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A Casa de Todos  

 

 

 

Ao Vasco Henriques  

 

“Este Parlamento hoje é mais Parlamento, 

Pois senta nas suas cadeiras as personagens principais do futuro.” 
 

Assunção Esteves 
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São João da Madeira. 

Oito horas em ponto. 
   Inicia-se desta forma uma longa caminhada vislumbrando, por fim, o Parlamento Português. 
O espírito é jucundo, estabelecendo-se fortes ligações de companheirismo entre os Jovens 
Senhores Deputados presentes. Palavras simpáticas jorraram das suas bocas, estas mesmas 
bocas que, doravante, cuspirão fogo numa necessidade enorme de imporem os seus intuitos 
graves e capacidade de oratória. 
   Durante a viagem, todas as ideias ajanotadas ganham fôlego, podendo eu somente de forma 
atenta vislumbrar preparativos – mais ou menos auspiciosos -, de quem queria agourar um 
provecto reconhecimento entre todos os ilustríssimos participantes do Parlamento dos Jovens. 
Fervilhavam naqueles olhos o brilho da imaginação!  
   E como o tempo é precioso, este teria de ser então aproveitado durante a viagem para fins 
maiores. Era necessário conhecer, desbravar, conquistar os colegas, assumindo-se posições e 
entregando-se não às perspectivas enevoadas da sentimentalidade, mas sim á certeza objetiva 
e racional. 
    Já no final desta viagem deparei-me com uma ideia encoberta, porque descobertas só as há: 
- Pedir inspiração divina às Ninfas do Tejo, para que da minha caneta saísse o mais brilhante 
reconhecimento de mestria àqueles que, num percurso sinuoso e cheio de rubor, se 
impuseram, durante meses, pelos seus eminentes predicados e virtudes numa trajetória 
ascensional que culminaria com a recompensa em jeito de tributo máximo: - a visita ao 
Parlamento Português. 
 
Espero que as Tágides não me faltem na Graça.  
 
Eis que reconheço, ao fundo da Rua de São Bento, o magnífico Palácio que se impõe, de 
admirável composição para tais dimensões. Senti então o frenesi vibrante irradiado pelos 
corpos dos meus colegas. Todos espreitavam com o olho esbugalhado o imponente edifício, 
com a esperança sincera e genuína de encontrarem algum grande vulto da política nacional 
passeando o seu faetonte por debaixo daquelas arcadas neoclássicas. Todos saboreavam com 
vagares os Balaústres, Impostas e a rica estatuária da fachada, num diálogo mudo entre estes 
simples e humílimos estudantes e a Toda-poderosa Prudência, que os observava bem lá do alto, 
na sua rigidez de estátua com o olhar frio de mármore. 
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Estabelecia-se entretanto um outro diálogo, não tão mudo como este primeiro. Um diálogo 
entre a mente e os famintos estômagos que já davam sinal de si. Esta “conversa” decorreu no 
espaço exterior circundante, onde se foram acendendo algumas luzes de fecundas correntes 
do saber político, alternadas com sandes de javali e água fresca, debaixo do escaldante sol de 
finais de maio.  
   Finda a comezaina, era o momento de se iniciar esta enorme aventura, sempre envolta em 
parvajola, pelos corredores auricolores da Assembleia da República. O momento era de júbilo 
e regozijo, o que levou a que todos os jovens encarnassem até às vísceras a solenidade do 
momento aquando da sua passagem pelo pórtico central. Passeando uns o seu chique, outros a 
esgazeada curiosidade da ocasião. 
 Após pavonearem-se por breves instantes no átrio principal, foram os Senhores Deputados 
encaminhados para as respetivas Comissões Parlamentares já previamente delineadas. 
Sentaram-se, por fim, à espera que alguém desse sinal de partida para poderem voar a coisas 
maiores.  
O sinal chega. 
   Entraram na sexta sala de Comissões as Excelentíssimas Senhoras Deputadas Rita Rato, do 
Partido Comunista Português (PCP) e Emília Santos, do Partido Social Democrata (PSD), 
assessoradas pelo Sr. Doutor Joaquim Ruas. Estabeleceu-se naquele espaço funcional uma 
amena cavaqueira entre os jovens deputados rivais aos círculos por que foram eleitos, em jeito 
de conversa alambicada.  
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Iniciada a Comissão, toma a palavra o distrito de Aveiro que, embora possuidor de múltiplas 
virtudes, não conseguiu impor as suas ideias. Todos os lobos se atiraram, ao longo da Sessão, 
aos mais fracos da matilha. É assim que se faz política – só vence quem consegue afastar de si 
todos os vulgos lobos que o queiram tragar, pois “a fera quando não lograda, alivia-se do 
excesso”. Pode revelar-se um combate anisómero, que o é, mas mais importante é a 
experiência inerente dada a estes jovens que, libertando-se temporariamente de outros ócios e 
opúsculos, dedicaram-se à construção de um belo exercício de Cidadania e Respeito mútuo. 
Respeito esse que em momentos circunscritos do debate não abundou, muito menos esteve em 
voga. Entrelaçada com a boa disposição e jovialidade da Senhora Deputada Rita Rato, 
destacaram-se também péssimos exemplos de indivíduos que ficaram cis do esperado, 
revelando comportamentos de pusilânime, testando ao máximo a eficácia da Graça cedida 
pela mesa que presidia aos trabalhos.  
 

