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homenagem

O
escrito divide-se 
em três partes. A 
vida e a surpresa 
da morte de um 
amigo, defensor 
da “Europa aber-
ta”, bem como o 

meu compromisso de continuar tare-
fas comuns lusófonas, constam da pri-
meira parte. A última revisita o tema 
de um ensaio escrito por ocasião da sua 
jubilação em 1996, no qual datei ciclos 
virtuosos e viciosos da vida dos portu-
gueses desde as invasões francesas. No 
meio, evoco momentos definidores da 
minha vida profissional que envolve-
rem Pinto Barbosa, Jacinto Nunes e Jor-
ge Borges de Macedo (1921-96). Motivo 
assim o recurso a outros daqueles mo-
mentos, que configuram mudanças da 

combinação de pertenças e liberdades 
dos cidadãos e tornam indispensável 
restaurar os valores para cada contexto. 
Saber continuar (Nova Cidadania, nº 
25, 2005, citação 10, p. 35).

acasos e compromissos
Lisboeta toda a vida, Manuel Jacinto 
Nunes nasceu no Campo Santana e mor-

reu no Hospital da Luz a 14 de Julho, na 
companhia da filha e da mulher. Esta, 
colega algarvia do Instituto Superior 
de Ciências Económicas e Financeiras 
(agora ISEG), veio a ser a primeira res-
ponsável da Biblioteca Almada Negrei-
ros na Faculdade de Economia da Uni-
versidade Nova de Lisboa (agora NO-
VASBE) e o casal estava tão presente nas 
duas escolas que, em Memórias Soltas, 
2009 (p. 119-120), Jacinto Nunes nem 
sequer especifica qual: ”Cavaco Silva 
era exigente mas eu entendi-me bem 
com ele. Em Novembro de 1979 fora ar-
guente do seu concurso para professor 
extraordinária na Universidade.” 

A viúva ofereceu-me uma cópia, 
acrescentando que o marido não gosta-
va muito do livro, escrito à pressa, por 
insistência de Silva Lopes. Eu gostei e 

uso no que segue: em criança, brinca-
va no Jardim do Campo Santana com 
Vasco Cabral, que por acaso também 
se viria a formar no ISEG e ser Ministro 
da Guiné-Bissau durante mais de trinta 
anos; filiou-se na Juventude Operária 
Católica da Igreja da Pena quando fre-
quentava o Liceu Camões; perdeu a fé 
por altura do 6º ano “sem causa detec-
tável” mas ficou “impregnado de moral 
cristã, para o que também contribuiu 
muito a educação materna”; pensou 
cursar direito mas “o problema era dei-
xar de estudar Matemática, de que tan-
to gostava” - por isso fez a admissão ao 
Quelhas onde, “logo no primeiro ano”, 
Bento de Jesus Caraça (1901-48) lhe 
concedeu uma bolsa. 

A filha, Manuela, que se licenciou 
em Germânicas e partiu para a Alema-
nha - onde fez um doutoramento sobre 
Thomas Mann, era afilhada de Pinto 
Barbosa, mestre e amigo do pai, que lhe 
sucedeu como decano dos economistas 
portugueses depois de – ao longo de seis 
décadas -terem colaborado no Gover-
no, no Banco de Portugal e na Academia 
(onde, entre 1985 e 2007, presidiram ao 
Instituto de Altos Estudos). 

Ressalta de Memórias o grande 
empenho posto no Acordo Ortográfi-
co e no Dicionário enquanto presidia 
à Classe de Letras, entre 1980 e 1990. 
Toda a família gostava de literatura. Ja-

cinto Nunes confessa ter escrito sobre 
“a Geração de 70, Stefan Zweig, Witt-
genstein, Camões (calcule-se!), etc.” 
(p. 16) e lido, “mais por curiosidade, o 
velho Saussure” (p. 137) - que sua filha 
deve ter decorado! 

Na presença do Presidente Eanes (a 
quem antes de sair do governo Mota 
Pinto na primavera de 1979 apresenta-
ra Cavaco Silva enquanto responsável 
pelo Gabinete de Estudos do Banco de 
Portugal, Memórias, p. 117), repre-
sentou a sua Classe na inauguração das 
Comemorações do II Centenário da 
Academia, tendo dias depois  recebido 
a presidência do notável camiliano Ja-
cinto do Prado Coelho (1920-84), ou-
tro lisboeta. Viria a fazer a abertura do 
Colóquio de Estudos Camilianos antes 
de entregar a presidência a José Vitori-
no de Pina Martins (1920-2010). Ambos 
académicos são muito citados em Me-
mórias (p. 139, 146, p. ex.) não deixan-

do dúvidas sobre o pendor literário do 
cidadão economista. 

Passo ao compromisso: No curto ca-
minho entre a Basílica da Estrela, onde 
o padre Vítor Melícias oficiara a missa 
de corpo presente, e a sepultura no Ce-
mitério dos Prazeres iniciei diligências 
para uma homenagem, que continuei 
com José Luís Cardoso e Silva Lopes 
numa reunião da 6ª seção, à qual tam-
bém assistiu Jaime Reis (e outros envia-
ram procuração). A homenagem con-
tinuaria uma reflexão interdisciplinar 
sobre a crise financeira global que res-
peite as pertenças Europeia e lusófona 
dos portugueses.

Nem de propósito, era euro-lusófo-
no o ambiente no qual me comprometi 
perante o diretor desta revista a escre-
ver esta homenagem. Um livro científi-
co editado pelo Instituto de Investiga-
ção Cientifica Tropical e a Universidade 
do Porto sobre Borboletas Diurnas de 

esta homenagem à memória de Manuel Jacinto nunes (1926-2014), decano dos 
economistas portugueses e da 6ª seção (economia e Finanças) da Classe de 

Letras da Academia das Ciências de Lisboa, decorre de ações conjuntas entre 
2008 e o elogio a António Manuel Pinto Barbosa (1917-2006), economista e 

governante: como fui proposto por Pinto Barbosa para sócio correspondente 
em 1997 e por Jacinto nunes para sócio efetivo em 2007, as saudades do 

cidadão economista magnificam as do economista e governante. 

em memória  
de Jacinto nunes

 Cidadão economista

Por 
Jorge Braga 
de Macedo
Sócio L18 , Academia 
das Ciências de 
Lisboa; Presidente, 
instituto de investigação 
Científica tropical; 

Muitas ocasiões houve para 
com ele aprender a conhecer 
a profissão dos economistas 
portugueses e até mesmo 
algumas características da 
nossa identidade

Angola, recordação que trouxe ao jan-
tar de despedida do embaixador hún-
garo, oferecido pelo embaixador eslo-
vaco em 23/07/14, levou o anfitrião a 
recordar que o seu primeiro posto foi 
Luanda e o convidado de honra a infor-
mar que estava de partida para Brasília! 

