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TESTEMUNHOS
MARIA DE LOURDES PINTASILGO

Tilia FONSECA *

Uma personalidade impar
Se no decm·so da hist6ria ha pessoas que com a sua presen<;:a, a sua
palavra, a sua ac<;:ao, projectam uma nova luz sobre a realidade, testemunham que outros caminhos sao poss{veis, antecipam novas configura<;:6es
para o nosso viver pessoal e colectivo, a Eng. Maria de Lourdes Pimasilgo
incarnou, ao longo da sua vida, essa singularidade.
Assumindo o seu empenhamento como missao, rasgou tais sulcos de
mudan<;:a que fizeram dela uma mulher tao presente e tao inteira no
grupo informal quanta nos cargos que desempenhou, designadamente
em multiplas inst:lncias internacionais.
0 que e fascinante no seu pensamento e a capacidade de criar e aplicar 0 seu saber, desenvolvendo diferentes angulos de visao, aceitando e
imegrando as ideias que vao surgindo pela voz dos outros, atenta a escuta
das suas experiencias de vida, das suas esperan<;:as e desesperan<;:as. Era
como se tomasse o semir e as dares dos outros como bussola de novos trilhos, de solu<;:6es inovadoras e urgentes qual provedora das angustias do
mundo.
0 legado em que essa escuta se tornou mais vis1vel a escala planetaria
e na forma como presidiu aos trabalhos da Comissao Independeme para
a Popula<;:ao e Qualidade de Vida e organizou as sess6es de trabalho e as
Audi<;:6es Publicas que deram origem ao livro Cuidar o futuro -um progra-

ma radical para viver melhor.
Na entrevista conduzida por Maria Joao Seixasi, diz-se "uma pessoa
fascinada pelo saber e por passear entre os saberes, (... ) movida pelo dever,
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urn dever que e como uma chamada do futuro para agora . .E urn dever
que diz que e preciso fazer isto que ainda nao foi feito. (... )o terceiro tra<;:o
e uma sensa<;:ao de perten<;:a sem limites ao mundo".
0 compromisso e a radicalidade que tais tra<;:os transportam estao
igualmente presentes em dois momentos bern conhecidos da sua vida
publica: a nomea<;:ao e o desempenho do cargo de Primeira Ministra e a
candidatura a Presidencia da Republica.
No designado Governo dos cem dias aquando da apresenta<;:ao do programa do governo na Assembleia da Republica, a sua afirma<;:ao de prioridade aos mais desfavorecidos e as medidas que preconizou suscitaram na
classe polltica mais conservadora urn clamor hostil.
No que respeita
assim a sua decisao:

a candidatura a Presidencia da

Republica justifica

Candidato-me porque, com a eleifiio presidencial, podemos encetar
urn ciclo revitalizador da vida nacional. Candidato-me porque as formas
diversas do conformismo, do fotalismo que geram solufoes repetitivas, e
urgente contrapbr o realismo da inovafiio e das respostas criadoras.
Candidato-me porque a etica obriga a buscar caminhos para que aquilo
que e tido como sendo o possivel, se aproxime cada vez mais daquilo que e
niio so desejdvel mas imperiosamente necessdrio.
Por isso, a minha candidatura a Chefia do Estado inclui uma propasta e urn apelo. Uma proposta: aceitarmos as novas exigencias que se
poem a todos nos e mobilizarmos os recursos que em nos estiio latentes.
Urn apelo: formarmos em conjunto uma Republica de cidadiios que seja
tambem a «terra de fraternidade» com que sonhdmos urn dia.

A hostilidade prevalece pelos tempos fora, a ponto de constituir urn
lastro de opacidade deliberada, silenciando o seu relevante papel em insdncias internacionais.
Lembram-se alguns: Embaixadora de Portugal e Membra do
Conselho Executivo na UNESCO; Membra do Conselho da Universidade
das Na<;:6es Unidas; Deputada ao Parlamento Europeu; Membra do
Conselho da Ciencia e da Tecnologia ao Servi<;:o do Desenvolvimento Na<;:6es Unidas; Membra do Grupo de Trabalho da OCDE sobre "A
Mudan<;:a Estrutural eo Emprego das Mulheres"; Presidente do Grupo de
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Trabalho sobre"Igualdade e Democracia" do Conselho da Europa;
Presidente do Conselho Directivo do lnstituto Mundial de lnvestigas:ao
sobre o Desenvolvimento Econ6mico, da Universidade das Na<;:6es
Unidas; Presidente do «Comite des Sages» "Para uma Europa dos
Direitos Civicos e Sociais" da Comissao da Uniao Europeia; Membro do
Conselho de lnterAcs:ao de Ex-Chefes de Estado e de Governo; CoPresidente da Comissao Mundial de Globalizas:ao.
A nivel nacional era Membro do Conselho Nacional de Etica para as
Ciencias da Vida desde 1991 .
Perante esta disparidade, muito do seu pensamento sabre tao diversos
campos esd. alheio aos portugueses. Como iremos fazer para mobilizar
todo esse patrim6nio que nos legou? Provavelmente quando houver suficiente abertura na sociedade potuguesa varias iniciativas de homenagem
se tornado possiveis (nome de pra<;:a ou rua, repouso no Panteao
Nacional...), mas do seu pensamento que faremos n6s?
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