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O bisavô do bloquista Luís Monteiro 

chegou a ser preso pela PIDE. O socia-

lista Tiago Barbosa Ribeiro tem uma 

fotogra a com fundadores do partido 

e deputados constituintes no gabine-

te. A avó da comunista Rita Rato só 

aprendeu a ler depois do 25 de Abril. 

Para a social-democrata Margarida 

Balseiro Lopes, muito do ideário de 

Abril ainda está por cumprir. Já o cen-

trista Pedro Mota Soares tem “muito 

respeito por quem fez o 25 de Abril, 

mas não há donos da democracia”. E 

André Silva, do PAN, inclui nas lutas 

que os cravos simbolizam a causa 

ambiental, para lamentar que os polí-

ticos não façam mais por ela. 

O que têm em comum estes depu-

tados de diferentes partidos? São seis 

exemplos, em 71 dos 230 do Parla-

mento, que nasceram depois de 25 de 

Abril de 1974. É quase um terço da 

Assembleia da República (AR). Há 

líderes de bancada e até de um parti-

do, o CDS. Alguns exemplos apenas: 

Duarte Marques e Miguel Morgado, 

no PSD. Isabel Moreira e Pedro Delga-

do Alves, no PS. Ana Mesquita e João 

Oliveira, no PCP. Assunção Cristas e 

Cecília Meireles, no CDS. Pedro Filipe 

Soares, Mariana Mortágua e Jorge 

Costa, no Bloco de Esquerda. 

Se se comparar a média de idades 

da 4.ª sessão legislativa da anterior 

legislatura com esta, a diferença é 

de cerca de um ano: na anterior, 

a média de idades rondava os 

49,39; na actual, e com dados 

actualizados a 23 de Abril, ronda 

os 50,84. Nenhum dos deputa-

dos ouvidos pelo PÚBLICO sen-

tiu qualquer incómodo no Parla-

mento por ser mais novo. Ou 

melhor, mesmo os que relatam 

algum desconforto no início con-

tam que foi rapidamente 

ultrapassado. 

Tiago Barbosa 

Ribeiro, nascido 

em 1983, nunca 

se sentiu desvalorizado por ser mais 

novo, embora admita que “o paterna-

lismo” é um traço comum a várias 

instituições. Mas desdramatiza: “Não 

há muros geracionais. Quando che-

guei à AR, era um dos deputados mais 

novos e ainda sou. Isso não impediu 

que fosse votado pelos meus pares 

para coordenar uma área especial-

mente sensível, para mais nesta legis-

latura, como é a do Trabalho e da 

Segurança Social.” 

Alguns chegaram ao Parlamento e, 

com eles, levavam guras que os ins-

piravam, deputados e políticos que 

admiravam, e nem sempre do mesmo 

partido. A social-democrata Margari-

da Balseiro Lopes, nascida em 1989, 

não se coíbe de incluir, nessa avalia-

ção, elogios a adversários. Fala de 

Paulo Rangel, mas não só: admirava 

Osvaldo Castro, do PS, e Cecília Mei-

reles, do CDS, “cuja dialéctica parla-

mentar sempre” a “impressionou”. 

Rita Rato, nascida em 1983, lembra 

o empenho de Odete Santos na luta 

pelos direitos das mulheres e dos tra-

balhadores, enquanto o centrista 

Pedro Mota Soares, nascido cerca de 

um mês depois da revolução, conti-

nua a citar Adelino Amaro de Costa: 

“Dizia que um moderado se serve da 

mudança para evitar rupturas. Sem-

pre foi uma gura muito forte e inspi-

radora. Eu tinha seis anos quando ele 

morreu, tenho uma vaga memória de 

res e constituintes grandes referên-

cias parlamentares, tribunos de exce-

lência e políticos de grande coragem, 

até física. O mesmo com António 

Arnaut, que era magnetizante”, diz. 