Através de duas notícias singelas, o 
jantar euro-lusófono permite realçar 
que a pertença lusófona complementa 
pergaminhos europeístas. Em 12/07/91, 
o (inimitável depois de tantos anos) 
Independente noticiava que o “Conse-
lho Privado para a Presidência da CEE” 
a nomear por Cavaco Silva, entre “os 
melhores especialistas em questões eu-
ropeias…representativos das diversas 
áreas democráticas”, “deverá ser pre-
sidido por Jacinto Nunes,…considerado 
politicamente independente”. Em Ju-
lho de 1993, dá uma entrevista que re-
flete o seu “Manual da Europa” (intitu-
lado De Roma a Maastricht), dizendo: 
“não à Europa fechada”. Quer dizer: 

Homenagem

inFo Muito 
extenSA. PodeM 

reduzir Por 
FAvor?

jbmacedo
Nota
Memórias em itálico

jbmacedo
Nota
substituir "ao compromisso" por "a compromissos"

jbmacedo
Nota
substituir "esta" por "uma"



o in memoriam 
também 
relata que 
Jacinto nunes 
“costumava 
recordar, com 
ironia, um dos 
raros encontros 
que teve com 
salazar” no qual 
teria expresso 
“a sua crença 
nas virtudes do 
pensamento 
keynesiano, 
dele obtendo 
uma resposta 
sobranceira: 
‘Deixe lá, deixe 
lá, isso passa-lhe’. 
mas não passou.” 
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“sim à euro-lusofonia”.
No dia seguinte ao jantar euro-

-lusófono, 24 de Julho, estava marcada 
uma sessão da Classe de Letras. Antes 
da ordem do dia, o presidente evocou a 
memória do seu antecessor, seguindo-
-se o testemunho de Isabel Horta Cor-
reia, sócia mais moderna da 6ª seção, e 
o meu. Guilherme de Oliveira Martins, 
sócio da 7ª seção (Sociologia e outras ci-
ências humanas e sociais) dedicou-lhe 
a sua comunicação, por sinal sobre o 
Banco de Portugal oitocentista. 

Pedro Soares Martínez, decano da 5ª 
seção (Direito e Ciência Política), titu-
lar da cadeira L11, lembrou o convívio 
com o eminentíssimo confrade desde o 
tempo em que era Subsecretário de Es-
tado do Tesouro do Ministro Pinto Bar-
bosa, que já havia mencionado ao fazer 
o elogio do recipiendário da cadeira L18 
(NOVASBE Working Paper nº 577, No-
vembro de 2013 inclui também um tex-
to de Jacinto Nunes). João Carlos Espa-
da, da 5ª secção, não falou nesta sessão 
mas, testemunha do impulso da véspe-
ra, olhou-me com uma expetativa que 
se estava transformando em exigência. 

Ora, a exigência do compromisso de 
homenagear Jacinto Nunes decorre do 
acaso de um encontro no Funchal em 
14/03/08 em que também estava Pau-
lo de Pitta e Cunha, meu antigo mestre, 
atual decano da 6ª seção, no qual deci-
dimos dinamizar a dita. A isso voltarei 
na última parte. 

momentos DefiniDores
Conheci Jacinto Nunes ao regressar de 
Angola depois do serviço militar, por 
intermédio do saudoso Alfredo de Sousa 
(1931-1994). Recordo reuniões com Ca-
vaco Silva no arranque da revista Econo-
mia da Universidade Católica Portuguesa 
- concebida em estreita articulação com 
a NOVASBE - e as provas de agregação 
que prestei no Campo Grande, em 1982, 
quando conheci a dimensão de cidada-
nia de Jacinto Nunes. Isso viria a deter-
minar o tema da minha contribuição 
aos Ensaios de Homenagem organiza-
dos pelo ISEG. Recordo ainda que pre-
paramos os Barbosa Festschriften em 
1986, com Teixeira Ribeiro (1908-1997), 
outro confrade da 6ª seção, Pereira de 
Moura (1925-1998), Miguel Beleza, Vi-
tor Constâncio, Reis e o próprio Sousa e 
que em 1987 estivemos juntos no Forum 

lítica e financeira dos portugueses, in-
cluindo as comunidades de emigrantes 
espalhadas pela Europa e pelo mundo”. 
Lembro então que a revisão do Trata-
do da União Europeia na Conferência 
Inter-Governamental e a institucio-
nalização da Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa, “ambas previstas 
para 1996, podem reforçar a consciên-
cia desses valores na sociedade.” 

Entre 1994 e 1996 tinha presidido à 
Comissão de Assuntos Europeus, onde 
uma resolução sobre a ideia portuguesa 
da Europa que refletia estas duas per-
tenças dos cidadãos fora aprovada sem 
votos contra. Por isso, na conclusão 
do ensaio, estranhava que tal consen-
so parlamentar fosse ignorado nas ne-
gociações europeias e também que não 
houvesse cooperação empresarial lusó-
fona, como propunha a ELO – Associa-
ção para o Desenvolvimento Económi-
co e a Cooperação…

Também realcei a qualidade de 
“guardião da liberdade financeira” do 
homenageado, citando palavras suas 
num seminário sobre a Reforma do 
Mercado de Capitais promovido pelo 
Instituto Progresso Social e Democracia 
Francisco Sá Carneiro em Outubro de 
1984 que já havia evocado ao concluir 
uma homenagem a Borges de Macedo 
por ocasião da sua jubilação em 1991. Aí 
retirei da ligação entre economia e ética 
um apelo á esperança que acaba sempre 
por ter expressão económica, entendi-
da no sentido etimológico de “arrumar 
a casa” que é afinal, em termos de po-
lítica, “pôr ordem na cidade” (Estudos 
em Homenagem, 1992, p. 622). 

Reitero os epítetos de “pedagogo, 
conselheiro e político” que atribuí ao 
cidadão economista e alvitro que esta 
preocupação filosófica determinou o 
destaque dado ao pensamento econó-
mico pelos organizadores da homena-
gem de 1996. Tal se deve certamente a 
José Luís Cardoso, que, com o apoio de 
Jacinto Nunes, coordenava desde 1990 a 
coleção Obras Clássicas do Pensamento 
Económico Português, publicada pelo 
Banco de Portugal e, em nome do ISEG, 
solicitou contribuições da Academia 
onde, em 06/07/95, viria a ser eleito 
sócio correspondente da 6ª secção. No 
in memoriam que publicou no Expres-
so de 19/07/14, o discípulo descreve 
o mestre como “ponderado e sereno, 
nunca cultivou o sucesso mediático 

Europeu de Alpbach, dedicado à pro-
blemática dos valores. Aí aprofundei a 
cumplicidade de estarmos casados com 
bibliotecárias. Mais, graças à Dra Lut-
garda (que há quase 40 anos me inscre-
veu como leitor nº 16), soube agora que 
amigos de juventude tratavam o casal 
por Maumau e Gada!

A partir de 1988, participei (sal-
vo quando estava impedido por outras 
funções) na Assembleia Geral da Socie-
dade de Desenvolvimento da Madeira, 
onde em 2011 substitui Jacinto Nunes 
enquanto presidente da mesa.

