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A democracia e v1tima do sucesso do capitalismo. E um fcone do turismo
portugues, emprestando-lhe uma identidade conferida pelos projectos com a sua
assinatura. Viveu em 10 pafses, mas e em Portugal que quer ser enterrado e ja escolheu
o cemiterio. Aos 85 anos, fala sabre a morte com uma naturalidade desarmante. Dos
· portugueses diz que sao um povo honest□, born, amigo, solidario, e as elites gente de
qualidade. Preocupa-o que a estrutura capitalista tenha recrutado os melhores e deixado
para a polftica os menos dotados e os oportunistas. "E por isso que as pessoas estao
decepcionadas." Bolsonaro e um produto dessa decepgao, mas ja disse aos amigos ·
brasileiros que corta relagoes com quern nele votar.
ANDRE VERISSIMO
MIGUEL BALTAZAR

E um homem do imobiliario. Como ti que olha
para este "boom" em Lisboa e no Porto e
para toda a agita\:ao politica que o tema
estii a ter?

Tcmosdois mercados. 0 mcrcado abaixo
dos 200miJ euros,queeo mercado nacional,
c dcpois ha um"gap" aleaos500ou600 mil
euros, quee o mercado estrangeiro. 0 merca
do nacional csta agora um pouco afaslado do
centro historico de Lisboa c Porto. Isso acon
tccc sempre que ha uma cvolw;:ao nas cida
des.Aconleceu em Novalorque,emParis,em
Buenos Aires, onde trabalhci c morei,no Rio
c.leJaneiro,em Sao Paulo.As zonas degrada
das so recuperam quando aparecc a gcntrifi
ca�ao. E um processo irreversivel e po�itivo.
Oqueeimportanteequese c1ieprodutoscom
caracteristicas accssivcis tambcm aos outros
mercados.
Mas tern necessariamente de ir para fora
dos centros?

Em granc.le med ida, si m. Por exemplo,ha
cidades no mundo quc cxigcm que um novo
projccto ten.ha "x%" de unidades de pre�o
acessivel. Agora isso tudo dcpcndc muito de
apoios fiscais.Toda a 11:."Cuper..1�0 da zona de
gradada de Paris foi feila exclusivamente a
custa do di.nheiro dos impostos. 0 Governo
lan�ou um programa · radical, em que nao sc
pagava imposto se o dinhcirofossc usado para
rccupcrar casas. Os castelos fram:eses foram
ri:."Cupcrados assim e transfonnados em ti.u·is-

mo. Ha outras medidas. Mesmo fora do cen
tro rri:io se pode ter habita�o acessivel que nao
seja de algwna forma subsidiada. Scja para
venda ou arrendamento. iio se pode pedir
ao empresario que fa�a uma coisa em queele
vai pcrder dinheiro.
No come90 da rni.nha carreira, fui tomar
conta dcurnempreendirnentoem BuenosAi
res como rncu pai c wn grupoamericano.Era
urn contrato corn o Estado argentino, wna par
ceria em que o Estado <lava os terrcno c ta.I. E
haviaumvcU1oprornotordeimobiliarioemn
sultor. Eu era ummit'.rdo, tinha27 anosccsta
vacheiodcmim,achava queera fantastic-o. Ele
chegou para mim e disse: "Olha, eu queria fe
Licit:i-lo!" E cu: "Muitoobrigado, mas porque?"
E clc: "Porque o senhor acredita que podc ga
nhar dinhei.ro a fazer casas para gcntc humil
de" (risos). E niio pode. S6 pode se houver
apoio fiscal ao prornotore ao comprador. E ha
muitas rnaneiras de faze-lo que sejwn renla
veis tambem para o Estado. Atraves do IVA
por exernplo. Todo o desenvolvimenlo da pe
riferia de Lisboa foi feito com evasao fiscal. 0
apoio fo� concretamente, nao pagaro irnpos
to. Nao pagav-..1111 Sisa, nao pagavam isso, nao
pagavwn aqui.lo. Vcndiam no papel por rnela
dedo p�.lnfelizmente,nao foi acompanha
do, nao houve aten�o do Estado em rela�o
a qualidade de vida daquelas wnas.

Houve uma evolu<;:<'io grande. Eu acho que
opaisevoluiu muito,em rnuitas{ireas. T Ca ain
da um grande entrave burocr:ilico. Ha wna
dificuldade do sistema em dar liberdade as
pcssoas.

Nao tern parque, nao ternjardi.m, nao tern
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Nao exisliam preocupa\:fies de planeamento.

zonaspublicas, nao tern centro civico. Eu tra
balhci em Porto Rico e la cada cong]ornera
do habilacional que tenha mais de "x" unida
des e obrigado a criar wn centro civico, urn
centro quc tenha equ.ipamenlos recreativos,
decultura,elc. lsso naosefezaqui. Naose fez
prm;as, nao se fez a.rboriza�o. Quando a gen
te passa,c wna coisa realmentedramatica Ha
pouca qualidadedevida epodia tcrsido dada
e nao se deu.
lsso mudou. Hoje ja ha essa preocupa\:ao.

