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O paradigma
do gajo porreiro

JOSÉ ADELINO MALTEZ

POR SUZANA ROCHA PEREIRA

José Adelino Maltez é 
um professor catedrático 
invulgar. Versátil na 
blogosfera, radical nas 
convicções e irónico 
quanto baste. Na conversa 
que lhe propusemos falou 
da vida política do burgo 
e atribuiu a José Sócrates 
o paradigma do gajo 
porreiro!...
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O
homem é de direita, mas não de 
uma direita qualquer. Foi adjunto 
de vários ministros, inclusive nos 

últimos governos da Aliança Democráti-
ca. Em 1983, aceitou as funções de diri-
gente do CDS e por lá ficou até ao dia em 
que Diogo Freitas do Amaral regressou 
a casa. Mas a desvinculação foi pública 
e bem mais audível quando o partido se 
vestiu de Popular. Entretanto, e porque o 
bichinho não deixa de morder, o regresso 
à política acabou por acontecer. O pro-
jecto de Manuel Monteiro despertou-lhe 
interesse a ponto de ajudar o amigo a fun-
dar a Nova Democracia. 

Mas apesar do desassossego partidá-
rio, é à docência que José Adelino Maltez 
é fiel. Começou em Coimbra nos já dis-
tantes anos 70 e nunca mais parou. Hoje é 
catedrático  e continua a afirmar que “um 
professor universitário é um funcionário 
da comunidade, um escravo da função 
que lhe foi atribuída.” Foi sobre o ensino 
e o país que temos que conversou com a 
MaisValia e mostrou por que motivo se 
considera um radical.

MaisValia – Numa entrevista recente 
disse que, na sua perspectiva, a principal 
crise do país é a má relação entre o povo 
e as elites porque as nossas elites são 
estreitas. Esta crise tem solução?

José Adelino Maltez – Claro que tem 
solução. As elites são estreitas porque 
o sistema educativo até há 35 anos era 
selectivo e fechado, enquanto a demo-
cratização do ensino tem apenas 30 anos 
de investimento. Portanto, as classes 
intelectualmente formadas e maduras 
ainda são do clube restrito da formação 
de elites. Só a partir de agora o povo vai 
chegar às elites de forma directa e não 
de uma forma enviesada como até há 
pouco tempo se fazia em Portugal. Cos-
tumo dar o meu exemplo. Sou natural 
de Coimbra e fiz a escola primária no 
centro da cidade. Dos 40 miúdos que 
andavam na quarta classe da escola no 
Arco de Almedina só dois fomos para o 
ensino secundário. Dos 40 meninos que 
andavam numa escola da classe A e B, 

38 foram para o ensino secundário. Eu 
pergunto quantos prémios Nobel des-
perdiçámos por esta via do ensino? 

MV – Também já o ouvimos dizer que 
temos sido liderados por homens médios, 
do género Zé Povinho burguês como Má-
rio Soares. No futuro será diferente?

J.A.M. – Vamos ter melhores políticos, 
mas vai demorar um pouco e esse parto 
vai ser muito violento. Avalio pelos meus 
alunos: os de 18 valores foram afastados 
da competição política e das “Jotas”. 
Basta perguntar as notas a alguns dos ac-
tuais líderes políticos. 

MV – Por que motivo isso aconteceu?
J.A.M. – Porque as “jotas” emergiram 

numa altura em que desapareceram as 
grandes escolas de formação de quadros 
dos partidos como as fundações alemãs, à 
esquerda e à direita. Elas desapareceram 
e nunca mais fizemos investimentos nos 
partidos políticos. Não é por acaso que 
temos os piores partidos políticos da Eu-
ropa Ocidental em termos de formação 
de quadros. Aqui, um jovem com quali-
dade não tem futuro. A má moeda está a 
expulsar a boa moeda. 

MV – Mas será que os bons alunos 
querem seguir a vida partidária?

J.A.M. – Já o quiseram nesta democra-
cia mas nada disto acontece por geração 
espontânea. É preciso haver pessoas que 
vão seleccionar, apoiar, escolher. Dou- 
-lhe um exemplo: fui para adjunto de um 
membro do governo em 1976 e quem 
me escolheu foi um velho professor. O 
professor António Barbosa de Melo fazia 
caça a várias pessoas. Porque é que ho-
je não se faz o mesmo? Com as mesmas 
pessoas, no mesmo país, já fizemos me-
lhor. Há que não ter medo dos melhores 
no recrutamento juvenil e isso é um pro-
blema de professor.