Foi primeiro arguente nas minhas 
provas de agregação. Menciono esse 
“momento definidor” da carreira aca-
démica logo no início (p. 53 dos En-
saios) e acrescento que o nosso con-
vívio “não se limitou à universidade. 
Muitas ocasiões houve para com ele 
aprender a conhecer a profissão dos 
economistas portugueses e até mesmo 
algumas características da nossa iden-
tidade. Saliento ainda a sua pedagogia 
europeia em jornais e revistas: ultra-
passa a fronteira disciplinar e aproxi-
ma-se do cidadão sem contudo ofender 
a análise económica.” Introduzo depois 
a lusofonia como “pertença comple-
mentar e não rival da europeia. Mais, 
sustento que a combinação de ambas 
as pertenças garante as liberdades po-

apressado” e conclui que o seu maior 
triunfo “é o reconhecimento público, 
inequívoco e unânime, do imenso valor 
do seu legado.” 

Nesse legado estarão certamente as 
comunicações à Academia, nomeada-
mente a publicada no Simpósio de Es-
tudos Keynesianos de 1977, a que cha-
ma última peça “de um keynesianismo 
onde começo a ponderar as alternati-
vas” como escreve na nota prévia do 
livro de 1998, intitulado O pensamento 
de Keynes. Aspectos epistemológicos 
e metodológicos, onde reúne traba-
lhos tendentes a ultrapassar o pensa-
mento cartesiano/euclidiano em favor 
do modo de pensar “babilónico”, que 
considera compatível com o paradigma 
científico de Thomas Kuhn. Não surpre-
ende então o seu gosto pela multidisci-
plinariedade e o pluralismo metodoló-
gico, que Cardoso considera “poderoso 
antídoto contra o pensamento único de 
qualquer estirpe”.

O in memoriam também relata que 
Jacinto Nunes “costumava recordar, 
com ironia, um dos raros encontros que 
teve com Salazar” no qual teria expres-
so “a sua crença nas virtudes do pen-
samento keynesiano, dele obtendo uma 
resposta sobranceira: ‘Deixe lá, deixe 
lá, isso passa-lhe’. Mas não passou.” 
Ora eu sempre ouvira dizer que essa 
resposta se dirigia a Luís Teixeira Pinto 
(1927-2012), Ministro da Economia en-
tre 1962 e 1965…

Felizmente, o próprio Jacinto Nunes 
conta numa conferência sobre o Cin-
quentenário da Teoria Geral de Keynes 
(p. 59) que se tratava de Ulisses Cortês 
(1900-75), Ministro das Finanças entre 
1965 e 1968. Explica ainda a sua própria 
recusa de aceitar o convite aceite pelo 
seu amigo Teixeira Pinto em termos 
mais práticos do que doutrinais: “com 
Salazar a tarefa de Ministro das Finan-
ças estava mais facilitada do que a do 
Ministro da Economia.” 

A este “momento definidor” – que 
merece uma secção própria em Memó-
rias (p. 53-56) – podem juntar-se ou-
tros, igualmente relevantes, desde logo 
a já evocada colaboração no Governo, 
no Banco de Portugal e na Academia. 

A primeira colaboração data do 
plano Marshall. Além da secção pró-
pria em Memórias (p. 23-30), esta é 
salientada no prefácio, onde Silva Lo-
pes escreve que “o governo não terá 

percebido a princípio o que era o plano 
Marshall”, carregando assim o teste-
munho de Jacinto Nunes que salienta 
o desconhecimento dos efeitos. No seu 
comentário de fins de 2013 sobre Pinto 
Barbosa escreve: “Em 1948 Pinto Bar-
bosa é nomeado Director do Gabinete 
de Estudos onde eu trabalhava. Nasceu 
daí uma amizade que durou até ao seu 
falecimento. As nossas relações de 1948 
até 1974 eram mesmo de grande inti-
midade. Participámos juntos, em Paris, 
nos trabalhos do Plano Marshall – Pinto 
Barbosa apreciava o meu trabalho e a 
minha lealdade”. 

Em Memórias, também se esclare-
ce que, quando Pinto Barbosa saiu do 
Governo, fez saber que “abandonaria o 
Banco (…) se fosse outra pessoa que não 
Pinto Barbosa para governador” (p. 74); 
acrescenta que nesse período “pres-
tei uma colaboração leal e dedicada a 
Pinto Barbosa, que o reconheceu, pois 
mantivemos sempre estreitas relações 
de amizade após o 25 de Abril.” Adiante 
escreve que permaneceu “durante uns 
dias ministro das Finanças e governa-
dor do Banco de Portugal” e que Pinto 
Barbosa “foi implicitamente afastado 
do processo. Dadas as minhas íntimas 
relações de amizade com o Doutor Pin-
to Barbosa, ia muitas vezes almoçar a 
casa dele…” (p. 83). 

Na citada evocação de Pinto Barbosa 
que me enviou em finais de 2013, redu-
ziu a escrito o que me dissera de viva 
voz: “No período seguinte e enquanto 
não deram a demissão ao Governador, 
eu ia ao Banco, todos os dias em que 
tinha algum tempo, dar-lhe conta dos 
acontecimentos mais importantes. Ou-
tras vezes ia almoçar a sua casa, perto 
do Palácio de Belém onde eu trabalhava. 
Viremos a página sobre esse período.

Em Basileia, nas reuniões do Banco 
Internacional de Pagamentos, em que 
eu participava, perguntavam-me por ele 
e tive ocasião de frisar que não era uma 
situação agradável. O Director Geral do 
Banco escreve a Pinto Barbosa convi-
dando-o para consultor do Banco onde 
esteve de 1975 a 1978. Antes de eu sair do 
Banco de Portugal ainda tive a oportuni-
dade de almoçar com ele em Basileia na 
última reunião em que participei”.  

Radico o “reconhecimento público, 
inequívoco e unânime, do imenso valor 
do seu legado”, de que fala Cardoso, na 
capacidade cidadã do economista que 
soube jungir Pinto Barbosa e Silva Lo-
pes, muito para além de cargos que os 
três ocuparam, designadamente Minis-
tro das Finanças e Governador do Banco 
de Portugal: em Memórias, o primeiro é 
citado em cada 2 páginas (33 vezes entre 
as páginas 13 e 83) e o segundo em cada 

eM MeMóriA de JACinto nuneS, CidAdão eConoMiStA homenagem

Reitero os epítetos 
de “pedagogo, 
conselheiro e 
político” que 
atribuí ao cidadão 
economista e 
alvitro que esta 
preocupação 
filosófica determinou 
o destaque dado 
ao pensamento 
económico pelos 
organizadores da 
homenagem de 1996
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4 (17 vezes entre as páginas 91 e 154), 
sendo deles a primeira e última das 16 
fotografias reproduzidas nas páginas 
centrais. Podem comparar-se estes dois 
casos com Ernâni Lopes (1942-2010), 
aluno dileto citado 16 vezes entre as 
páginas 115 e 153 e João Salgueiro, seu 
vice governador em 1975 e “pessoa da 
minha maior confiança” (p. 101, citado 
15 vezes até p. 131) que passaram pelo 
Terreiro do Paço quando ele era gover-
nador. Mas vejo raízes mais profundas. 
Uma, Cavaco Silva, outro ex-Ministro 
das Finanças que, não tendo sido Go-
vernador, foi Primeiro-ministro, é 
Presidente da República, está na segun-
da fotografia e é citado 7 vezes entre as 
páginas 117 e 154. Outra, Teixeira Ribei-
ro, citado 9 vezes entre as páginas 37 e 
80, sucessor de Salazar na Universidade 
cuja Faculdade de Economia lhe confe-
riu um doutoramento honoris causa em 
2002 apadrinhado por Constâncio (três 
fotografias). A crise global confirmou 
esta capacidade cidadã do economista, 
o que permite voltar ao tema do ensaio 
que escrevi em sua homenagem pouco 
antes da morte de meu pai.

pertenças e liberDaDes 
Dos portugueses 
Entre os 46 Ensaios, o alusivo às per-
tenças e liberdades dos portugueses 
tem por título “Europa e lusofonia, po-
lítica e financeira”. Na nota da p. 53, re-
firo que meu pai ainda lera o NOVASBE 
Working Paper nº 269, Janeiro de 1996, 
e me encorajara a esclarecer melhor a 
natureza do argumento. Acrescentei: 
“É o que conto fazer em sua memória.” 
E assim fui atualizando o cálculo da du-
ração dos ciclos virtuosos e viciosos, 
tentando por essa via esclarecer as res-
postas portuguesas à globalização. 

