá.
A sua mulher, Rafaela Seabra Tei-

xeira, é desde 2016 chefe de gabine-
te da Secretaria Regional da Ener-

gia, Ambiente e Turismo, tendo an-
tes desempenhado as mesmas
funções na Secretaria Regional Ad-

junta da Presidência para os As-
suntos Parlamentares. Há, ainda,
o badalado caso da sobrinha de Car-
los César, mês, contratada pela Ge-

balis - empresa municipal respon-
sável pela gestão de bairros sociais.



ANA GOMES

Afilha
Com um longo percurso na políti-

ca, a eurodeputada do PS Ana Go-

mes é conhecida pelas batalhas que
trava em nome da integridade e da

transparência. Já a filha não se-

guiu as passadas da mãe e têm-se

mantido longe da política: aos 39

anos, ainda durante o mandato de

António Costa na Câmara Munici-
pal de Lisboa (MCL), Joana Gomes

Cardoso tornou-se presidente da

Empresa de Gestão de Equipamen-
tos e Animação Cultural (EGEAC).
Como é que chegou aqui? Forma-
da em relações internacionais, tem
um mestrado em Culturas e Desen-

volvimento. Logo depois de ter con-

cluído a licenciatura, foi jornalista
da CNN nas delegações de Nova
Deli e Nova lorque durante um ano

e passou depois para a SIC Notí-
cias, onde esteve durante seis anos

sempre ligada aos assuntos inter-
nacionais. Mais tarde, passou a di-

retora de comunicação do Euro-

pean Institutions Office da Amnis-
tia Internacional, em Bruxelas.
Três anos volvidos abraçou o desa-
fio de diretora-geral do Gabinete de

Planeamento, Estratégia, Avalia-

ção e Relações Internacionais do

Ministério daCultura. Desde 2012,
é vice-presidente da secção portu-
guesa da Amnistia Internacional,
cargo que acumula com o da presi-
dência da EGEAC desde 2015.

DURÃO BARROSO

O filho
O nome de Durão Barroso ultra-

passa fronteiras. Depois de ser

primeiro-ministro, de 2002 a 2004,

passou para voos mais altos e as-

sumiu a presidência da Comissão

Europeia entre 2004 e 2014. Desde

2016, é o presidente não executivo
do conselho de administração do

Goldman Sachs International,
onde também é consultor. Um dos

três Filhos, Luís Barroso, chegou
aos 31 anos ao Departamento de

Supervisão Prudencial do Banco
de Portugal, em 2014. A notícia foi
avançada na altura pelo Jornal de

Negócios, que escreveu que o fi-
lho de Durão Barroso foi contrata-
do sem concurso e que, segundo
as regras do banco, isso só se ve-

rifica em situações de «compro-
vada e reconhecida competên-
cia profissional». Desde 2016,
está no Departamento de Direito,
segundo se lê na sua página de
Linkedin. Licenciado em Direito
na Nova e com um mestrado e um
doutoramento da London School

of Economics, antes de chegar ao
Banco de Portugal fez dois está-

gios de verão em dois escritórios
de advogados e, desde 2013, é pro-
fessor convidado na Universida-
de Católica Portuguesa. Em 2014,
ainda comentador, Marcelo veio
dizer «não ver razão para Du-
rão Barroso meter o dedo».

HELENA ROSETA

A filha
Helena Roseta tem um percurso
político com mais de 40 anos: pas-
sou pela Assembleia da República
e, antes de chegar à Câmara de Lis-

boa, em 2007 - onde atualmente é

presidente da Assembleia Munici-
pal de Lisboa -, já tinha passado

por outra câmara, a de Cascais,
onde foi mesmo presidente entre
1982 e 1985, quando pertencia ain-
da ao PSD e não tinha passado para
o lado corde-rosa. Partidos à parte,

parece que Helena Roseta deixou
a semente na filha, que entretanto
entrou também na vida política.
Em 2017, Carlos Carreiras (PSD)
recandidatou-se à Câmara Muni-
cipal de Cascais e, entre os verea-

dores, levava na lista Filipa Rose-

ta. Acabou por ser reeleito, o que
determinou a chegada da filha de

Helena Roseta a vereadora da Câ-

mara Municipal de Cascais, res-

ponsável pelas áreas de Gestão Ter-

ritorial, Inteligência Territorial e

Ordenamento do Território. Licen-
ciada em Arquitetura pela Univer-
sidade de Lisboa (FAUL), seguiu

para mestrado em Cultura Arqui-
tectónica Contemporânea na mes-

ma instituição, tendo depois segui-
do para o doutoramento no Royal
College of Art, em Londres. Pro-
fessora Auxiliar na FAUL, foi Vice-
-Presidência do Conselho Científi-
co da mesma instituição (2014-2016).