MV – Existe algum país europeu que 
considere um exemplo de recrutamento 
político a seguir?

J.A.M. – Os melhores são os alemães 
pela sua organização. Em Portugal, há 
um problema de má relação entre a uni-
versidade e a política. Não há osmose, 
não há um treino de formação de elites. 
Nós devíamos copiar a formação da Igre-
ja ou a formação militar. Não é preciso 
ir lá para fora. Basta vermos as nossas 
experiências e alguns modelos de corpo-
ração que temos cá. 

MV – Quem é afinal o bom político?
J.A.M. – O bom político não é neces-

sariamente o catedrático. Aliás, os cate-
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dráticos quando se metem 
na política são um desastre. 
O bom político deve acres-
centar às suas caracterís-
ticas pessoais alguma for-
mação e isso é muitas vezes 
esquecido. Acaba por ter de 
recorrer a assessores, a cria-
dores e é transformado em 
criatura... Esqueceram-se 
as regras de como se faz um 
general ou de como se faz 
um bispo.

MV – A falta de formação 
passa também pela falta de 
qualidade do ensino. Um 
mau exemplo são os mes-
trados a metro e os doutoramentos feitos 
no estrangeiro?

J.A.M. – São formas artificiais de fin-
gir que há actividade. Este pacovismo 
lusitano de não resistir em qualidade é 
dramático! Os mestrados estão a baixar 
de qualidade ano a ano e são actualmente 
uma forma de subsídio ao desemprego. 
Os jovens que não conseguem colocação  
no mercado de trabalho pedem ao pai que 
faça mais um sacrifício. Há uma ausência 
total de bom senso educativo. 

MV – É esse bom senso que faz um bom 
governante?

J.A.M. – É imperativo conhecer bem a 
realidade dos sítios onde exercem a sua 
função. A primeira grande característica 
de um bom político português seria sa-
ber o que é o país e a política portuguesa. 
Depois, falha também formação estra-
tégica portuguesa, global, e sobretudo 
saber conjuntura. Nós, portugueses, ca-
racterizamo-nos por um franciscanismo 
experimental. Acresce ainda a mania de 
falso elitismo e a maneira como tratamos 
os chamados caciques. Este falso elitis-
mo levou a que a “malta” se interessasse 
mais por futebol do que por política. Há 
mais programas televisivos de debate so-
bre futebol do que sobre política; há três 
jornais diários com opinião consolidada 
desportiva; há associativismo livre. A 

discussão livre sobre estas coisas pro-
duziu mais interesse pelo futebol do que 
pela política.

MV – Ainda há pachorra para falar so-
bre política?

J.A.M. – Já houve pachorra. Hoje a 
política devia aprender com o futebol e 
tentar saber porque é que o desporto tem 
tanto prestígio. 

MV – Não será pela qualidade dos di-
rigentes...

J.A.M. – Não é pela qualidade dos di-
rigentes, nem é pela “futebolística”, que 
foi a pior coisa que aconteceu ao futebol 
e à política. Para alguém ser candidato 
autarca tem de ser comentador da SIC 
ou ser um Valentim Loureiro. Temos de 
perceber porque é que as massas e as eli-
tes sociais gostam de futebol. A política 
é conversa, bons comentadores, boas 
charlas, bons parlamentos. Quando nós 
encontrarmos outra vez a palavra livre na 
política, que exprima aquilo que a média 
do homem português quer ouvir, seremos 
encantados. Os opinion maker que temos 
são apenas canalizadores da opinião pú-
blica. O que é terrível porque os canos já 
estão gastos! 

MV – Isso significa que são uma forma 
de controlo da opinião pública?