Os ciclos são baseados em “anos defi-
nidores” iniciados em 1807 ou 1834 con-
soante se trata da partida da Corte para o 
Brasil ou da convenção de Évoramonte, 
como se pode ver, por último, em “Glo-
balização e Governação: uma perspetiva 
portuguesa”, Livro de Homenagem a 
António Dias Farinha, organizado por 
Francisco Contente Domingues e José da 
Silva Horta, no prelo (pp. 93-134).

Depois de ter restaurado a estabi-
lidade e convertibilidade do escudo 
durante a turbulência do Sistema Mo-
netário Europeu em 1992-93, tentei 

conhecer melhor a experiência cambial 
portuguesa. Vale a pena evocar aqui o 
livro de Miriam Leitão, Saga brasileira, 
a longa luta de um povo por sua moeda, 
do qual, como bem explicou Pérsio Ari-
da em O Globo de 16 de Maio de 2011, se 
retira que, mesmo para uma economia 
de dimensão continental, a soberania 
cambial é uma ilusão, o que sublinha a 
importância da boa governação nesse 
particular: “Todos sabemos que infla-
ção não é criada pelos mercados, mas 

mara “lusofonia global” no Expresso, 
29/05/04 está incluída nas “principais 
temáticas da política externa portu-
guesa e das relações internacionais”; a 
esse respeito, os considerandos men-
cionam que “a interação entre globa-
lização e governação a nível nacional, 
regional e global se junta ao acompa-
nhamento dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milénio nos países da 
CPLP”. A abordagem aflora num coló-
quio do IICT em Janeiro de 2012, cujas 

a 7ª seção, pediu para passar a sócio 
emérito em 2011 e a cadeira que deixou 
vaga na 4ª acaba de ser preenchida. É 
mencionado em Memórias (p. 155), por 
ter feito parte em 1996 de um Grupo de 
Reflexão e Acompanhamento do Minis-
tério da Educação mas, em 19/07/14, 
ele referiu uma conexão lusófona: em 
1960, enquanto secretário do primeiro 
curso universitário de férias em Angola, 
tinha tirado apontamentos das aulas de 
Jacinto Nunes. 

da Rainha Isabel II à London School of 
Economics em 05/11/08 e a sua famosa 
pergunta “se era tudo tão grande, como 
é que ninguém reparou?” deram pre-
texto para, um ano depois, debater es-
boços de resposta através de uma carta 
enviada por sócios da Academia Britâ-
nica (que equivale à Classe de Letras da 
congénere portuguesa). 

Quem, na esteira de Pina Martins, 
julgar que a famosa Carta à Rainha Isa-
bel I escrita pelo bispo de Silves em 1565 
(a meio do concílio tridentino) se des-
tinava mais a isolar Lutero, fonte de to-
dos os males da Igreja, do que a conven-
cer a destinatária, poderá compreender 
melhor a resposta preferida pela 6ª se-
ção na sua reunião de 05/11/09: a car-
ta – dirigida a uma hipotética “Rainha 
Lusófona” - deveria incluir perspetivas 
de confrades da Classe de Ciências (Rui 
Vilela Mendes, Rui Malhó, Jean-Pierre 
Contzen, este também sócio da Acade-
mia Real da Bélgica) e do Sul (CPLP). 

Sem esquecer o papel do inglês, 
lingua franca da economia e finanças, 
aquelas perspetivas visariam escla-
recer a perceção dos economistas na 
crise para além dos países da OCDE, 
esperando ter efeito na inteligência lu-
sófona global: foi esse o propósito do 
opúsculo Writing to Queens while Cri-
ses Proceed, IICT: 2013, incluído nas 
atas do colóquio já citado.

Na mesma reunião concluiu-se o 
processo de sucessão do prémio Nobel 
James Tobin com base em sugestões dos 
sócios, sendo proposto ao plenário de 
efetivos eleger Paul Krugman e Olivier 
Blanchard. Ao recuperar assim o papel 
da seção na escolha de sócios corres-
pondentes estrangeiros, continuava-se 
a caminhar nos âmbitos internacional e 
interdisciplinar que haviam motivado a 
decisão dinamizadora.

Concordou-se em planear uma con-
ferência académica com o título provi-
sório de “Os economistas e a crise” para 
a qual se convidaria Krugman, con-
frades de ambas as Classes bem como 
economistas lusófonos. Assim, Renato 
Flores, da Fundação Getúlio Vargas, no 
Rio de Janeiro, apresentou um esboço 
do seu NOVASBE Working Paper nº 558, 
Setembro 2013 e Contzen partilhou tra-
balhos sobre política de inovação e o pa-
pel das Academias no cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milé-
nio. Mais ou menos remotos no tempo 

e no espaço, estes exemplos ilustram o 
“conhecimento mútuo” da declaração 
de Bissau (Nova Cidadania, nº 34, 2007, 
p. 48). Como também viria a lembrar 
Contzen na sessão de abertura de Ci-
ência nos Trópicos, tal “conhecimento 
mútuo” irá tornar-se determinante na 
consecução daqueles Objetivos depois 
de 2015. Entretanto, José Fernando San-
tos, professor de prática na MIT Sloan, 
associado ao CG&G, introduzira uma 
perspetiva de neurociência sobre o papel 
da organização e gestão na crise finan-
ceira, incluída em Writing to Queens. 

Em 27/02/12, na qualidade de de-
cano dos economistas portugueses, Ja-
cinto Nunes entrega o diploma de sócio 
correspondente estrangeiro da Acade-
mia ao prémio Nobel, por ocasião do seu 
doutoramento honoris causa pelas Uni-
versidades de Lisboa, Técnica de Lisboa 
e Nova de Lisboa. Antes da cerimónia da 
Aula Magna, Krugman visitara a Aca-
demia para participar numa reunião 
do projeto onde Malhó apresentou uma 
contribuição, como consta do relato do 
TriDoc publicado em Notas Económi-
cas, Revista da Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra, nº 37, Ju-
nho 2013 (pp. 7-22). 

