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Clube dos Pensadores

Lançamento do livro de Joaquim Jorge
Após grande expectativa, foi finalmente apresentado ao público o livro de Joaquim Jorge, 
fundador do Clube dos Pensadores. Texto: Pedro Laranjeira

Numa sala repleta 
de comunicação 
social, onde meio 
milhar de pessoas 
acorreu a matar 
a curiosidade de 
longa data sobre 
a obra que retrata 
todos os eventos, 
foi uma noite de 
glória para o incon-
formista pensa-
dor que tem tido a 
ousadia de discutir 
em público os tabus 

do nosso quotidiano e tem conseguido, 
para isso, a colaboração e presença de 
figuras públicas dos mais diversos qua-
drantes da sociedade.

Militante descontente do Partido 
Socialista, cuja filiação foi proposta por 
José Sócrates, entregou recentemente o 
cartão, para se demarcar da disciplina 
partidária e poder continuar, de suas 
próprias palavras a “ousar pensar”.

Contundente e sempre muito atento, 
Joaquim Jorge foi afirmando a sua posi-

ção e é hoje objecto de notícias perma-
nentes na maior parte dos órgãos da 
comunicação social portuguesa.

Criou um espaço público de debate de 
ideias que é inédito na sociedade oci-
dental contemporânea, para que tem 
convidado personalidades de incontor-
nável preponderância na gestão dos des-
tinos nacionais.

Disso é exemplo Pedro Santana Lopes, 
que escreve o prefácio do livro e esteve 
presente. Pelo Clube dos Pensadores 
passaram já nomes como Garcia Pereira, 
Manuel Alegre, Francisco Louçã, Her-
mínio Loureiro, Alberto João Jardim, 
Paulo Portas, Ricardo Costa, Manuel 
Maria Carrilho, Luís Filipe Menezes, 
entre muitos outros, cujo leque será 
aumentado neste primeiro semestre de 
2009 com António José Seguro, Medina 
Carreira e Pinto da Costa.

Da política ao ambiente, 
do desporto à mulher, 
todos os temas 
importantes têm 
encontrado lugar no 
espaço do Clube, que 
existe já também na 
televisão, na rádio e 
num blogue de grande 
movimento.

Na cerimónia de apresentação do livro 
estiveram figuras bem conhecidas do 
público, como Narciso Miranda, Garcia 
Pereira, Diogo Feyo, Rui Gomes da 
Silva, Álvaro Castello-Branco, José 
Guilherme Aguiar, Lino Ferreira, João 
Peças Lopes, António Ribeiro, Luís 

Montenegro, João Lourival, Tiago 
Domingos da Silva e até, numa clara 
demonstração da abrangência do Clube, 
o eco-permanente ambientalista Fran-
cisco Ferreira.

Dessa noite, em que foi preciso montar 
uma sala anexa com meios audiovisuais 
para acomodar o grande número de pre-
sentes, recordo dois momentos de par-
ticular relevância: Joaquim Jorge, em 
mais uma das suas frases que ficam para 
a memória colectiva, fez esta extraordi-
nária – mas lúcida – observação: “Neste 
momento, escrever um livro á uma bana-
lidade, já que há mais pessoas a escre-
ver livros que a lê-los!”

O outro ponto curioso da noite veio 
(que surpresa...) de Santana Lopes, 
quando comparou Joaquim Jorge a 
Barack Obama... fiquei a pensar -  e 
com isto concluo – que, se não sabemos 
bem ainda o que esperar exactamente 
do novo presidente americano, de Joa-
quim Jorge não tenho qualquer dúvida: 
não vai concretizar, nunca, a ameaça 
que às vezes faz de acabar com o Clube 
dos Pensadores, mas continuar, cada 
vez mais vivo, a garantir o espaço único 
de debate cívico e livre pensamento a 
que habituou já o país!  