J.A.M. – Ao mesmo 
tempo que liquidámos 
o monopólio público te-
levisivo da RTP envie-
sámos o jogo e ficámos 
numa oligarquia. Costu-
mo dizer que quem man-
da em Portugal são os 
dois viscondes do tempo 
do Príncipe Regente de 
1801-1808: o visconde 
Balsemão e o visconde da 
Anadia. Quem manda ho-
je em Portugal continua a 
ser o visconde Balsemão 
e o visconde da Anadia!... 
Eles interferem na for-

mação da opinião pública 
de uma forma terrível e não deixam que 
haja um livre  recrutamento dos políti-
cos. Temos, por isso, os mesmos chatos 
do costume.

MV – Corremos o risco de ficar pela 
chatice?

J.A.M. – Repare: enquanto um anglo- 
-americano cultiva no aluno o excêntri-
co – Churchill –, o nosso paradigma é o 
bem – comportadinho, o copiador. Isto é 
um país de inventores onde o domínio é 
dos chatos.

MV – Mas essa atitide pode-nos sair 
cara. Segundo um estudo recente, Portu-
gal, dentro de 20 anos, será o país mais 
pobre da União Europeia. Será caso pa-
ra maldizer a batalha de Aljubarrota e a 
guerra da restauração?

J.A.M. – Costumo citar o meu mestre 
Agostinho da Silva: integração por in-
tegração acho que devemos pedi-la no 
Brasil. Se formos a ver quantos minho-
tos, beirões e alentejanos há, verificamos 
que mais de 100 milhões são brasileiros. 
Os portugueses que aqui ficaram são os 
que enjoavam na viagem, os que não qui-
seram ser portugueses à solta. Mesmo no 
século XX, nos anos 60, saíram 2 milhões 
para a Europa: a geração da valise en car-
ton. Por cá mantiveram-se as formas de 
controlo tradicional, o sistema de castas 

QUEM MANDA EM PORTUGAL são os dois viscondes do tempo do Príncipe Regente de 
1801-1808: o visconde Balsemão e o visconde da Anadia
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e o medo de abrir as janelas. É preciso 
chamar outra vez os sonhadores activos.

MV – E que sonhos trariam eles?
J.A.M. – Tínhamos de tomar medidas 

radicais. Uma delas era extinguir a ca-
pital. Podíamos subdividir os órgãos de 
soberania pelo país, mas não há Santana 
Lopes. Copiar a Holanda ou a Suíça. Te-
mos um aparelho de Estado demasiado 
centralista, ainda herdeiro do absolutis-
mo. Porque não colocar o Parlamento no 
Porto ou o poder judicial em Coimbra? 
Esta medida implica coragem para reocu-
parmos o território. Acho que devíamos 
libertar Portugal do “capitaleirismo”. 

MV – Por falar em descentralizar, o no-
vo líder do CDS-PP quer dar o exemplo. 
O que lhe parece a ascensão inesperada 
do eurodeputado José Ribeiro e Castro à 
liderança do CDS-PP?

J.A.M. – O CDS voltou a um determi-
nado lastro, a uma certa maneira de fazer 
CDS. O PSD, a mesma coisa. Voltou a 
um certo sincrético social-democrata 
e tudo isto revelou o peso conservador 
do situacionismo sistémico. Parece-me 
que temos neste momento quatro parti-
dos a lutar pelo bloco central. São todos 
do “nem sim, nem não”. É o regime do 
“nim” e dos tarimbeiros. Fazem-se dis-
cursos gongóricos sobre a reforma do 
poder político, mas basta uma bebedeira 
eleitoral para afinal ficar tudo “bem”.

MV – Corre o eterno rumor de que o 
CDS vai desaparecer. Com esta nova li-
derança o partido está em risco?

J.A.M. – Se corresse o risco de desapa-
recer teríamos de pedir a intervenção da 
UNESCO para considerá-lo reserva eco-
lógica nacional. O CDS é uma espécie de 
Belenenses: é um dos grandes clubes que 
ganhou o campeonato há muito tempo. 
Mas se vier o Mourinho, tal como aconte-
ceu no Chelsea, pode ser que ainda tenha 
hipóteses. 

MV – O Dr. Ribeiro e Castro é um José 
Mourinho em potência?

ISTO É UM PAÍS de inventores onde o 
domínio é dos chatos
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J.A.M. – Julgo que ainda não. Não me 
parece um treinador capaz de recuperar o 
CDS para atingir a chefia do campeonato 
nacional. Mas é bom. Há um corte com 
a ilusão populista da parte de todos os 
partidos e há um reconhecimento de uma 
certa modéstia. 