Depois, o economista angolano José 
Alves da Rocha foi eleito sócio corres-
pondente estrangeiro. Em 23/01/13, 
levei-o a visitar o decano na sua resi-
dência e decidimos refletir o esperado 
contributo afro-lusófono no projeto. 
Para já, adaptei uma contribuição sub-
metida à revista Lucere da Universida-
de Católica de Angola para um deba-
te sobre liberdade e globalização com 
José Loureiro dos Santos, da 7ª secção 
(“grande especialista de Estratégia que, 
com júbilo, vi entrar, em 2008, na Aca-
demia…”, Memórias, p. 31).

Em suma, quando os economistas 
portugueses perderam o seu decano, 
a 6ª seção da Academia estava conse-
guindo aprofundar e alargar a lusofonia 
global - ideia nascida no Funchal mais 
de seis anos atrás. A motivação primei-
ra do protocolo de Janeiro de 2008 não 
esmoreceu e, graças ao entusiasmo do 
padre Melícias, logrará dar fruto. Por-
que respeitar a tradição académica de 
honrar os seus predecessores e de apro-
ximar seções e classes obriga a restaurar 
os valores para cada contexto. Jacinto 
Nunes morreu titular da cadeira L8 e o 
seu sucessor saberá continuar. 

Radico o 
“reconhecimento 
público, inequívoco 
e unânime, do 
imenso valor do 
seu legado”, de que 
fala Cardoso, na 
capacidade cidadã 
do economista 
que soube jungir 
Pinto Barbosa 
e Silva Lopes

sim o resultado de políticas económicas 
equivocadas. O que poucos se dão conta 
é que, para que a estabilização econó-
mica seja bem sucedida, tem que haver, 
além de um bom governo, um pacto so-
cial de apoio e adesão”. 

Ou seja a liberdade financeira ga-
rante a liberdade política futura, como 
expliquei no projeto “Jorge Borges de 
Macedo: Saber Continuar”, que resul-
ta ainda da colaboração do IICT com 
o Centro Globalização e Governação 
(CG&G, criado com outro nome em 
1992) da NOVASBE e a Academia, nos 
termos do protocolo assinado em 18 de 
Fevereiro de 2008. Em virtude do meu 
pendor interdisciplinar e das minhas 
funções no IICT e CG&G, o protocolo 
visava “analisar as principais temáticas 
do desenvolvimento económico, social 
e político lusófono”. Aquilo a que cha-

atas foram publicadas numa brochura 
bilingue com DVD intitulada Ciência 
nos Trópicos: olhares sobre o passa-
do, perspetivas de futuro 2013.

Quando em Lisboa se assinou o pro-
tocolo e no Funchal se decidiu dina-
mizar a 6ª seção, já estava em curso a 
escolha de possíveis sócios correspon-
dentes estrangeiros de outros países da 
CPLP além de Portugal e Brasil, e em 
24/07/08 concretizou-se a eleição de 
um sócio angolano, guineense e cabo-
-verdiano. Este foi um passo muito re-
levante para a Academia e para o projeto 
da 6ª seção – mau grado a circunstância 
de a escolha desses sócios se ter feito em 
função da nacionalidade – sem atender 
às disciplinas de origem. 

O resultado deve-se a Ilídio do 
Amaral, então na 4ª seção (História e 
Geografia). Este lusófono de gema criou 

A ida a Angola e Moçambique está 
na p. 31 de Memórias, sem pormeno-
res. Não se sabe o que ficou da amizade 
infantil com Vasco Cabral, mencionada 
no primeiro parágrafo da seção intitu-
lada “Do Autor” acompanhada da ci-
tação “O outro é um outro eu” (p. 17) 
nem porque razão a alcunha Maumau 
o divertia tanto. Mas o convívio pós-
-Funchal dá-me a convicção de que não 
era só literatura. 

Conforme se recorda na frase final 
de Memórias (p. 159), a crise financei-
ra que se verificou em 15/08/08, teve 
grande impacto na perceção social dos 
economistas, tendo assim suscitado a 
curiosidade de outras disciplinas. Tam-
bém surpreendeu que a crise originasse 
não nos países emergentes mas sim nos 
mais avançados, membros do “clube 
reformista” da OCDE. Por isso, a visita 
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(...) o que retenho do meu 
contacto com Jacinto Nunes 
e dos seus ensinamentos (...) 
é a sua faceta de académico 
e humanista, capaz de 
compreender a ciência 
económica como uma ciência 
social difícil e sempre posta em 
causa, em razão da incerteza e 
da complexidade
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F
oi assim até à última 
vez que nos vimos, 
com a sua simpati-
quíssima mulher, na 
embaixada de um 
país amigo. Como 
se compreenderá, 

ao longo de muitos contactos, houve 
momentos mais complexos e outros 
mais distendidos, mas a sua natureza 
não era dada a alterações de humor. 
A sua atitude circunspecta associava-
-se a um humor fino, que a extraor-
dinária cultura tornava muitas vezes 
deliciosamente surpreendente. Dota-
do de grande experiência, partilhava 
a ideia que um dia foi expressa pelo 
dramaturgo que nos deixou por estes 
dias, Ariano Suassuna: «o otimista é 
um tolo, o pessimista, um chato, bom 
mesmo é ser realista esperançoso». 
Assim o conheci sempre. 

O Professor Jacinto Nunes era, so-
bretudo, um pedagogo e um estudioso, 
um académico atento, por isso punha 
reservas relativamente às simplifica-
ções e aos dogmatismos. Conta a lenda 
que Oliveira Salazar, de quem o eco-
nomista foi Subsecretário de Estado, 
com poderes muito alargados, sendo 
Ministro das Finanças A.M. Pinto Bar-
bosa, lhe teria dito que sabia das suas 

1926-2014 
Manuel  

Jacinto Nunes

Manuel Jacinto nunes era um homem culto e 
sereno. Conheci-o em diversas circunstâncias 
e em funções múltiplas e tive dele sempre a 

mesma impressão de afabilidade, de inteligência, 
de sobriedade e de abertura de espírito. 

inclinações keynesianas, mas que tal 
não o trazia preocupado porque isso 
lhe passaria. A verdade é que nem Ja-
cinto Nunes era um seguidor ortodoxo 
de qualquer escola, nem a sua coerên-
cia de humanista e a crença na socie-
dade aberta viriam a esmorecer vida 
fora. Aliás, por isso mesmo, foi um 
dos esteios fundamentais da transição 
constitucional, com provas dadas, go-
zando do respeito geral de quem com 
ele trabalhou – o interesse nacional e 
a democracia articulavam-se com os 
ideais europeus dos pais fundadores do 
pós-guerra, cujos valores partilhava.