 
Rumorejaram tantas ideias louváveis como execráveis e lúgubres, mantendo-se um 
monogenismo irrefragável, em concordância e discordância de ideias. Houve quem se 
marasmasse com a frieza dos seus erros, e também quem rejubilasse com os sucessos dos seus 
raciocínios e intervenções. Diversas farpas foram sendo lançadas, como a Primavera Árabe, ou 
o Conflito Israelo-árabe, sempre aliados às redes sociais. Destaca-se desta sessão a frase (e 
passo a citar) “A união faz a força”, uma vez que tal desditosa proposição foi repetida até à 
exaustão e aos limites do bom senso por quem não tinha o talento para falar bem, nem a 
sabedoria necessária para fechar a boca.  
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Ao término da sessão, houve quem abandonasse a sala a passos vagarosos e desmaiados, com 
uma vermelhidão inflamada nas pálpebras. São os olhos sangrentos das feras esfaimadas que,  
agora sentenciosamente, canalizavam a sua hipotética prodigiosidade para a sessão plenária 
do dia que se seguia.  
   Para uns começava o derradeiro combate, para outros, a incrível partilha de uma panóplia 
de conhecimentos e experiencias com os jovens provenientes dos recantos mais inóspitos e 
recônditos deste nosso Portugal.     
   Estonteados de fadiga, recolhemos ao Claustro do antigo Convento Beneditino onde nos foi 
possível saciar a fome e gula. O estranho ambiente de belos mármores com o repuxo de água 
ao centro, dá uma rara e frágil beleza ao lugar, onde o estranho passa a encantador. Por este 
palácio encontra-se o clima de arte e cultura típicos do seculo XIX que esperava encontrar. 
Este edifício, para além de grandioso, é um encanto para os olhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Às dezoito horas precisas, uma das mordomas do Palácio convida respeitosamente os Senhores 
deputados e demais delegações oficiais a recolherem à sala do senado onde, por uma ligeira 
hora, se entoariam belíssimos cânticos pelas esplendorosas vozes dos elementos do coro da 
Assembleia da República. Toda aquela sala que já testemunhara tanta História, viu o seu 
interior encher-se de uma aura e harmonia inauditas. Pelas belas perspetivas das galerias, 
encontrava-se aos olhos e ouvidos de todos os presentes o que ainda se faz de feliz neste 
Portugal que há tanto já não o sabe ser. Até o sério Fontes Pereira de Melo adocicou o seu 
severo aspeto marmóreo. 
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 Ao relembrar estas horas, confesso que o meu peito se cobre de saudade. Para me distrair 
destas lembranças, friso apenas que a viajem até Oeiras, onde poderíamos finalmente deleitar-
nos, acabou por assumir um caráter caprichosamente bucólico. Ao fundo o Tejo adormecia 
nas profundezas genesíacas do seu ser, desaparecendo da vista o último arvingel, que deslizava 
pelas águas serenas e adormecidas. Fazia antever que no dia seguinte alvoreceria, quiza, a 
aurora da pujança. Estes pensamentos apenas eram vagamente interrompidos com o belo 
canto dos pedreirinhos que, batendo as asas, passeavam sobre as nossas cabeças, com uma 
felicidade própria que, lentamente, foi sendo substituída pela cortina da penumbra da noite. 
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“Á noite,  

nem todos os gatos são pardos”   

 
 

Cai o pano. 