FRANCISCO PINTO

BALSEMÂO

A filha
Ainda que as gerações mais novas
o conheçam pela ligação à comuni-

cação social, enquanto fundador e

presidente do Grupo Impresa e pre-
sidente da SIC, Francisco Pinto Bal-

semão está ligado à política: funda-
dor do PSD e presidente do partido
de 1980 a 1983, foi primeiro-minis-
tro entre 1981 e 1983. Em 2017, foi
mandatário da candidatura de Car-

los Carreiras em Cascais e uma das

suas filhas, Joana Balsemão, aca-
bou por enveredar pela política: foi
também uma das escolhas de Car-
reiras em 2017 e está na Câmara
Municipal de Cascais como verea-
dora com as áreas de Qualificação
Ambiental e Estrutura Verde, Al-
terações Climáticas, Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável e Ci-
dadania e Participação. Antes de

chegar à autarquia, Joana Balse-

mão «foi conselheira técnica na
Representação Permanente de

Portugal junto da União Euro-
peia», dá conta a nota biográfica,
tendo ainda assumido funções de

assessoria no Ministério do Am-
biente e sido investigadora pelo Ins-

tituto Superior Técnico na área da

educação para as alterações climá-
ticas. Há quem diga que será ela a
candidata a sucessora de Carreiras
na Câmara pelo PSD, já que Miguel
Pinto Luz estará mais focado no
partido do que na autarquia.

JOÃO SOARES

O filho
Em entrevista ao i, em 2017, João
Soares admitiu que ser filho de
Mário Soares o prejudicou «imen-
so» na vida política. Ainda assim,
talvez lhe tenha também aberto
uma ou outra porta, uma vez que,
tal como o pai, também João Soa-
res tem um percurso na política:
deputado na Assembleia da Repú-
blica, foi presidente da Câmara
Municipal de Lisboa de 1995 a
2002, deputado no Parlamento Eu-
ropeu e tutelou o Ministério da
Cultura entre 2015 e 2016. Contu-
do, a influência da família Soares
parece ter-se estendido ainda a um
dos seus filhos: em 2016 - quando
João Soares era ministro da Cul-
tura -, o filho Mário foi contrata-
do pela pela autarquia lisboeta
como avençado pela vereadora da
Educação, Catarina Albergaria. A
notícia, avançada na altura pelo
jornal Público, remetia para o cur-
rículo disponível no Linkedin, que
já não está entretanto acessível.
De acordo com o jornal, Mário
Soares é licenciado em História e
foi assistente administrativo en-
tre 2005 e 2009, tendo ainda desem-
penhado funções relacionadas
com secretariado em diferentes lo-
cais. Foi contratado para a autar-
quia lisboeta para «serviços de
assessoria em produção de
eventos e gestão cultural».

MARCELO REBELO

DE SOUSA

O filho
Marcelo Rebelo de Sousa dispen-
sa apresentações. Já dos filhos,
não é possível dizer o mesmo, em
particular Nuno Rebelo de Sousa,
o mais velho, que há muito saiu
dopais. Economista deformação,
pela Universidade Católica Por-
tuguesa, Nuno Rebelo de Sousa
está emigrado no Brasil há vá-
rios anos, onde é diretor de Rela-
ções Institucionais e Gestão de
Stakeholders, cargo que acumula
com o de presidente da Federação
das Câmaras do Comércio de Por-
tugal. Antes disso, em Portugal,
passou pela antiga Portugal Tele-
com como Diretor de Desenvolvi-
mento de Novos Negócios entre
2004 e 2010, pela Roland Berger
Strategy Consultants como con-
sultor e pelo ex-BES como analis-
ta. Entretanto, segundo o pai Mar-
celo, tudo indica que Nuno Rebe-
lo de Sousa se prepara este ano
para abraçar novos desafios pro-
fissionais: aos jornalistas, Marce-
lo Rebelo de Sousa lamentou não
passar a época com os netos. «Pri-
meiro, os meus netos não vêm
cá passar o Natal. A seguir, vão
para a China, vão do Brasil
para a China», disse, especifican-
do que os presentes seriam dados
no início do ano, altura em que o
filho viria a Portugal «antes de
irem todos para a China».