Sentiu sempre isso nos seus projectos?

Toda a vida. Quer dizer ... c ctu·ioso, em
Si.ntra tivemosmuita dificuldade no passado,
mas actualmente ha w11 presidente ma.is es
clw·ecido,quc co Basilio I lorta e a sua equi
pa que pensarn em desenvolver o concelho
economicamcnte.NoA.lgarveediferentepor
quc, e principalmente em Louie, projcctos
corno a Quinta do Lago, Vale de Lobos, Vtla
moura e outros satelites deram a camara uma
sofislica�ao enorme. Foi ma.is facil no Algar
ve. Mas ainda ha uma presw1�ao e falta de
confianr.:i do Estado em rela�o aos cidadaos.
Entc'io tern de sc controlar tudo. Ha twnbem
o capricho da autoridade. Vou-llie contar uma

Ha uma dificuldade

do sistema em dar
liberdade as
pessoas. Ha uma
presun�ao e falta de
confian�a do Estado
em rela�ao aos
cidadaos.
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historia quc prova isso. Comuj,i lenho uma
idadc cm que lcnhu de pensar, uu niio te
nho de pensar mas penso. penso no futuro
e pensei ondc c que eu qucro cstar cntcrra
clo. Porquea minha mac foi crcmada, o mcu
pai foi enterrado no Rio de Janeiro, 110 cc
mitcrio S. Joiio Baptista. que deve ser dus
cc111itcrios mais feios do 111undu. >!ftu tcm
uIna (1rvure... e e u maior cemiterio do Rio.
i\. 111i11ha mfte foi cremada e eu achei uma
coisa b(trbara.Aquele fogo, aquele barulho
todo do fogo. Entiio, 111io qucro ser crcma
do. nem quero ir para o Rio. Ondccquc cu
quern ir? Eu queria ficar no ccrniterio de
AJ111a11cil, ao pccla igrcja de Siiu Lourcnc;o,
quc c uma das igr('.jas mais bonitas de Por
tugal, pequcnina, mas linda, linda. linda.
Purque eu fui rnuito Feliz naquela zo11a. Fiz
coisas que ficaram. Conhec;o a popula\·iio.
Milhares de pcssoas passaram pclas nus
sa, cmprcsas ccu, alravl-s dus anus, encon
tro pcssoas, na nia ou em qualquer lugar,
quc dizem assim: "Trabalhci co11sigo. 0
rncu pai lrabalhou consigo. Eagoraeo meu
avo:• (risos) Palavra de honra.
E um testemunho da marca que deixou
naquela regiao.

Eu qucro ficar la. Entau eu Linha de ra
zer um rcqucrimcnto na camara. Que eu
fiz. Aquilo passa pclo presidente dajunta
de fregucsia c clc 111a11dou uma carla, cheia
de elogios. agradcccndo quccu quisesse Ii
car I,\ com clcs. Mas havia u111 problcma:
niio havia lugar 110 ccmilerio anligo c esta
vam a fazcr urna zona novn, nws eI1lraran1
cm litigiocom o c111prci1·ciro. E, na lei pur
h1guesa, quando ha isso o cmprcitciro e u
dono da obra. E fica com a ohra ate rcsol
vcro litigio. Odono daobra nao podc fozcr
11ada. E foi passando o tempo c cu lcgiti111a111cntc cumL'\'.O a ficar prcocupado, niio c?
(risos) Um dia cnco11t:ro com o prcsidcntc
da ca1nara num velorio, de um amigo nos
so, c cu dissc: "Sr. presidcntc. eu vou c os
mcus filhos licarn andando por ai com o
111eu caixau, naosabem onde por?Tem que
resolver istu." E r<c-solveram. No fim, arran
jarrnn-me u111 LC11nulu na zona antiga. En
tan eu pedi a um a1·quitcctu, mcu amigo,
para dcscnhar, co1110 c que chama isso?
Um jazigo.
Um jazigo.Apalavraccssa. Uma coisa
nrnito simples. 111odcrna. Rum. paraj(i os
arquitectos nao gostara1111xir scr simples
dc111ais. E depois arra11jara111 um que Lem
u.I11111ctro a niais aqui, 111eiu rnetro a ,nais
ali. Finalmcntc ficou aprO\rddo c construi
do. Esta la. Elc me entreguu a chave. E cu:
" ao111c cnb-cgue a chavea111im purquc..."
(risos) Entrci,1L1ci ao meu lilhoquemura 110
Algarve.Atepara morrcr h,i burocracia.
Ate para morrer.

lsso nao impede quco pais tambc111 tc-

Nao quero ser
cremado
nem
•
quero 1r para
o Rio. Queria
ficar no
cemiterio
de Almancil
ao pe da
igreja de Sao
Louren�o, que
e. uma
. das.
1gre1as ma1s
bonitas de
Portugal.