Que importância teve o ideário de 

Abril na formação política destes 

deputados? Em vez de referir qual-

quer ideal em abstracto, a comunista 

Rita Rato prefere contar como a vida 

de quem a rodeava, no Alentejo, 

mudou depois da revolução: “A 

minha avó, que nunca foi à escola, 

aprendeu a ler e a escrever nas cam-

panhas de alfabetização a seguir ao 

25 Abril. A minha avó e irmãs passa-

ram fome. Sou a primeira a estudar 

no ensino superior, na minha família 

nuclear. A importância da reforma 

agrária para as mulheres, para terem 

um salário e serem independentes, 

a importância do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), das eleições livres… 

Foi a vida dos que me rodeiam que 

me provou a importância das con-

quistas de Abril”, diz a deputada que 

considera haver forças políticas 

“hostis” ao 25 de Abril e que 

critica o facto de o CDS ter 

votado contra a Consti-

tuição de 1976. “Todos 

Sou a primeira a 
estudar no ensino 
superior, na minha 
família nuclear 
Rita Rato 
Deputada do PCP

Quase um terço dos deputados 
nasceu depois do 25 de Abril
O PÚBLICO foi ouvir deputados que 
ainda não eram nascidos no dia da 
revolução dos cravos. De que forma  
o ideário de Abril os in uenciou,  
o que se conquistou, o que falta fazer

Parlamento
Maria João Lopes

a emissão televisiva ter sido interrom-

pida e de perceber, pelos meus pais 

lá em casa, que alguma coisa muito, 

muito séria tinha acontecido.” 

Já Tiago Barbosa Ribeiro não escon-

de a “visão romantizada” que tem dos 

“tempos épicos da Constituinte e dos 

primeiros anos da consolidação 

democrática, num país e num mundo 

que já não existem, num tempo de 

maior distinção ideológica e da recu-

sa da rotinização e burocratização 

que hoje são um risco sobre o traba-

lho parlamentar”. 

No gabinete, tem não só um busto 

da República na mesa como 

uma fotogra a com Francisco 

Salgado Zenha, Mário Soa-

res, Almeida Santos e 

Manuel Alegre na primei-

ra la do hemiciclo. 

“Todos temos nessa 

geração de fundado-
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os dias existem ameaças permanen-

tes a essas conquistas. É preciso 

defendê-las”, sublinha. 

“Tanto” por cumprir 
Para alguns, como Margarida Balseiro 

Lopes, os deputados deviam “estar 

concentrados naquilo que falta cum-

prir” que “é tanto”: “Preocupa-me 

em especial o esquecimento a que são 

votadas as novas gerações. Gerações 

eternamente adiadas, condenadas a 

baixos salários e sem condições de 

arrendar casa e iniciarem os seus 

projectos de vida. No merca-

do de trabalho, na política 

scal que as as xia, no 

acesso à habitação, nas 

políticas de natalidade, na 

reforma da segurança 

social para garantir que 

também vão ter direito à sua 

pensão.” 

Tiago Barbosa Ribeiro não 

tem dúvidas: “O 25 de Abril foi o 

acontecimento mais marcan-

te do século XX portu-

guês.” E acres-

centa: “O Estado 

Novo não foi 

apenas uma 

prisioneiro na política, isso faz-me 

confusão. Tento manter a minha acti-

vidade [advogado], com limitações 

temporais, porque o trabalho parla-

mentar é exigente.” 

Essa imagem de um Parlamento 

permeável a interesses suscita reac-

ções distintas. André Silva, por exem-

plo, não hesita em concordar com 

Paulo Morais: “É só revisitar todos os 

casos de ‘portas giratórias’ em titula-

res de cargos públicos e basta consta-

tar a fortíssima resistência que os 

partidos têm em legislar sobre cor-

rupção, transparência e lobby.” 

Já Tiago Barbosa Ribeiro rejeita tal 

cenário: “Nunca senti qualquer pro-

ximidade com negócios nem vejo 

quem o faça. Esse discurso não é sus-

tentado na realidade, é perigoso e 

errado.” E, “num tempo em que a 

Assembleia é muitas vezes vilipendia-

da”, prefere destacar “a grande maio-

ria de deputados dedicados à causa 

pública” que conheceu e com quem 

trabalha no dia-a-dia: “Em todos os 

partidos, estão comprometidos com 

o seu mandato, com os seus eleitores, 

trabalhando incomparavelmente 

mais do que por vezes se especula.” 