O pai
JOÃO FERREIRA JERÓNIMO DE SOUSA

O genro
JOÃO CRAVINHO

O filho
João Ferreira é um dos 'meni-
nos bonitos' do Partido Comu-
nista Português. Mas, além de
deputado no Parlamento Euro-
peu, é também vereador na Câ-
mara Municipal de Lisboa. A
verdade é que o cabeça de lista
do PCP nas próximas europeias
não foi o único da família Fer-
reira com um cargo de destaque:
o pai, Manuel Ferreira, foi vice-
presidente da Associação Invá-
lidos do Comércio. E ainda mui-
to recentemente João Ferreira
viu-se envolvido numa polémi-
ca devido ao pai. Segundo uma
reportagem da TVI, a Associa-
ção dos Inválidos do Comércio
despejou idosos para destinar
prédios a empresas imobiliárias
para alojamento local. Manuel
Ferreira, enquanto vice-presi-
dente da associação - que está
entre os maiores proprietários
de imóveis do pais e recebe do
Estado mais de um milhão de
euros por ano - esteve por trás
da medida. O filho, note-se, é na
Câmara Municipal de Lisboa
um dos maiores críticos da lei
dos despejos e do alojamento lo-
cal. Em reação, depois da emis-
são da reportagem, o PCP acu-
sou a TVI de ter criado uma
campanha de «difamação e ca-
lúnia» contra o partido.

Jerónimo de Sousa está na políti-
ca política há mais de 40 anos.
Leia-se no Partido Comunista Por-
tuguês: integrou-o em 1974 eé se-

cretário-geral do partido desde
2004, sucedendo a Carlos Carva-
lhas. Foi, no entanto, em janeiro
último que o político se viu envol-
vido naquela que foi provavelmen-
te a maior polémica da sua carrei-
ra. A TVI revelou que a Câmara
Municipal de Loures - liderada
por Bernardino Soares, do PCP -
contratou por ajuste direto o gen-
ro de Jerónimo de Sousa por valo-
res totais superiores a 150 mil eu-
ros. Jorge Bernardino, casado
com a filha de Jerónimo de Sousa,
é ex-talhante, trabalhou num su-
permercado e celebrou seis con-
tratos com a Câmara Municipal
de Loures, segundo revelou a TVI.
Dos contratos, celebrados desde
2015 - altura em que o genro de Je-
rónimo estava desempregado há
já quase três anos -, constam ser-
viços como limpezas de vidros,
trocas de cartazes ou substituição
de lâmpadas. Bernardino Soares
justificou-se à TVI dizendo que
«são os preços de mercado» . Já
o PCP, em comunicado, classificou
o trabalho da televisão como
«uma abjeta peça de anticomu-
nismo sustentada na mentira,
na calúnia e na difamação».

João Cravinho foi ministro do
Equipamento, Planeamento e Ad-
ministração do Território no Go-
verno de António Guterres. O fi-
lho, João Gomes Cravinho, seguiu-
-Ihe as passadas e a cor política. Em
2018, na última remodelação gover-
namental, foi nomeado ministro
da Defesa Nacional em substitui-
ção de José Azeredo Lopes. Antes
de chegar ao Governo, esteve em
missões como embaixador da
União Europeia na índia e no Bra-
sil, tendo experiência com relações
internacionais. No passado, foi se-
cretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação por
duas vezes, no tempo de Sócrates,
entre 2005 e 2011. Foi, também, pro-
fessor de Relações Internacionais
na Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Coimbra, professor
convidado no ISCTE e na Faculda-
de de Direito da Universidade
Nova de Lisboa. Doutorado em
Ciência Política, foi ainda consul-
tor do Instituto de Defesa Nacional,
da Comissão Europeia e do Banco
Mundial. A nota biográfica dispo-
nível no site do Governo refere ain-
da a publicação de «numerosos
artigos em revistas académicas
especializadas e em jornais so-
bre temas relacionados com po-
lítica de defesa, cooperação e re-
lações internacionais».