11ha evuluidu imenso. Quando nos chcga
mos,no nosso sector ni'io havia nada. Os ar
qui tectos erarn uns teoricos, niio tin ham
uma 11oi;ao prMica do quc era o mercaclo.
0 clie11tc tam hem niio. .\ luila gente tevc
problcmas co111 os seus p1·uje<.:tos porquc
11iio eslav(un be::111 posicionados no mcrca
do. E tudu issoevoluiu enormemente. Niio
havia vcndcxlores. Quando comece� impro
visei pcssoasque tinham,no mcu cntc11dcr,
talento para ve11das e rccrutci para a cm
presa. H�jc, todas asmcdiadoras mum.liais
cstao aqui.
E tambem por esse trabalho que vem a
expressao de "pai do turismo portugues".
Tern que ver com esse papel seminal.

E um bocadinhodisso tudu. mase mui
to o cstilo. Oque eu entencli e que agora ti
nalmentelra11spira p,u-a o cu11scienteeque
Portugal li11hatudosendo comoe. Niiopre-
cisava de ter hoteis tipo Dubai c "cntcr
lairu11ent" tipo Las Vegas. Po1tugal e o t'.111i
co pais cm quc oscctor dojogoe conlrula
do por pcssoas rcspcitaveis. 0 pruprio
Stanley Hoc um senhor do casinu. 0 gru
po portugues que lemjugu siio us Violas: e
gc11tc seria.
Nao sao mafias.

Naue uma rn.ifia, nao ha gra11de histc1·ismo,11:10 h{t agiutagem, niio h::i isso. Essas
cm·acteristicas de subricdadc, de ho11esti
dade que us purtugueses tern - foi isso que
me alraiu e111 Portugal e com que eu sinto
ali11idade. E sei que ha muita gente como
l'll. Temos eque continuar a focar a promo
�·�o nesse segmc11tu. pessoas de varios ni
vcis cconomicus mas quc tern essc tipo de
vis:1o da vida. E para ai quc tcm que sc diri
gir a prnmo<;iiu,seja nu turis111o ou 110 imo
biliario. Econlinuamus nao ofazendo.
E nao se faz porquil?

Primcirn, porque nao h{1 ne11hu111a
uniao cntrc os cmprcsarios. SegLU1du,pur
que. pcrvcrsamcntc,as autoridadcs,os pro
fissionais do Esmdo na {1rca du lurismu niio
sc qucrcm juntar aos cmpres,irios, porque
qucrem mandar na publicidacle, na promo
<;iio. Naodigoqucquciram mandarpurmal,
mas qucrem 111a11dare pnr issu nau se intc
rcssam em fomentar quc scjam os crnprc
s{1rios a faze-lo. Nos co111c<;amos a perder
tcrreno porque niin estamos a fi:>caliz;u- piu111o<;iio, ncm a estabilizaro mcrcado.Acoi
sa rnais importantcquc tf11ha1110s de fazcr
era fidelizar o rncrcado c nilo estamus a
faze-lo.
Voltando outra vez a questiio do imobilia
rio. O presidente da Camara de Lisboa,
Fernando Medina, deu uma entrevista ao
Expresso onde veio falar em bolha nos
pre\:DS do imobiliario na capital. Falou
tambem da necessidade de rever o regi-

me dos vistas gold, e o Bloco de Esquer
da quer rever o regime dos residentes nao
habituais. E agora ha esta polemica mais
recente da 1axa· sabre a especulai;ao imo
biliaria. Como e que este ambiente po
litico a volta do imobiliario?

ve

Voce qucr uma pislola para matar o
mcrcado cxternu? I ntroduza a tm,a.
E fazer isto tudo.

Tudo nao, mas principalmentc a taxa.
A taxa mata porque e uma taxa cstt'.1pida.
Nao faz se11tidn ncnhum. 0 quc c que e a
espccula<;iio imobili,iria') Primeiro, como
e quc vocevai dellnir u que e especula\'.ao e
ni\o e'? Segundo, 11iio h::i bolha. ;\liio existe
bolha. E uma borbulha (1isos). Porquco vo-
lume desse lado chamado especulalivo e
minimo. Em95%dos casos,as vcndas aci
ma dos 8 al O mil eLu-os por metro quadra
do siio a cstrangeirus que pagm11 em '·cash"
e compram para morar e alguns quc com
pram cumo investimento de rcfugio c ar
rendam. Esta campanha e uma alia11c;a es
puria entre os co11scrvadorcs do RCE e os
radicais do Bloco de Esquerda. Sera que
qucrc111 provocar uma 11ova crise'?
Mas os vistas gold ainda tern relevancia
para esses neglicios de maior valor?