Outros, como Luís Monteiro, defen-

dem que, a existir promiscuidade, 

tem de ser combatida: “Nunca parti-

ciparei em narrativas que têm como 

objectivo enfraquecer os poderes 

democráticos, tudo farei para com-

bater o abuso de poder e a promiscui-

dade entre a política e os negócios, 

que é sintoma do sistema capitalista 

em que vivemos e não no Parlamento 

como causa e consequência.” 

O deputado do BE estudou Arqueo-

logia e fez um mestrado em Museolo-

gia. Tem dedicado “grande parte” do 

trabalho parlamentar ao tema do 

ensino superior e da ciência. Quando, 

um dia, deixar a AR, gostava de abra-

çar essas áreas: “Independentemen-

te disso, não tenciono abandonar a 

luta política. Ela não é uma escolha, 

é um imperativo.” 

Outros planos para esse dia? O 

direito continuará a ocupar Pedro 

Mota Soares e Margarida Balseiro 

Lopes. Barbosa Ribeiro regressará à 

empresa em que trabalhava, nos sec-

tores da electricidade e electromecâ-

nica. Rita Rato gostaria de se dedicar 

à defesa dos valores da democracia 

e dos direitos humanos. E André 

Silva quer abraçar o activismo 

ambiental.

Quem depende do 
Parlamento acaba 
por car 
prisioneiro na 
política, isso 
faz-me confusão 
Pedro Mota Soares 
Deputado do CDS

mjlopes@publico.pt

O PSD é o partido 
que mais 
deputados tem 
nascidos após 
Abril de 1974: 28. 
Em percentagem,  
é o PCP: 53,3%

ciência e empatia da elite política” 

face à crise ambiental. 

Luís Monteiro nasceu em 1993, 

muitos anos depois da revolução. É o 

mais jovem deputado da nação. O 

bisavô, com quem viveu até aos dez 

anos, chegou a ter problemas com a 

PIDE e a ser preso, embora não por 

motivos políticos, mas por trabalhar 

na Alfândega do Porto, também alvo 

de controlo: “Teve um problema com 

alguma mercadoria…”, conta apenas 

o bloquista, que se lembra, no entan-

to, muito bem de ir “sempre” com o 

bisavô aos des les do 25 de Abril e 1.º 

de Maio, em Vila Nova de Gaia. “Não 

vivi o 25 de Abril, mas vivo e celebro 

todos os dias aquilo que ele nos trou-

xe”, assegura. 

Por isso, garante todo o empenho 

em defender a Constituição: “Apesar 

de terem existido, ao longo de 45 

anos, inúmeras ofensivas ao docu-

mento fundador da nossa democracia 

moderna, ela persiste. Cá estamos 

nós para a cumprir.” Não só nos cor-

redores do Palácio de São Bento. Para 

o bloquista, “cumprir os desígnios de 

Abril” continua a fazer-se “mais fora 

do Parlamento do que dentro”. 

Exclusividade? 
Entre estes deputados, existem pers-

pectivas diferentes sobre o exercício 

do cargo em exclusividade ou não e 

de que forma isso impede percepções 

como as do ex-candidato a Belém 

Paulo Morais, que considerou o Par-

lamento uma “central de negócios”. 

Para Rita Rato, “a forma como os 

deputados do PCP exercem o manda-

to, em regime de exclusividade, é 

uma salvaguarda em relação à pro-

miscuidade entre o poder político e 

económico”. 

Mais: Rita Rato, que chegou ao Par-

lamento com 26 anos e um bebé que 

ainda não tinha um ano, não esconde 

o desa o que foi, e é, conciliar 

tudo. Para a comunista, o traba-

lho parlamentar é demasiado 

absorvente para poder dedicar-

se a outras actividades. 

