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A supremacia de certos

apelidos nas relações
profissionais é muito mais
frequente do que comum-
mente se reconhece. Tome-
-se como exemplo os cursos
de Direito do Estado,
onde a vida familiar é um
fenómeno disseminado em
praticamente todos os seus

corpos docentes

0
Uma casa
amontoada
de parentes
Era Portugal a sociedade não existe,
só há famílias. Portugal é um país
dividido entre um pequeno número
de famílias com apelidos sonantes e

respeitados, que gozam de um esta-
tuto privilegiado no mercado de

trabalho, com vidas em geral prós-
peras, e uma imensa maioria com
sobrenomes sem passado, nem his-
tória, nem prestígio.

Apelidos como Oliveira Martins,
Lobo Antunes, Portas, Rebelo de Sou-
sa. Beleza, Pinto Coelho, Vaz Pinto,
Freitas Branco, Pereira Coutinho, Pin-
to Basto, Avillez, Lobo Xavier, Sousa

Tavares ou Líbano Monteiro são

como entidades mágicas, exercem
um fascínio hipnótico. Numa socieda-
de como a portuguesa, essencialmen-

te endogâmica e moldada pelo siste-

ma de valores familiares, nascer com
um apelido destes significa ganhar a
lotaria social. É uma vantagem na luta

pela vida, permite beneficiar de diver-
sas vantagens, desde logo uma gene-
rosa rede de relações sociais.

De que precisa um português para
satisfazer as suas necessidades? De
um tecto, roupa, alimento e, sobretu-

do, acima de tudo, antes de tudo, um
apelido ilustre. Este é um dos axio-
mas da sociedade portuguesa: os

apelidos certos constituem um refú-
gio seguro, encaminham e susten-
tam os herdeiros na estrada da vida.
São a melhor maneira de prevenir o

desemprego e escapar aos trabalhos

penosos e às tarefas incómodas.
Em Portugal, sem dúvida, uma das

circunstâncias mais importantes é

nascer numa família com o apelido
certo: com o apelido certo suportam-

se melhor os infortúnios, as decep-
ções, os revezes da fortuna. Não há
incerteza, instabilidade ou precarie-
dade que as famílias amigas do poder
(político, económico, etc.) ou que ocu-

pam cargos de grande responsabili-
dade não socorram e não consolem.

Possuir um apelido influente é um
trunfo social de fácil conversão em

vantagem profissional, permite cha-
mar a si um apreciável quinhão das

oportunidades de trabalho, é uma
garantia segura para quem aspira ao
exercício de altas funções. A impor-
tância dos apelidos das elites portu-
guesas encontra-se presente numa
ampla gama de actividades e profis-
sões, ocupa um lugar primordial em
inúmeros cargos de cúpula na admi-
nistração pública, incluindo os mi-
nistérios e as autarquias.

A supremacia de certos apelidos nas

relações profissionais é muito mais

frequente do que comummente se re-
conhece. Tome-se como exemplo os

cursos de Direito do Estado, onde a
vida familiar é um fenómeno disse-
minado em praticamente todos os

seus corpos docentes. Na Faculdade
de Direito de Lisboa (FDD são notá-
veis os laços de parentesco que unem
vários professores, os vínculos fami-
liares confundem-se, ali, com a pres-
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tacão do serviço público: Pedro Soa-
res Martinez é pai de Pedro Romano

Martinez; Jorge Miranda é pai de João
Miranda e sogro de Alexandra Leitão
(ou seja: pai, filho e nora); Adelaide
Menezes Leitão é irmã de Luís Mene-
zes Leitão; António Menezes Cordeiro

é pai de António Menezes Cordeiro;
Nuno Cunha Rodrigues é filho do Juiz

Conselheiro do Supremo Tribunal de

Justiça e ex-procurador-geral da Re-

pública, José Narciso da Cunha Rodri-

gues; Diogo Santana Lopes é filho de

Pedro Santana Lopes, ex-professor da

FDL; Pedro Pais de Vasconcelos é pai
de Pedro Pais de Vasconcelos; Vasco
Pereira da Silva é casado com Maria

João Estorninho; Fernando Loureiro
Bastos é casado com Carla Amado

Gomes; Pedro Corte Real de Albu

querque é sobrinho de Martini de Al-
buquerque e filho de Rui Manuel Côr-
te-Real de Albuquerque (este último,
catedrático da FDL já falecido); Gui-
lherme Waldemar d'Oliveira Martins
é sobrinho de Margarida Salema
d'Oliveira Martins e filho de Guilher-
me d'Oliveira Martins, que foi profes-
sor da FDL (1977-1985), é actualmente

professor catedrático da Faculdade
de Direito da Universidade Lusíada de

Lisboa e do Instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas, além de

irmão de Afonso d'Oliveira Martins,
professor de Direito também na Uni-
versidade Lusíada e marido de Mar-

garida Salema; Paulo Cunha é pai de

Paulo Pitta e Cunha, que por sua vez é

pai de Paulo Olavo Cunha (ou seja:

avô, pai e filho na FDL).
Como se vê, a família é muito fre-

quente no curso de Direito da Uni-
versidade de Lisboa. Um dos requisi-
tos para entrar na FDL, uma fábrica
social homogénea e bem combinada,

é o matrimónio com pessoas de den-
tro da instituição ou a pertença a cer-
tas linhagens de juristas. A FDL as-
senta num sistema de reprodução di-
recta que faz com que estudar na-
quela casa, para alguns, constitua

apenas um simples estágio de inicia-
ção antes de finalmente serem coop-
tados pela instituição e integrarem o

seu quadro de professores perma-
nentes (e de se tornarem figuras emi-
nentes da política, sócios de escritó-
rios de advocacia). Muitos destes her-
deiros, note-se, passaram quase au-
tomaticamente da situação de estu-
dantes à condição de membros por
inteiro do corpo docente, ocupando
cargos que parecem ter passado de

geração para geração por herança.
Os cargos docentes da FDL são

mais pródigos de favores para apeli -

dos conceituados que para aqueles
apelidos que suscitam uma gélida
indiferença social. Na FDL, essa é a
maneira normal de fazer as coisas:

uma pessoa com o apelido Pitta e
Cunha. Oliveira Martins ou Menezes
Leitão está mais favoravelmente co
locada para atingir a docência na
FDL. Nascidos e criados na FDL, ten-
dem a praticar a endogamia de gru-
po. Do ponto de vista estrutural, a
FDL é uma espécie de grande família

alargada, composta de várias peque-
nas famílias (ou grupos tribais) onde

os cargos docentes são tratados
como mercadorias submetidas a um
sistema de transacções entre indiví-
duos do mesmo sangue ou descen-
dentes de antepassados comuns.

A estrutura da FDL e a dessas famí-
lias formam, pois, unidades sociais

inseparáveis. Os seus membros
olham para os colegas e vêem pa-
rentes próximos, indivíduos com
vínculos biológicos de parentesco.
Não são apenas trabalhadores de

uma mesma instituição, pois relacio-
nam se mutuamente como família
res, compõem um grupo em que to-
dos estão intimamente relacionados
entre si, e em que o bem-estar de um
está ligado ao bem-estar dos outros,
em que todos dependem uns dos
outros para conseguir um emprego
bem remunerado. (Continua) O
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