Eu nao sou um enlusiasta de artificios,
de "gi111111icks".Acho quc cssas cuisas siio
artificios. Para ter uma icleia, existem
:30.000 inglcscs a morarem Portugal e um
milhi\o cm Espanlw. I� nessa proporc;iio.
Nunca ni11gucm rcparuu nisso antes, por
que rcalmcntc nunca prumuvcmos c nun
ca tivcmos produlu, vulurne de produto.
Nao sou muito a favor de artificios, mas
acho quc ncstc caso ajuclou a recuperar o
mercadodcpois de uma fase realmente tr,i
gica. :\Tao ti11ha hm�do cspecula\·iiu. ::--Jun
ca houvc cspcculac;an imobiliaria em Por
tugal. 0 que houvc foi cxccsso de credilu a
promotores quc nao cram prupl' iamcntc
qualificados c a projcctos quc 11�0 loram
devidamcnte analisados.
· A tendilncia sera agora os pre1;os come1,:arem a estabilizar?

0 crescimento csta muito li111itado a
um pequcno scg111c11to. Eu tinha uma pru
prieclade a venda c vcio u111 casa I mi I ium\
rio brasileiro quc adorou a proprieclade e
tal,mas a scnhora qucria morar na Aveni
dacla Libcrdade. Ela vai vcroquce! (risos)
Vai-se arrepender! E realmc11Lc ha uutro
problemaqueea reabilitac,:ao. Eu nao que
ro falar muito nisso, porquc niio queru in
citar odios, mas realmc11tccra preciso mais
alenc;:ao 11:1 qua!icbde da rcabLlilai;au. Ja c.:o
mec;a a haver, nas primciras habilai;iies,
queix:is dos compradorcs sobre a l'raca qua
] idade dessas obras.
Falavamos da gentrifica\:ao. Nao ha o ris-

co de pertla tie autentlcldade, a elegiincia
si�les que aprecia em Portugal?
/\ aucc·nticid�d.c c <:voluliva.• \;; cidadcs
v:iom11rlnn<ln. I .i<hon. hojf'. 11,iol!,1 Lisboade
luidoisai1os. Mu<lou na<llcnhn<'ntc.r111nn ri
dade intcrnacion;,lc rni,,,ejo nenluun foetor
ncgativo 11bsn. ate pmque cs tao a vi r para c:\
trnnh,1111 e111presas. Eu ad1uquc" aulcntici
r1n<INl,1q11Ph1szonn, degradadas 11;1u 111l' al.rai.
E: unrn ilus:1o. wdo issu. I� JllY'riso :1pniar .is
p�osoa.s que viviam 11.iquela 7.()ml J XU"ll tnnn
.ima�\IU\,i<.l Lligi1al' issod1::ves>2rtmnb<:m res
pmtsnhilirl:1dPtlo 11nm111t11r.
Preocupa-o a sustentab\lldade deste cros
cimento que esta a existir no turigmo?
Eu pt>11,<1qllc uctil\·,n;:1. 1 lem rle�ernose111·idn rk "11r.gmd1•· dnprocl11io. l'or cxc•111plu.
lcmo, hntdaria ci1mJ cst�lns quc. de ec•rl:i
1nancirn. 11f10,e,,m1paranmrtonim a l1otc
h11i1 de <.inco c,,tn:la, da, gr:md�cidad�s 1101·
quee muilobup,,..riorl'ill lc111msde pmdutoe
�('tVit;o. }.·la� ,1gratla n111ilo:1 PSS<' l:1l 11K�n·:-itl1,
,clcctiv1) de pcowHs ,obria, c de bom �o,to.
ctc.Jsro tern desl·r:11x>iad,, por evcntosc por
ani11 i.1diu cullural. principalmcnt,· n1l1ural.
R-:ll� :11h1 l{li 11111il<1111:i;s rk·. <> I1a Culhcnkia11 .
no CCB, rm Cultur<,.,'<:'St,ell'. Ma, issi, 11:10<-s,:'1
direceio.rw<lo ,1Cl turisla. 0 turista rn1u tc111
:tecfse>:, i�,o de forn "' org;111izada. Tc111os ,,,,c
I <:r ft,st ivais. recorrer aosc!-=1x-cial istas p:.ir:1 ��
h,-•r t-•xa,·l; 1111L,11l c\ (.)[Ill<' l'a7.er t ..fo7,e-Jc;.
O que e que mudava no Algarve? See que
mudava alguma coisa.
( J Algarwtem u111ac�1'fnl'iacnormctam
hl'm <k· r111i111:1c._;°i41 t•cullura. �:: anirnar a vida
J,,Algal":e, porque rc11ir1cntcc 1111111n pohn'.
Ve algum outro territorio no pais que possa
vir a ter polencial lurislico como o Algarve
OU o Porto?
l ·m lornl l1�'a muilo lempo. Essaidl'i, ·1q11e