Mota Soares tem uma visão 

oposta: “É muito importante 

no Parlamento manter a vida 

pro ssional. Quem 

depende do Parlamen-

to acaba por car 

ditadura: foi um tampão ao desenvol-

vimento nacional durante quase meio 

século e a sua maior herança foi a 

pobreza endémica, o analfabetismo, 

a inexistência de Estado social, de 

saúde, educação, infra-estruturas.” 

Por causa disso, prossegue, é neces-

sário “continuar a renovar e a cum-

prir Abril, porque não há liberdade a 

sério para quem é pobre, para quem 

não pode prosseguir os estudos, para 

um precário, para quem não pode 

pagar a habitação”. 

O centrista Pedro Mota Soares 

admite ser um “privilégio” ter nasci-

do “em liberdade e democracia” e, 

ainda que por outras razões e a partir 

de outro prisma do espectro político, 

também alerta que “é um privilégio” 

pelo qual tem de se “lutar permanen-

temente”: “A luta pela liberdade e 

pela democracia foi um processo, foi 

uma grande disputa política, entre o 

25 de Abril e o 25 de Novembro. 

Tenho muito respeito por quem fez o 

25 de Abril, mas não há donos da 

democracia, a democracia tem de ser 

construída todos os dias por toda a 

gente”, diz, defendendo que o “ideá-

rio de Abril” passa pela democracia e 

pela liberdade e que foi por conside-

rar que a Constituição de 76 “impu-

nha um caminho para o socialismo”, 

incluindo aspectos que “não eram 

favoráveis” àqueles valores, que o 

CDS votou contra. 

O último partido a chegar ao Parla-

mento foi o PAN, nas eleições legisla-

tivas de 2015. Apesar de salientar que 

tem sido em democracia que se tem 

“alargado direitos e liberdades indi-

viduais”, o deputado eleito por este 

partido, André Silva, nascido em 1976, 

admite a “frustração enorme” que 

tem sido “constatar a falta de cons-

CDS

Mulheres nascidas
depois do 25 de Abril 

Deputados nascidos
depois do 25 de Abril 
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Média de idade
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legislativa*
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*dados actualizados até 23 de Abril
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Há 28 freguesias onde não nascem 
bebés há pelo menos cinco anos
Maioria ca em concelhos do interior do país mas também nos Açores. Aumento da natalidade em 2018 

cou sobretudo a dever-se ao maior número de lhos nascidos de mães estrangeiras Sociedade, 16/17

Alegre diz que Governo deve 
aproveitar disponibilidade 
do PCP na Lei de Bases  
da Saúde. Personalidades  
de esquerda escrevem carta  
a António Costa p12 e Opinião

PSOE não descarta fórmula 
anterior. Cidadãos fecham a 
porta a alianças p2 a 5 e Editorial

Milhares de contribuintes 
lesados desde 2007 voltam  
a pagar a mais este ano p24/25

Polícia Judiciária exclui 
interesses especulativos 
como causa do incêndio p22

Motoristas dão uma semana 
à Antram para responder  
às suas reivindicações p26

“Costa deve 
cumprir  
o que 
prometeu  
a António 
Arnaut”

Sánchez admite 
governar a sós 
numa Espanha 
muito dividida

Governo baixa 
IUC de carros 
importados  
mas só em 2020

Fogo na casa de 
Almeida Garrett  
sem ligação  
ao imobiliário

Nova crise dos 
combustíveis à 
vista? Sindicato 
admite que sim

ISSEI KATO/REUTERS

ISNN-0872-1548

Akihito abdica 
Dez minutos 
bastam para 
acabar com 
uma era histórica  
no Japão 
Mundo, 28/29

io Costa p12 e Opinião

Serralves 
Novo director 
promete 
“trazer 
o mundo” 
ao Porto 
Cultura, 32

Parlamento 
Onde estava no 25 de Abril? 
Um terço dos deputados 
ainda não tinha nascido 
Política, 10/11 
 
Poluição 
Depois de três anos no mar, 
um saco biodegradável 
(afinal) sobrevive 
Ciência, 36

Edição Lisboa • Ano XXX • n.º 10.599 • 1,30€ • Terça-feira, 30 de Abril de 2019 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Cu