Conheci-o como Governador do 
Banco de Portugal, como Vice-Primei-
ro-Ministro e Ministro das Finanças, 
como Presidente da Caixa Geral de De-
pósitos, mas sobretudo como profun-

do conhecedor da história económica, 
em especial do último século, já que 
esteve no centro dos acontecimentos e 
das decisões desde muito jovem. O seu 
currículo é impressionante. Quando 
elaborei os Subsídios para a História do 
Ministério das Finanças contei com o 
seu inexcedível apoio. E lembro-me de 
ele ter ficado surpreendido pelo facto 
de o resultado dos seus contributos, 
quase até à hora de fechar a edição, 
ter sido inteiramente aproveitado, tal 
a sua riqueza e pertinência. E teste-
munho que a sua memória e o seu es-
crúpulo iam até à indicação rigorosa 
e detalhada dos valores monetários, 
negociados ou renegociados, designa-
damente no âmbito do Banco Mundial 
e do Fundo Monetário Internacional. 
E foi muito interessante (e para mim 
uma experiência riquíssima) o facto de 
os testemunhos dos Professores Pinto 
Barbosa e Jacinto Nunes encaixarem 
um no outro impecavelmente. Hou-
ve uma complementaridade total de 
entendimento e de compreensão dos 
problemas, relativamente a um perí-
odo muito complexo da vida nacional. 

O Ministro e o Subsecretário de Es-
tado de outrora reconstituíram-me, 
cada um por si, em manhãs de trabalho 
intenso e sem gravadores, esses tempos 
de fim da autarcia e de internacionali-
zação necessária, percebendo-se as re-
sistências do Presidente do Conselho, 
nas vésperas de adesão à Associação 
Europeia de Comércio Livre (EFTA), do 
fim da pauta aduaneira protecionista, 
da alteração do velho sistema fiscal dos 
rendimentos normais e do prenúncio 
da grave questão colonial. E se falo de 
articulação, a verdade é que havia por 
vezes leituras diversas, não nos factos, 
mas nos objetivos, o que muito enri-
queceu esses testemunhos, que o tem-
po e a moderna historiografia plena-
mente confirmaram. Se Pinto Barbosa 
(membro do governo de 1950 a 1965) 
trazia longas e preciosas notas, mui-
to completas, que explicava detalha-
damente, Jacinto Nunes, membro do 
governo de 1955 a 1959, tinha poucos 
apontamentos, mas revelava um co-
nhecimento de pormenores, num grau 
impressionante, o que se deveu à cir-
cunstância de ter tido a seu cargo, em 
simultâneo, num período determina-
do, as áreas do Tesouro e do Orçamen-
to, o que em termos de funcionamento 

causa pela história, em razão da muta-
bilidade determinada pelas invenções 
técnicas. E a verdade é que Keynes não 
esqueceu a moeda. O mestre português 
sempre disse, por isso, que os seguido-
res do professor de Cambridge leram 
(e mal) uma parte apenas da sua obra, 
relativa à instabilidade do capitalismo, 
mas não compreenderam a exigência 
de respostas práticas à incerteza social 
e política. Afinal, como Jacinto Nunes 
ensinava, na linha de Leijonhufvud: 
«o keynesianismo tornou-se, dife-
rentemente da ideia de Keynes, uma 
teoria antimonetária e não relaciona-
da com a teoria dos preços». Não pode 
desprezar-se a política monetária, já 
que o motivo especulação constitui ra-
zão para a variação das taxas de juro a 
longo prazo, que devem ser acompa-
nhadas em nome de um investimento 
são. De facto, a política de investimen-
to do Estado não é neutral, importan-
do saber qual a capacidade produtiva 
(como disseram Harrod e Domar) e 
que o emprego é um problema políti-
co. Com meridiana clareza, o professor 
sabia que para compreender uma obra 
é preciso lê-la toda, inclusive as en-
trelinhas e integrar as lacunas… Leitor 
permanente, atento e insaciável, con-
siderou, por exemplo, o dinamismo de 
Schumpeter um elemento crítico fun-
damental para a ciência moderna, não 
pela suposta profecia do austríaco, mas 
pelo seu método de partir da capacida-
de inovadora do empresário a longo 
prazo. Do mesmo modo, reteve na obra 
de François Perroux a importância da 
relação entre o poder (macrodecisão) 
e a sociedade humana, incorporan-
do a complexidade e as assimetrias no 
desenvolvimento das instituições e da 
concorrência. Com o seu sorriso in-
confundível e o olhar curioso, a Ma-
nuel Jacinto Nunes foi sempre a cultura 
crítica que o entusiasmou, nunca qual-
quer dogmática iludida com o controlo 
da realidade. 

se Jacinto nunes conhecia, como muito 
poucos, toda a obra de John maynard Keynes, 
o certo é que compreendeu criticamente o 
seu alcance. a essência do problema para 
Keynes era a incerteza, afastando a ideia da 
previsibilidade perfeita e exigindo a prova real 
nas políticas públicas

da Administração Pública era decisivo.
Se me perguntarem o que retenho 

do meu contacto com Manuel Jacinto 
Nunes e dos seus ensinamentos, digo, 
sem sombra de dúvida, que é a sua fa-
ceta de académico e humanista, capaz 
de compreender a ciência económica 
como uma ciência social difícil e sem-
pre posta em causa, em razão da in-
certeza e da complexidade. A recente 
crise financeira e as suas origens tive-
ram, por isso, da sua parte uma apre-
ciação fortemente crítica, uma vez que 
descria dos determinismos e das pro-

jeções lineares, e não esquecia os en-
sinamentos da sua dissertação de dou-
toramento sobre «Rendimento Nacio-
nal e Equilíbrio Orçamental» (1957). 
E, se conhecia, como muito poucos, 
toda a obra de John Maynard Keynes 
(acusando muitos que falavam dela de 
a não terem lido), o certo é que com-
preendeu criticamente o seu alcance. 
A essência do problema para Keynes 
era a incerteza, afastando a ideia da 
previsibilidade perfeita e exigindo a 
prova real nas políticas públicas. A 
condição «ceteris paribus» é posta em 

Por 
Guilherme 
d’Oliveira 
Martins 
Presidente do tribunal 
de contas. Membro  
do conselho editorial  
de nova Cidadania
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Estava convicta de 
que a sua palavra 
podia ser decisiva; 
sabia que ser 
cidadã não é um 
número mas uma 
parte actuante de 
uma realidade que, 
sem uma efectiva 
participação, 
fica doente

1
É com muito prazer que 
participo como orado-
ra na cerimónia de en-
trega do Prémio Maria 
José Nogueira Pinto em 
Responsabilidade Social 
2014. A razão é simples. 

Ser oradora nesta cerimónia dá-me a 
oportunidade de evocar Maria José No-
gueira Pinto e, por esta forma, fazer a 
todos sentir a sua presença, em especial 
no contexto da responsabilidade so-
cial, pela qual tanto se bateu ao longo 
da vida, dando diariamente testemu-
nho pessoal do que essa realidade é e de 
como deve ser laboriosa e incansavel-
mente construída.

Quem a conheceu de perto ou teve 
o privilégio de com ela privar sabe que 
Maria José Nogueira Pinto era alguém 
que se não esquece, inteligente, dinâ-
mica e determinada na concretização 
daquilo em que acreditava, uma pessoa 
cujo legado permanece, transbordante 
de futuro, como hoje, ao ser entregue 
um prémio com o seu nome, se com-
prova à saciedade. É, pois, para mim, 
motivo de particular emoção e senti-
do prazer poder ser um pequeno elo 
de uma longa cadeia de pessoas que a 
mantém viva e actuante na mente das 
novas gerações. 