p.ig.innd

Essa ideia que
ha nesse momento

de "vou espalhar
o turismo por todo
o pais" e uma ilusao,
mas eu nao sou
contra.
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I1� nesse momento de •·vou espalhar o tu
rismo por todo o pais"euma ilusiio, nia5cu
ni'io sou contra. Soque niio posso econtar
com isloa curlo pram. Uma vez, ha muitos
anos, fui convidado pclo Fr:: u1ciscode Ca
lheiros. de Ponte de Lima, quc foi um dos
fundadorcs do turis1110 de habitac,:ao, para
ir a casa dele. u111 solar. Eu verifiqueija na
quela epoca. faz 20 anos, quc lres ou qua
tro casas dessas quc havia cm Ponte de
Lima reanimaram a cconn111ia da cidade.
E imprcssionanlc. Esse l1wismopelo intc
rionrd i aos poucos rcanimando a vida dcs
sas zonas. Mas niio se podc pcnsar,de rc
pcntc, cm milhC>t,-s de turistas.
Agora fala-se muito na Comporta.

l�u nao (risos).

Nao precisa de dizer mais nada.

A minha a111iga Paula Amorim parc
ce quevai ficarcom aComporta c cu sou
a ultima pcssoa quc qucr dizcr alguma
cois;1 negaLiva sabre a Comporta. Eu acho
que aComport::ifoi parar as miios de um
cas::il quc, pelos seus mcios financciros c
pclo ''know-how'' quco maridodcla tem,
siio os mais qu,tlifkados para arrancar
com a Compo1ta. Poi uma sorte isso sair
dessa maneira. Agora, cuma zona dificil,
porque tem muito pouca coisa, niio lem
quascnada. Vai scr prcciso cnco11lrar cla
ra111cnte qua I ca voca<;iio. lsso niio csta
claro. Porquc aquclcs franccses, aquelas
"vecletcs" franccsas puscram a Compor
ta na moda, o Louboutin,oJacques Gran
ge,que e um grande decoraclor, co111pra
ra111 umas casas de pescadores c adapta
ram. gastaram muito pouco dinheiro,
acham piada naquilo. Yem c fic,un l5 ou
:w dias por ano. U111a andorinha niio faz
o Yerao. Aquila vai ter quc tcrprojcctos.
E outros projectos do grupo Andre Jor
dan?

Vai ter quc falar corn os 1r1eus filhos
(risos). Eu ja nao...
Mas tern, com certeza, umas ideias que
ja partilhou com eles?

Nos esta1110s vivendo m1111 mundo
111uito volatil. Realmentc, as coisas mu
d,un de dia para dia. Tenho scguido mui
to a CNN,porcausado Trump. Eu vejoi1
111eia-noitc o noticiario doTrump, que c
111cs111o o qucc. Hujefoi superado, mas foi
prcciso um tulao. Realmente, a gente vai
dormir a noite e quando liga outra vez j,\
mudou o mundo. A velocidade e a volati1 idade sao enormcs, e a faJta deestabilida
de dos homens propriamente tambe111.
Ja percebi que nao vai querer falar de
outros projectos.