MV – Mas há também muito trabalho a 
fazer para levantar o CDS?

J.A.M. – O novo líder tem tarefas bas-
tante complicadas. Basta ver o número 
de autarcas: quando o partido teve quatro 
deputados tinha quase duas dezenas de 
autarcas e o presidente da câmara mu-
nicipal de Lisboa. Neste momento, tem 
grandes deficiências estruturais porque o 
“portismo” foi um choque eléctrico que 
produziu grandes entusiasmos, mas dei-
xou muitas queimaduras. Agora há uma 
tarefa de moderação e de aproximação 
ao centro, que considero pérfida porque 
o país precisava de novidades. E a novi-
dade é mais do mesmo: o Dr. Marques 
Mendes e o Dr. Ribeiro e Castro vão pro-
vocar uma sensaboria nos debates.

MV – Temos, então, uma oposição em 
maus lençóis?

J.A.M. – Não sou catastrofista e por is-
so não acho que Portugal vá morrer. Mas 
estamos quase todos dependentes de um 

choque exterior: para a Constituição Eu-
ropeia estamos dependentes do sim ou 
não na França ou na Holanda; por outro 
lado, não são os nossos empresários que 
vão resolver os problemas da economia, 
porque estamos dependentes do am-
biente geral. Há aqui poucos factores de 
poder nacional. Devíamos ter a ambição 
de voltar a ser dignos de oito séculos de 
história. Qualquer dia, o povo vai mandar 
através das elites.

MV – E foi às elites que o presidente 
Jorge Sampaio lançou o desafio de fazer 
grandes mudanças no país. Acredita que 
José Sócrates vai ser capaz de o fazer?

J.A.M. – Nem eles acreditam... Ele não 
é um homem de mudanças. Pode ser um 
homem de reformas e Deus queira que o 
seja. Se fizer isso já é bom. Mas há falta 
de ambição e falta de sonho. E daí o im-
pacto do Bloco de Esquerda: a ilusão de 

que vem aí a revolução. O sistema está 
velho! Estamos tão velhos que o Dr. Má-
rio Soares ainda manda. 

MV – À direita, Luís Marques Mendes 
vai ser capaz de introduzir uma lufada de 
ar fresco?

J.A.M. – O Dr. Marques Mendes é de 
centro-esquerda. Não há direita em Por-
tugal. O que é outro revelador de que 
temos uma democracia coxa. Temos 
preconceitos de esquerda e fantasmas 
de direita. Ainda ninguém assumiu a sua 
postura real. 

MV – Mas há esperança para este Par-
tido Social Democrata?

J.A.M. – Se fôssemos ler os jornais de 
há um ano ou dois sobre aquilo que di-
ziam do PS teríamos uma grande surpre-
sa. Tudo muda num ano. Quem está pode 
deixar de estar; os maus líderes de hoje 
podem ser bons líderes amanhã. Quem 
é que previa o êxito da maioria absoluta 
do Eng. Sócrates? Ninguém. Os políticos 
passam de bestiais a bestas com muita 
facilidade. 

MV – Nesse caso, José Sócrates corre 
o risco de uma saída à Guterres?

J.A.M. – Quem com ferro mata, com 
ferro pode morrer. Diz-nos a experiên-
cia que em seis meses tudo muda. Além 
disso, o Eng. Sócrates gerou altas expec-
tativas que podem revelar-se, de um mo-
mento para o outro, grandes frustrações. 

MV – Consegue perceber as verdadei-
ras intenções do primeiro-ministro? O 
que quer ele para o país?

J.A.M. – Deve ser um homem cheio de 
boas intenções. O paradigma do Eng. José 
Sócrates é o gajo porreiro, bem formado, 
com qualidades. Mas o problema não es-
tá na pessoa, está na equipa. Já esgotaram 
a caixa dos boys e tiveram de alargar o 
recrutamento a pessoas que não estão tão 
motivadas. Vão entrar na zona cinzenta 
do favor feudal porque o núcleo duro da-
quelas que tinham sonhos já terminou. 
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O ENG. SÓCRATES gerou altas expectativas que podem revelar-se, de um momento para o outro,  grandes 
frustrações
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