Não pode deixar de se ter bem pre-
sente que, para seguir em frente com 

confiança, a sociedade e as suas insti-
tuições têm de ter memória. A memória 
é o que permite dar às gerações mais jo-
vens o testemunho de modelos, trans-
mitir-lhes os exemplos capazes de as 
fazer avançar com mais energia e hori-
zontes de esperança em direcção ao fu-
turo, um futuro que só delas depende, 
já que são elas que directamente o con-
formam. Por isso, em boa hora a Mer-
ck Sharp & Dohme instituiu, em 2012, 
o Prémio Maria José Nogueira Pinto em 
Responsabilidade Social. E não levarão 
decerto a mal se, ao referenciar o facto, 
o faça para enaltecer esta aliança e o seu 
significado profundo, feito de homena-
gem a uma pessoa, de atenção aos ou-
tros, de envolvimento na comunidade, 
de empenhamento.

Afirmar a possibilidade de um outro 
amanhã para quem sofre as agruras da 
vida na actual sociedade corresponde à 
tomada de consciência do que de há mui-
to se chama responsabilidade social, uma 
das mais nobres dimensões da política, 

Cerimónia de entrega do Prémio Maria José nogueira Pinto em responsabilidade 
Social 2014 que teve lugar no Grémio Literário, em 7 de Julho de 2014

responsabilidade Social
Maria José  

Nogueira Pinto

Por 
Maria da 
Glória Garcia
reitora da universidade 
Católica Portugeusa

por onde tudo começa, já que de cons-
trução da justiça em sociedade se trata. 

2«Acho que descobri a política – 
como amor da cidade e do seu 
bem – em casa. Nasci numa fa-

mília com convicções políticas, com 
sentido do amor ao serviço de Deus 
e da Pátria.» As palavras são de Maria 
José Nogueira Pinto, retiradas do texto 
com que inicia a última crónica publi-
cada no Diário de Notícias, datada de 7 
de Julho de 2011. Fruto de uma reflexão 
última na qual buscou um começo para 
o modo como viveu a vida e lhe deu 
sentido, estas palavras têm um peso 
particular que gostaria de evidenciar: 
o de mostrar como a família é o pilar 
primeiro sobre o qual assenta a socie-
dade, a realidade na qual se descobrem 
e se começam a conciliar as diferentes 
dimensões da pessoa, o lugar onde a 
liberdade encontra alimento e onde a 
resposta ao exercício da liberdade, no 
sentido da assunção da inerente res-
ponsabilidade, se gera, desenvolve e 
consolida. E para que dúvidas não res-
tassem sobre o valor da família, a pre-
sença formativa na sua vida, o lastro 
construtivo determinante da perso-
nalidade forte, sua imagem de marca, 
Maria José Nogueira Pinto acrescen-
tou, no texto citado, depois do apelo ao 
papel do avô Eduardo, do pai, da mãe, 

da tia e madrinha Mimi, na sua infância 
e juventude: «Aprendi, desde cedo, a 
não ignorar o que via, ouvia e lia.»

A aprendizagem do ser com o Outro 
e com os outros, a leitura dos sentidos, 
a aventura da emoção, o crivo da ra-
zão, o papel da memória, a consciên-
cia social, tudo recebido, trabalhado, 
guardado fundo, em família, demora-
damente, sem pressas. A família como 
espaço de segurança e de partilha, onde 
os laços de coração se moldam e as re-
lações de poder se começam a compre-
ender, centro nuclear de uma família 
maior onde cabe a humanidade inteira, 
porque a sua fé inabalável lhe dizia que 
«todos somos filhos de Deus» e porque 
sentia, com Fernando Pessoa, em abor-
dagem poética, «Bendito seja o mesmo 
sol de outras terras que faz meus ir-
mãos todos os homens». 

A família impregnada dos valores 
pelos quais cedo compreendeu que 
vale a pena viver e, por isso, logo ir-
radiou para aquela que, do encontro 
cantante com Jaime Nogueira Pinto, 
brotaria pujante, através do Eduardo, 
da Catarina e da Teresa, família que 
também soube por eles – os seus filhos 
–, tornar irradiante. 

3A certeza do lugar e da hierar-
quia dos valores, a sua convicção 
sobre os fundamentos antropo-

lógicos subjacentes às questões bioé-
ticas e éticas da família católica não a 
afugentavam, porém, da discussão em 
praça pública. Pelo contrário, entendia 
que era seu dever intervir, propondo o 
diálogo no horizonte da verdade, como 
busca, uma busca incessante da Ver-
dade. Uma intervenção que, por isso 
mesmo, se não alimentava da própria 
intervenção, mas do desejo de, por seu 
intermédio, mudar o que considerava 
não estar bem. Mesmo quando a ur-
gência de mudança a obrigou a partir, a 
viajar por África, a exilar-se, no Brasil e 
em Espanha. Porque, tal como Ulisses, 
viaja-se também para regressar a casa, 
e era o regresso que mais lhe importa-
va. O regresso a Portugal, já que, na sua 
tão sugestiva expressão, o levava «na 
sola dos sapatos», e porque assim o le-
vava sabia, com Sophia de Mello Brey-
ner, que «o país da imanência sem 
mácula/o reino que reúne/sob o ru-
mor de folhagem que há nos deuses» a 
esperava, calmamente.

4Terminou, então, a licencia-
tura em Direito que deixara 
por completar na Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa. 
Curiosamente uma Faculdade que, no 
início dos anos setenta, olhava com in-
diferença e pouca consideração as mu-
lheres que nela estudavam, porque a 
escolha da licenciatura em Direito por 
uma mulher significava uma opção pela 
discriminação, significava a aceitação 
de um lugar secundário na sociedade 
portuguesa, pois às mulheres estava, à 
época, vedada a carreira de magistra-
do – judicial e do Ministério Público – 
bem como a carreira diplomática, em 
qualquer dos casos só admissível aos 
homens. E é fácil compreender que, 
mesmo nas profissões jurídicas permi-
tidas às mulheres, a confiança nas suas 
capacidades fosse reduzida. 

Mas o futuro era construído tam-
bém pelas mulheres. Maria José No-
gueira Pinto sabia-o bem. Nele confiava. 
No termo da licenciatura, a escolha do 
curso de Direito revelou-se acertada. A 
esperança num mundo mais igualitário 
tinha produzido seus frutos. A abertura 
para «uma vida justa» e «um tempo 
limpo», de que sabiamente Sophia de 
Mello Breyner fala, tinha sido dada. De-
pois disso, era preciso continuar. E Ma-
ria José Nogueira Pinto, mulher de Fé em 
Cristo e convicções fortes, fiel à máxima 
«não tenhais medo» que S. João Pau-
lo II tantas vezes lembrava, lançou-se à 

luta, dando a cara, ousando ser, usando 
a palavra como meio para convencer, a 
palavra como criação de «uma expecta-
tiva paciente e profunda da chegada do 
futuro», tão ao gosto da filósofa e poli-
tóloga judia Hannah Arendt.