Eu tenho muitas idcias, mas nao vcjo
que seja tao faci I c como realmen le niio

dcquantos.Andam ali, passam avida 111a111ando na tcta do Estaclu,niio fazemnada.
A reforma do Estadocfundamental.Ago
ra os portugt.1cse' sao LU11 povo honesto,
bom, amigo, solidario. Eu digo quc Por
tugal c o mclhor pais do mundo para ser
O facto de querer ser enterrado no ce
pohrc, porque sempre ha quern ajude. E
miterio de Sao Louren�o, em Almancil,
verdade. Eu j::\ vivi cm 10 paiscs. Se vocc
significa que Portugal e, dos paises
for nos outros paises todos quc cu conheonde viveu, aquele com que tern uma re . yo, a pobreza c crucl.Aqui nao i:. Sempre
algucm da uma 111ao. Um primo, um ami
la�ao mais umbilical.
Eu gosto muito do clima, da comida, go, e a pcssoa vai vivend o e acaba muitas
vczcs saindo do buraco.
mas principalmcntcdas pessoas. Eu acho
quc os µortugueses sao honestos. Esta a
Falava dos parasitas dos partidos. Ain
fazer-sc muita ondacom uma corrupyiio
um bocado cara, mas i11cornpetent·c, que
da hii muita corrup,;ao, apesar de tudo.
csta af scndujulgada nos tribunais. Os ex
J::\ foi pior. Quando o pafs era subde-presidentcs de Portugal vivem hoje da
scnvolvido, era maior porque era preciso.
mesma maneira que vivi::u11 antes de cxcr
Quando eu lizo primeiro projecto noAl
ccr o cargo. Elcs vivcm numa 111odestia garve, em Louie, o presidcntc da camara
quasc franciscana. 0 Sampaio, o Eanes.
deentao, nem me lcmbroco111oequech,10 Cav:c1co e um pequeno burgues, tem um 111ava,ja faz fiO a nos, disse: ·'Nos temos
bocadinho mais porque herdou do pai
aqui bons arq11itectos nacamara. Vocepo
cu sei bcm porquc cu sou de 1{1. Qua I c o
dia entrcgar o scu projccto aos a1-quitcc
pals quc lcm um Presidente da cstatura tos que viio aprovar o scu projcclo." (ri
intelectual do .\1arcelo? Eu tive um dia
sos). Era uma maneira de ajudar,porquc
logo com ele muito engra9ado. 1:':le cstc ganhavam lodos muito mal. Alias, ga
nham muito mal. Tern de se encontrar
ve aqui no golfe no sabado [parn a Ta�·a
P rcsidcntc da Republ ica, a 8 de Sctem
uma forma para quc o scctor publico em
Portugal scja rnclhor, 111,1s mais bem pago.
bro] e eu disse: ">liio trato por voce por
E rid1culo;,que u111sccretario dc Estado
que quando a pessoa e Presidente dcve
ser tratada por Senhor Presidente, mes ganha. E preciso t.;1111be111 tercuidado para
mo que a gente conhe<;a a vida intcira."O o i 111posto niio ser ma ior quc o orclenado.
meu pai te,·e uma grande liga�iio com a Anda muitn pcrto.
f,unilia Kermedv c cle cra sempre trala
do por"l\lr. President''. Eacho quc csla
De Portugal vamos para o mundo. A sua
ce1to isso. Eudigo:"OlhaoTmmp niiosa
familia deixou a Polonia por causa do
nazismo e da Segunda Guerra Mundial.
bia quc o Senhor Presidente tinha expe
ricncia de lelevisiio tambem." E cle rcs
Na Europa, estamos a assistir outra vez
ao crescimento de movimentos de ex
ponde: ''Elc sabia, mas cu tenho, em pro
trema-direita. O mais recente foi na Suii
por,;-iio,'r:itings' muito mais altos que os
dele!" Naocgenial isso?
cia, onde um partido de inspira,;ao nazi
vou implcmcnt,\-las porque, cum muita
pena,naovai serpossivel... 11\o querolin
gir comei;arcoisas num lcgado aos mcus
filhos que dcpois nao cstejam de acordo
com a procura do mercado nessa altura.

Reve-se nas elites portuguesas?

Nos temosuma elitc de gcntc scria, de
gente de qualidade. Nas cmprcsas lam
bem. 0 sistema politico nao ajuda a queo
povosc idcntifiquc com a E.-strut11ra doEs
tado e da dcmocracia. Eu concordo ple11a111cntc com essa prnposta do Santana
Lopes de adoptar o sistema alemao de re
presen tac,:ao, metade dos deputados elei
los por circunscri<;ao e metade pela lista
[dos partidos]. Isso e muito importantc.
Tambem concordo num s6 mandalo pre
sidencial de seis anos. Essas coisas viiu
agilizar muito a paiticipa�iio do povo no
sistema politico. 0 povo esta muito alie
nado do sistcma politico. E w11 sistema de
pessoas acomodadas com uma grande
quanlidadc de parasitas que giram em
Lornodos partidos e nas sedes. Se vocefor
nas sedes de qualquer partido em Loule
ou aqui em Sintra, haa!i uma quant:idade
de sujeitos que saem de uma comissao de
nao sei o que, viio para a direc<;ao nao sci

ficou com perto de 200/o dos wtos. Como
ve o recrudescimento destes movimen
tos nacionalistas?

Esse fen6meno c muito intcrcssantc
J)Orque a democracia e vitima do succsso
do capitalismo. 0 capitalismo, as empre
sas, a cstrutura capitalista, rccrularam os
melhores talcntos para a sua act ivid,1de e
sobrou para a poliLica e para o F.stado os
mcnos dotaclos e us oportunistas. E por
isso que as pessoas estao dccepcionadas.
E cxt:raorcli m\rio que isso aconte,;a ate nos
Estados Uniclos. >lo I3rasil,voce niio ima
gina a quai1tidade de amigos meus a quern
eu clisse assim: "Qualquer pessoa minha
amigado I3rasil que disser qucc Bolsona
ro, cu co1to rcla�ocs." You I.er que cmtar
relay6es com toda a gen Le que eu conhe
�o. '!'ados achain quc niio vai acontecer.
Nos pcrdemos a nossa farnilia no IIolo
causto, praticamente todos. Fora eu, o meu
pai, a minha miie, a minha innii. Com�ou
assim,c.-om�-ouc.-omesse discurso.As pes
soas niio percebem isso. Nao percebcm a

