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PRIMEIRO CADERNO

NO FIM ERA
O VERBO
PRÉMIO E QUEM FAZ
DE ROBIN HOOD?

“O presidente
da Câmara de Lisboa
é uma espécie
de xerife
de Nottingham,
que quer receita,
receita e mais
receita”

ENTREVISTA

Francisco Bethencourt Historiador e professor do King’s College

“O racismo é sempre
um projeto político”

João Gonçalves Pereira
Vereador do CDS na CML

PRÉMIO SERÁ ENTÃO
UMA ENTIDADE... DIVINA?

“O Presidente
da República não
é uma entidade
independente
e técnica”

Maria Luís Albuquerque
Deputada do PSD, depois de ouvir
o comentário do Presidente
sobre os resultados orçamentais

PRÉMIO QUANDO
UM ANTIGO MINISTRO
TENTA UMA CARREIRA
NA STAND UP COMEDY

“Acho que o
dr. Passos Coelho
é um herói nacional”

Nuno Crato
Antigo ministro da Educação

PRÉMIO JÁ HAVIA O DAESH,
AGORA HÁ O DECH

“Há muito
que deixou de ser um
inquérito para
se transformar
num departamento
estatal de caça
ao homem”
José Sócrates
Comentando a ‘Operação Marquês’,
em que é arguido

PRÉMIO VERSÃO COSTA,
O CAMARADA

“Agora e no futuro
temos de garantir
que o trabalho
será sempre trabalho
com direitos”
António Costa
Primeiro-ministro, num artigo
publicado no “DN”

PRÉMIO VERSÃO ARMÉNIO,
O SINDICALISTA SUAVE

“Eu nunca falei
em greve geral,
apenas respondi
a uma pergunta”

Arménio Carlos
Secretário-geral da CGTP,
no 1º de Maio, explicando um título
de uma entrevista sua

Helena Pereira
e Martim Silva
hpereira@expresso.impresa.pt

Textos Christiana Martins
Fotos Marcos Borga

Negros vistos como animais
exóticos, o erotismo da mulata,
a dureza dos traços fisionómicos dos judeus a acossarem Jesus — armas da guerra colonial
transformadas em obra de arte
integram a exposição que se
inaugura hoje no Padrão dos
Descobrimentos, em Lisboa.
“Racismo e Cidadania”, organizada pelo historiador Francisco
Bethencourt, confronta os visitantes com a ferida da colonização portuguesa e questiona
o papel da Europa num mundo
cada vez mais miscigenado e
acossado por nacionalismos.

PP DizPquePoPracismoPnãoPéPinato.PNãoPsendo,PporquePnãoPdesaparece?PEstáPaPrenascer?
R O racismo resulta de precon-

ceitos quanto à descendência
étnica, combinados com ação
discriminatória. É sempre desencadeado por projetos políticos, não é inocente e quer
excluir minorias e monopolizar
recursos por parte de alguns
grupos étnicos ou sociais. A
globalização trouxe insegurança e o problema fundamental hoje não é a desigualdade,
que continua a crescer, mas a
insegurança no emprego. A
robótica precisa cada vez menos do trabalho humano e a
estagnação da economia cria
espaço para o surgimento de
movimentos que transformam
PP PorquêPumaPexposiçãoPsobreP refugiados e imigrantes em alvos. Mas o grande problema
racismoPePcidadania?
R Essa tensão existe em todo da Europa é a perda de peso
o mundo. Qualquer expansão político e económico devido ao
envolve subordinação. Portu- declínio demográfico. Só pode
gal foi uma potência colonial e resolver-se pela imigração e
participou da expansão euro- Portugal é um caso típico: o
peia que desencravou do iso- país mais envelhecido e com
lamento muitas regiões, mas menor natalidade da Europa.
resultou também numa hierarquização dos continentes, PP OsPnovosPnacionalismosPsãoP
identificados com tipos huma- umPracismoPnãoPcromático?
nos, em que a Europa aparece R Os nacionalismos bebem
numa posição superior, crian- muito do racismo. As teorias
do um lastro que se arrastou das raças desenvolveram-se
a partir do século XVI, com a
até ao final do século XX.
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ideia da população autóctone
homogénea, o que não é verdade porque as populações europeias são miscigenadas. Este é
este o lado sombrio do nacionalismo. E da democracia, porque
na segunda metade do século
XIX desenvolveu-se um nacionalismo de base liberal, em que
o problema era saber quem era
definido como cidadão e quem
era excluído, esbarrando sempre nas minorias.