5Com uma arrepiante coerência, 
porventura só compreensível 
pelo facto de o seu querer tradu-

zir uma outra face do amar, de reminis-
cências agostinianas, um amor que, nas 
palavras de S. Paulo, «nunca acaba», o 
percurso político de Maria José Noguei-
ra Pinto gerou respeito e consideração, 
mesmo naqueles cujas ideias mais se lhe 
opunham, os seus adversários políticos. 
Tinha a consciência de que a sua pala-
vra podia marcar pela diferença; esta-
va convicta de que a sua palavra podia 
ser decisiva; sabia que ser cidadã não é 
um número mas uma parte actuante de 
uma realidade que, sem uma efectiva 
participação, fica doente. Por isso ba-
tia-se com denodo por causas cívicas, 
intervinha, expondo-se no permanen-
te «a-fazer» da justiça social, da justi-
ça em comunidade, contribuindo para a 
modelação do que deve ter-se por bem 
comum, fazendo amplamente uso do 
instrumentário técnico-jurídico, área 
da sua formação, e aliando-o a uma 
intensa experiência política, seja como 
deputada da Assembleia da República 
e, em especial, como líder da banca-
da parlamentar, seja como membro do 
Governo, concretamente como Subse-
cretária de Estado da Cultura, seja como 
vereadora da Habitação na Câmara Mu-
nicipal de Lisboa. Participou na mode-
lação de soluções realistas para uma lei 
de bases da economia social, uma lei de 
bases da saúde, uma lei de bases da ac-
ção social escolar, uma lei de bases do 
sistema nacional de segurança social. 
Compreendeu como poucos a dinâmica 
do direito e suas normas, bem como a 
dinâmica do próprio Estado de Direi-
to. Por outras palavras, e de um lado, 
compreendeu que, se estruturalmente 
a norma é obrigada a repetir nos factos 
concretos o que define em abstracto, ela 
é também forçada a inovar o seu pró-
prio sentido. De outro, compreendeu 
que, no âmbito da sociedade estadual, o 
legislador deve apreender as exigências 
sociais que se manifestam politicamen-
te e transformá-las em direito, depois 
de as reflectir à luz da reivindicação de 



58   Nova cidadaNia    o u t o n o  ·  i n v e r n o  2 0 1 4

uma justiça universal e dos 
grandes princípios jurídicos, 
desde logo o da dignidade da 
pessoa humana, fundamento 
último do nosso estar em so-
ciedade. Tudo assumido com 
a consciência clara de que 
para que um direito ganhe 
materialidade é preciso que o 
sistema de direito o consagre 
como direito. E, neste par-
ticular, o trabalho de inter-
venção política de Maria José 
Nogueira Pinto era feito com 
o desvelo e a tenacidade dos 
«poetas que são artistas/E 
trabalham nos seus versos/ 
Como um carpinteiro nas 
tábuas!...» – e pedi de em-
préstimo as palavras que Fer-
nando Pessoa atribuiu a Alberto Caeiro.

Uma tenacidade sem quebras que a 
levava à, quantas vezes, esgotante expo-
sição mediática, concretamente à rádio, 
à televisão e aos jornais, porque tinha a 
percepção de que a sua voz, a sua ima-
gem, as suas palavras ecoariam aí de for-
ma amplificada e, logo, potencialmente 
seriam mais susceptíveis de convencer 
e levar à realização dos ideais em que 
acreditava, mesmo depois de a doença 
avassaladora que a retirou ao nosso con-
vívio dar mostras de que a não largaria.

6No percurso profissional, e 
além do mais, Maria José No-
gueira Pinto foi Provedora da 

Santa Casa da Misericórdia, Directora 
da Maternidade Alfredo da Costa, Ad-
ministradora da Fundação para a Saú-
de. Chefiou equipas. Exerceu o poder. 
E em todos os cargos deixou a sua assi-
natura, clara, bem visível. E não mera-
mente em obras feitas, palpáveis. Tam-
bém em procedimentos diferenciado-
res, feitos de proximidade às pessoas, 
de atenção aos pormenores, galvani-
zando equipas a fazer mais e melhor, 
testando ideias, partilhando opiniões, 
decidindo. 

Nascida numa época em que das 
mulheres se esperava fundamental-
mente que fossem boas esposas e boas 
mães, deixando as posições de lide-
rança, dentro e fora da família, para 
os homens, Maria José Nogueira Pinto 
soube ser boa esposa e boa mãe e soube 
também assumir o poder, sem alarde, 
desvendando o que é novo, com na-

mestria vários saberes, desde 
logo direito, política e éti-
ca cívica, e deles fazia brotar 
a orientação das actividades 
humanas em que intervinha, 
dando origem a uma nova 
forma de saber prático que, 
por sua vez, gera projectos 
de mudança e a capacidade 
de corajosamente os realizar. 
«Indignar-se perante a in-
justiça e comover-se peran-
te o sofrimento» impelem 
ao comprometimento com 
a mudança, em comunida-
de, em direcção à «justiça 
cordial» e isso mesmo mo-
via Maria José Nogueira Pin-
to. Porque ela sabia, de novo 
com Sophia de Mello Breyner, 

«que seria possível construir a forma 
justa/De uma cidade humana que fos-
se/Fiel à perfeição do universo».

A revitalização da Baixa-Chiado, 
através do seu rejuvenescimento e em-
belezamento, conhece bem a sua preo-
cupação com a mobilidade dos idosos e 
o esforço de busca de soluções pragmá-
ticas para os inerentes problemas; pela 
discussão parlamentar em redor da in-
terrupção voluntária da gravidez ecoam 
ainda as suas lúcidas e intensas palavras 
em defesa da vida; na rede de cuidados 
continuados e paliativos palpita ainda o 
seu coração e as famílias monoparen-
tais, em especial femininas, em que o 
risco de pobreza é mais patente, sen-
tem-se por ela acompanhadas; quanto 
à Maternidade Alfredo da Costa, o ser-
viço de neonatologia sabia o seu nome; 
na Santa Casa da Misericórdia o serviço 
de apoio domiciliário passa a ter com-
ponente médica, ao mesmo tempo que 
diversifica soluções de apoio a crianças 
desfavorecidas, praticando rotineira-
mente o que Santo Agostinho ensina-
va – «se o coração do teu irmão está 
aflito e o teu se aflige com ele, isso é 
misericórdia»…

8A morte encontrou-a num vas-
to campo de papoilas, a lutar… 
E recorro à poesia densa, su-

gestiva e vigorosa do jovem e malo-
grado monge beneditino Daniel Faria 
para partilhar com todos os presentes 
que «Interessa reparar como tropeça 
no mistério/E se levanta a pedra para 
compreender». 

Maria José 
Nogueira Pinto 
soube ser boa 
esposa e boa mãe 
e soube também 
assumir o poder, 
sem alarde, 
desvendando o 
que é novo, com 
naturalidade e com 
o gozo de quem em 
tudo se projecta 
inteira, aliando o 
coração à razão

turalidade e com o gozo de quem em 
tudo se projecta inteira, aliando o co-
ração à razão. 

7O exercício da cidadania adqui-
riu em Maria José Nogueira Pin-
to protagonismo fundamental. 

Compreendia a cidadania – assim o in-
terpreto - no sentido que lhe dá Adela 
Cortina, e transportava essa compreen-
são para a acção quotidiana, dirigida à 
construção do que esta filósofa desig-
na por «justiça cordial». Aliando com 