Portugal
o melhor
pafs do mundo
para ser pobre
porque sempre
ha quern ajude.
Eu ja vivi em
10 parses.
Se voce for
nos outros
parses to dos
que eu conhe�o,
a pobreza
cruel.

e

e

xtn,ma i:-;r:wi<ladt> porque cstilo t•>mpkt,l -. p1 ·111iemf1o·pttni is,o. 0 H,enriquc• Meir�lll�¼
111cntc dcccp,ionad"·' m111 n si,tema.
I,,; Lll\l noll\Cllllllllitt) c',I ii"" I 1,-"sil. IIICIS r· ,u,u
cnmi\ln11!•la ,.<ira!,!:cm. E c:.indi1lah,. <·oilado.
Viveu varios anos no Brasil. Como e qua vi
ma.svai wn, 1mtit,1 pott,"1.IS ,·0l<1-i UiZl'lll que
o que se esta a passar no pais?
o Bol:_,;�)1mr<1 vai �ullmr •1·nmlll..:.11, f, 111nar,fJ-:1n
Eu ad1u4ucopr"hle111atln Bnisi!�d� 11'1- ,fo fr:iq11c7.1 d,,, 011lroscandid:1tos. () f-laddad
l 1m·za t·ullural. 0 Brasil tevc urn llHJllK·nto e um l10mcm w,r: "li(l1rnn qualidl!dc. I� um i11
:rn,ilo la\ 'Or�vd n.i alt11ra t.!a 1:,doi-iza�i)od:-ts tt'lc..x.-tual.h 1i w 11 pn--fr•il1 in:'7.nft,·r•l rlP.S;{,;, Pau
"c,· 11nn1odilie,·1 , e111 t11u· 11;1ss,n1 a l«:1·�nkk1:;� lo. foibo111 minii'n-oda Ed1.1�11rau.A)lo111
.�c:·:1
.
divis,L�q11c :tLmL1 $1•.> o �u;;tento<lo p;, i� 11e,te quc n clircila, qui..' u l'llb::-l' 111t'tli;1, ,;;-ii ,11 1t·ar no
rnoIne11to, l· I1fLO �c prcpar011... 0 l .1 1la, 11L11 > t·· I laJda&' Euachoquef muitodificil o B<Ji.,o
11111 hc1111t•r11 11111ili1 i11l1digcntc· ma .s prim�iri<\ naron;it,scrdc·it<\ Es,·o RulS<.mart• (i.,·dd
cm tcn:11.):-: t:.l1lt"urc1i�. ti-1mht5m n�c. entcndi:1 lr ,, ,; ,·>11 �1z ti,•, ·le friz,,,· u ma politka cconorni
l��<l. Eu:issb-ti 11m:1,,"1.a 1111H1 ti 111il !rf�1n•·ia dele ca �-e;,;mellt(· a11:--tcr:1. Ndi, Uuvido.
:11 I'1i, ·111 I .isbna i' fiquci impre,sivnado como
depc1,-cbt· dcecon(llllia_,\pr�nrlcir, 1-:1,,<'·ex
Quem esta a olllar para aqula que 9e passa
trc111amc·111t' i11h'liµt•rilt-• et-i� '=Xprc�� muit ◄,
na Europa, para a crescente divisiio, ea gos
bcm.C11lt11r,tlmcntc. a b:·:isilcim ad,a quc '-'
tar de ver e Donald Trump.
P.�l:,do e um s11co S1'111 f1111clo_ RI<' mi,_, perre0·1hunpcurn l',L<o muitocspcciul, psirn
1:t·LJUeu di11hdroqm;esti\ t.li dcntrocbque!e 16gim. 1'.: 11111 h11111e111 cit, pr.,fund,,s ,·rnn1lle
saco.Cdclc. E qucsevoc{: pr1dr·r1111·1t·ra 1,n-10. xos. inSt.�uran<;as. Ntlo,,,)u agora fo.zcr aqui u
vn1·f- 1111'!<-_ 0 di11heirn do E,tado e•t.\ livrc 1·e111"1to psi<.'<.ll()�ic 1>ik•lt•. NH1·LJ:'1�ta. iotnor:.. m
ptIra :-er rol1b.t(.k>. Enlr.1ramn1i.1m pn1t·i:-"i:-i<> le. t-:u di5f-C um.a v..:-z n11r ,m�•11ll''t \i�ta·n,J Bra
11111ito. 11111ilo �ra\'t'_,\ TJil111a era pr1.,;icle.111e si1 �1>hl'€ o l"n1mp: ·•t )s 111 •va ic>rqui1u,s �{10
do rnnsdho de ;;dmin.istrac;1o <la Pctrobrns. 1,,·111al111cr1leprovinci: . 111,,;;." L::aquilofoi l!111iI m:1ginc quc cla nft1J 1wn·t:la 1u u qLIe cstava 1.oc::omcntado. iv(�t."-�f�o. r.1c�ad1a111q1n� \,J\'il
lnro11cc'�1>c·crnn, du llllUltliJ. E. na<1 prcti�am
:1t·o11IL�e11do (rlsns).
s.1h, :r na<la<lo r�st,,clo 1nu11do porqu� dc,j:'1
&--ibcm i-tIII I ,_ F,I,• ,· , i1.,ssu e:;rnla. do ni,-d mai�
Acha que o Bolsonaro U3i ganhar?
IK1ixo. porqul:dcre�Llmc.-nH-- t' ruuito m�ll vi.s
() quevai a(·onte4.:erno Brasil l1 <'xl n·111a
111e1ltc cHfidl de pn'vPr. ;\gura. realmcnk'. n tocm No\:1 lorqucckvr- 1Hllll 'O.<Vlllti,;. 1,;leso
· -l nos '-l'IIS i11l�re5::C'S.
r1:1i!--. vai 1Heci�A,;l'ck�au�i.eridadcc-nfto h�i uI1!n t)('ll U
0
,