UM PORTUGUÊS
EM CAMBRIDGE

Um historiador
que não vive no passado,
prefere o presente
e contribui para
o futuro, Francisco
Bethencourt aceitou
o desafio de alojar
no Padrão dos
Descobrimentos uma
exposição que relaciona
racismo e cidadania
e assume as sombras
da colonização nacional,
mostrando como a arte,
ao longo da história,
refletiu o outro. Fosse
ele judeu, muçulmano,
negro ou hindu.
O convite surgiu
em 2015, quando
Bethencourt lançou
o livro “Racismos — Das
Cruzadas ao Século XX”.
Apesar de otimista,
a viver em Cambridge,
não esconde que sente
no ar “um cheirinho
a 1930”.

PP APexposiçãoPconfrontaPosP
portuguesesPcomPoPladoPsombrioPdaPcolonização?
R As expansões têm um lado

sombrio e a forma saudável de
lidar com o passado não é varrê-lo para debaixo do tapete.

PP ComoPquandoPnãoPsePdizPqueP
aPmiscigenaçãoPpromovidaPporP
PortugalPsePbaseouPemPviolações?
R A melhor maneira de lidar

com o passado é tomar consciência e libertarmo-nos dele.

PP EmPvisitaPaoPSenegal,PoPPresidentePnãoPassumiuPoPpassadoP
esclavagistaPdePPortugal.
R Ele tem uma visão otimista

do país e do passado, que só lhe
fica bem, mas a minha função
é diferente. Devo mostrar as
várias dimensões do passado.
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«Ao contrário da MP [Mocidade Portuguesa], dirigida por adultos
(militares, padres e professores), o MUD Juvenil foi um movimento que
surgiu espontaneamente da vontade de autonomia da juventude, e sempre
foi dirigido tão-só por jovens. Foi um movimento unitário da juventude
portuguesa que ganhou raízes em todo o país. Passados tantos anos, pode
K \WK\]O[_O\K\Y]\K\¿]]SWY]PY\KWY][_O^\K¿\KW7_S^Y]]OKMYWYNK\KW
cansados pela dureza da luta ou vergados às exigências do ganha pão que,
em Portugal, vem quase sempre acompanhado de abdicações.»
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Alfredo Barroso
Fotografia de capa: Membros da Comissão Central do MUD. Da esquerda para a direita, sentados: Maria Isabel
Aboim Inglês, Mário de Azevedo Gomes, Fernando Mayer Garção; em pé: Gustavo Soromenho, Mário Soares e
Manuel Mendes. Bento de Jesus Caraça não estava presente devido a doença, 1945
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«Há livros assim: sabem mais de nós do que nós sabemos deles. Este
livro é um desses. Fala de um país cuja distância é apenas uma proximidade
esquecida. O seu autor fez dele um exército de palavras numa guerra de
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José Manuel dos Santos
Fotografia de capa: Conferência de imprensa de apresentação pública da candidatura do general Norton de
Matos à Presidência da República: Mário Soares, Manuel Mendes e Norton de Matos, 12 de Julho de 1948
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tugal um movimento de integração, que embora longe de
refletir as minorias do país,
trouxe avanços. A eleição de
Obama foi um marco histórico,
cujo preço estamos a pagar. O
Brasil é o caso mais complicado, com um problema de continuidade da elite colonial.

PP OPracismoPiráPaumentar?
R Os processos históricos são

precários, é impossível prever. Vivemos um momento
muito difícil de transição. Os
nacionalismos aproveitam-se da revolução tecnológica,
das dificuldades económicas
e nas transições há sempre
grupos sociais que perdem. É
fundamental que os governos
apoiem a economia social e reciclem os trabalhadores, por
questões éticas e económicas,
porque a exclusão não contribui para o desenvolvimento.
Os países que melhor absorvem a imigração são os que se
têm desenvolvido melhor.
camartins@expresso.impresa.pt

«Tendo-me colocado numa posição de combate clara e fortemente
empenhada, não se pode pretender que o meu depoimento tenha a fria
objetividade de um observador exterior aos factos. Não procurei fazer
história, nem escrever capítulos esparsos de memórias (…) O meu objetivo
foi outro: dar singelamente testemunho de um longo combate desigual, a
que assisti e em que estive interessado, mas preocupando-me essencialmente
com a preparação do futuro.»

«A década de 60 foi porventura o período politicamente mais fértil
de Mário Soares na sua luta de resistência contra a ditadura salazarista.
XO]]KN»MKNK[_O]OK \WK\³MYWYV¿NO\SXMYX^O]^KNYNO_WKYZY]S¹µY
democrática (…) na qual se assistirá, ano após ano, à lenta desagregação
e declínio irreversível do regime salazarista.»

PP OsPEUAPelegeramPumPPresidentePnegro,PPortugalPtemPumP
primeiro-ministroPdePorigemP
goesa.POPBrasil,PondePsePdizPnãoP
existirPracismo,PnuncaPtevePumP
PresidentePnegro.PComoPperceberPaPcorPnaPpolítica?
R Desde 1974 houve em Por-
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