No crepúsculo de Oeiras, estas almas moças começaram a delinear os seus planos e intentos 
noctívagos, tão ao jeito desta irreverente geração. Obviamente e, não sem antes, satisfazermos 
a nossa mórbida gula com as sandes de javali, entalados nas cadeiras duras, com aspeto nécio e 
poupo vivaz. Exauridos talvez. Uns, por maleitas do corpo ou da mente preferiram recolher-se 
aos seus aposentos. Outros, que pretendiam furtar a felicidade perene, entregaram-se aos 
abismos insondáveis da taciturnidade e melancolia da noite. É a luz da juventude, dos 
revérberos e da mocidade do coração e do corpo. Para muitos, há que aproveitar até se ficar 
trôpego, deixando-se levar pelas turvas correntes da vida moderna. 
  Enquanto existir um jovem neste nosso mundo, existirão desmaios de amor, muitos 
lacrimáveis, outros nem tanto. Mas o amor é um contágio puro e sagrado. Quantos instintos 
libidinosos se libertaram na ingenuidade destes noctívagos!  
  Talvez fosse das correntes quentes provenientes dos Açores, que nessa noite fria nos aqueceu 
o coração e os intuitos mais apurados de humor. 
  Pelo menos não se escalavraram as entranhas com álcool. Exibiram-se sim e apenas as 
orgulhosas olheiras resultantes das faúlhas das conversas em grupo beira-rio plantadas, 
sumidas na sombra da escuridão. 
 
Algo interior nos diz até que momento teremos recordações daquela noite: - para sempre. 
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29 De Maio 

 

As faúlhas e as coisas do amor estão apagadas, libertando assim o dia das garras da noite. 

Levanta-se o pano. Alvorece a manhã, e com isto, as esperanças heroicas e impetuosas de 
glória. Que belo retrato contemplo!  
  O sol quente da primavera, as “rumorosas águas matinais” rasgadas por pequenas rochas, as 
árvores perfiladas numa dança de alegria do campo e da natureza…as fragâncias da 
frondejante Oeiras, que levava para bem longe a letargia pelos nervos das responsabilidades 
que se acercavam. 
  As caras estremunhadas, os cabelos esguedelhados, as olheiras de quem dormiu pouco menos 
do que nada completavam assim a doce tradição deste Parlamento dos Jovens. Enfim, a 
amizade e a partilha – e não digamos mais nada-, pois tudo isto nos melhorou 
consideravelmente enquanto pessoas. 
  Findo o pequeno-almoço abalamos ao Palácio de São Bento, abrindo caminho por entre uma 
confusão de trânsito a que já não estava habituado. Chegados à Assembleia da República, todos 
incorporaram um comportamento sensato e ponderado que em nada rompe com a austeridade 
do momento, isto advertindo invariavelmente da “nobreza” e requinte do espaço.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abeiramo-nos da Sala do Senado e assumimos posições. Sob a minha varanda de metal forjado 
estavam impecáveis os deputados Vasco Henriques e Tiago Tavares que, com aspeto astuto e  
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metódico, foram descintando os seus documentos. E por cima, no varão em semicírculo de 
veludo cor de cereja, pousei os meus utensílios jornalísticos, preparando trabalho que era 
paulatinamente interrompido pelos transeuntes. Iluminado por um candeeiro que bruxuleava 
misericordiosamente uma luz sôfrega deixei-me ficar imóvel, contemplando aquele admirável 
espetáculo de pedra Lioz polida com capitéis compósitos e pau-cetim. Naquele momento e 
penetrado pela sombria tristeza daquela sala que estava cambaleando de sono, reparei em El-
Rei Dom Luís, primeiro desse nome, que empoado da sua condição e abençoado à cabeça com 
a Liberdade e a Justiça em Cedro, lança um olhar atento e sereno sobre aqueles que nasceram 
tanto tempo depois dele do mundo ter partido. Uma peculiar atmosfera de solenidade paira 
sobre todos. O relógio cercado da Vigilância e da Sabedoria dá as dez horas. Os presentes 
levantam-se e ovacionam efusivamente Sua Excelência a Senhora Presidente da Assembleia da 
República e demais autoridades civis presentes. Seguiu-se um terno e profundo discurso da 
Senhora Presidente, cujas palavras anuncio em jeito de pórtico no início deste meu escrito. 
Todas as formalidades da sessão foram cumpridas, seguindo-se o período de perguntas aos 
Senhores Deputados da Assembleia da República, cujo brilhantismo não se fez notar, talvez 
ofuscado pela iluminação zenital da sala.  
Ou tiveram um brilhar desusado, ou simplesmente nem impuseram o seu brilho. 
 