Sei qua um llos temas q11e lhe lnteressam
ai:tualmente 6 a rolrntlzafaO e o impacto no
emprngo. Esl:i preocupado?
En, l'-J-l,'i.:11>:Mllha.1tr\mit·ac�plc.liuc>111I Ii

n-,,;himac: :-":ig:.�akicmato11dw...:1rn�dc• 111ill1:1rc; lk ix--;s,,r,,. llcpuki di!-.-:1, r, ,i h:11, i, l:t 11:11 miti
G1. ;\ h1 u na11 irlallc-con�e<Juiu bl.cx.1ll("dra 1,omba
<1IOmiCi-\. Nnu1:,.odc:> robo.11<ls tenu�quehl\Pr1.era«u. .-,·, 1lt•. :-,;;;. 'I" dmu,s:if<•i!Jra im·vit:1bi
i
l Jadcdod=mpre.�)dcmilh(,;_-,sJc,p,:-,:s1J(;-;p 11·
cnusa d( ' n)l1t1�e sl 1 n conhi11:1r;1 �11�1 ul.iliz;1\·au.
·11--.,,, q\lr' h l1 ,·er re�l·:tSr. par,, G1Jr1 e1np1\>µc,que
., roi)(,de�t1·0i. tern q11c l,nvcr eo111pP1,�:1t_J>{�.
1\iitHKTc•dilo q,w-a" pns.•a pmib:r. :'>!,1<.1se p,xk
i
i1 11:1¢11:11T,;sa idioticc<lc q11<: ,.�,i d:tr sal:i' r o,;;
to<laa:�e11k'. \•:e ll·, 111dr:CquevL-'1nOcli1,hcir,:, '.' E
oqueJq11ec-,,.,;;o5pc;,-)cc, tazc1n avi<la tlelr,s"I V:i,,
e,tar � \'ivcr.lepri, 11id,os, si-111 mrla que l':lzer. 13
11111· hnnnr! F.uac:l1oqu�te111dc have-1·1111\�con
c.�1ta�1'\o numdiul pai.111.U::-i(.'i J Ji,1:w:-i 1 ,tili7.a�.:�:t)do
rolJti t-•,nn 1p r·11�1r1...:c11<.'f i1 }trarsoluy"'x:'�altc111:1
th".� p�trH H vid:-t tln.q_ Jll!'�S<:�1..._ qul•�::i1 1fh=s101.-ad:�
pdu:, r<J'�""· :\d1nq11t:lt'11K1s,dc iq_,jl-�'iH�{'mni
nlm L:11aodi?. c1�•-coi1ad,x,,vCtu limrdesP11,1m ·
�,d,e :..,-;,, \.rn111.>Jd: 11·g. i1:i1-�a;.1 c•b::"c •ue.mol;L-:;, p:.>r
qu(• (· ,,que�e fala Cdar e�1rKi!nsit� ix.'S�()tlf. .Et1
nch•)lcrgc ,i 1:u1sut•<.k�1,111a11i, · ffi1 L4'\ kcnol�1
f' p.1r:1.:-:rTvir1) I lontem oi.1 C<iHomern quL•.ser
Vt� a tec1\Clu3iu '�'Sc 111·•sl•i)r 1�---µ;11i m, :,s dist"iplinar
'''""'""h,mha,,t,jr,1ica\eo1,)b<Jc;1bn111haatt,
mica chl<..."C'On.omla. n6s ':<'J111)S l1-m1l�·t 11 q1 tt.' c •11c,,11h11rn "u·.cirnck• 1 .li,. ·i pl:nar,111so do rob,1. YI'

No Brasil, voce
nao imagina

a quantidade
de amigos meus
a quern eu disse
assim: "Qualquer
pessoa minha amiga
do Brasil que disser
que e Bolsonaro
eu· corto rela�oes."
Vou ter que cortar
rela�oes com
toda a gente.