 
 
 
 
 

Considerações à parte, é importante salientar que no debate parlamentar, neste exemplar 
exercício de cidadania e consciencialização política, os Jovens Deputados tiveram tanto na arte  
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de iniciar uma boa e acesa discussão, com engenho para a destruir. Superabundantemente, 
muitos creem que possuem poderes de oratória excecionais e que algum Deus lhes abençoa as 
suas preciosas cabeças iluminadas, não querendo aqui ser loquaz mas sim consciente dos 
factos. Enfim, em poucas frases resumo um resquício daquilo que é a essência do debate 
político. Notável é apenas o facto de, no debate, se observarem agradáveis surpresas, e outros 
tantos que não abrindo as suas bocas lograram de pouco ou nenhum reconhecimento, não 
sendo, contudo, dignos de menor visibilidade por tal, uma vez que muitos não intervieram por 
serem vítimas da mesquinhez, trigueirice e baixeza alheia. Já alguém dizia…”Há apenas duas 
correntes na História da Humanidade: a baixeza, que faz os conservadores; e a inveja, que faz 
os Revolucionários.” 
  No entanto, naquela representação nacional não se testemunharam insolências de grande 
rudeza e audaciosa ignorância. Apenas foi incorporada a máxima “de todos para todos”. Isto é 
o Parlamento dos Jovens: - Todos, uns melhores outros nem tanto, se complementam em afã, 
numa simbiose estranha mas belíssima. 
  Das 19 propostas em discussão, apenas nove foram aprovadas pela parte da tarde, tolhendo-
se assim as que se acharam mais oportunas e pertinentes à realidade efetiva do país.   
Uns, ao defenderem as suas posições em relação às medidas propostas, exalaram pérolas de 
suas bocas. Outros falaram em granizo que gelou os presentes, gerando-se algazarras e 
intentonas que foram timidamente contidas pelo Presidente da Mesa João Ludovico, que não 
deixou cobrir a sua rechonchuda face de sufoco ou nervos, balbuciando repreensões bondosas 
e complacentes.  
  Acabadas as formalidades e terminado o debate, aplaude-se estrondosamente esta iniciativa, 
descongelando assim os últimos vestígios de matéria gelada na sala. Ficou a satisfação 
exonerável da justíssima homenagem á Doutora Julieta Sampaio, mentora do Parlamento dos 
Jovens em Portugal que de forma tão afável e vasta conversou com todos quantos lhe 
desejaram trocar palavras, até que… por inspiração dos Deuses, subtilmente, um Jovem 
Deputado de seu nome Vasco, mas não da Gama, exalta os valores da nação, amodorrando-se 
num efusivo canto d’ “A Portuguesa” que fez tremer de forma muito moderada as galerias. 
Parece que os verdadeiros valores daquele jovem peito não trespassaram os outros presentes. O 
canto foi postiço, medonho, ridículo e molengão. A Mesa em bicos de pés, consolara a 
curiosidade através da tribuna e Eu, “acordando estrovinhado a desgrudar os olhos”, que se 
haviam aberto com duas lágrimas, retiro-me da emblemática sala, ouvindo toar ao longe o 
Hino com a cabeça derreada e olhos que lampejavam tristeza imensa. 
 Inundado em lágrimas, sem medo, infâmias, esperanças. Sem nada. 
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As coisas que ficam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agora apenas ficam as recordações, e tantas saudades! 

Adeus Ninfas do Tejo, deixo a promessa de que seremos sempre jovens. Seremos “as 
personagens principais do futuro!” 
Posto isto, desabotoamos as nossas casacas e partimos azafamados rumo a casa. 

* 
Ao perguntar a uma colega o que havia retido destes dois dias, ela respondeu-me: “Senti-me 
em casa”. A casa onde conheci algumas das melhores pessoas com que me deparei até hoje. 

É a casa de Portugal, a Casa de Todos Nós. 
 

Fim 

                                                                                              

                                                                                                            Daniel Ricardo N. Mota 
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