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José Carlos Martins
Presidente do SEP

Colega,

depois de dois anos de pandemia e quando 
esperávamos o regresso a alguma normalidade 
eis que somos confrontados com uma guerra no 
nosso “quintal”. Inaceitável porque demonstra 
que os homens continuam a não perceber que o 
diálogo é a forma de ultrapassar as diferenças; 
vergonhosa porque atira milhões de pessoas, dos 
países intervenientes, mas não só, para a pobreza 
e para a fome. 

Os países agora em guerra e todos os que, de 
uma forma ou outra, os ajudam foram também os 
que em 2015 aprovaram a Agenda 2030, 
constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que, de forma sintética, se 
divide em grandes áreas gerais: Pessoas - 
referentes à erradicação da pobreza e fome, da 
promoção da dignidade e da igualdade; Planeta - 
incidindo sobre o consumo e produção 
sustentáveis, o combate à mudança climática e à 
gestão dos recursos naturais; Prosperidade - no 
que diz respeito à realização pessoal, ao 
progresso económico e social; Paz - sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da 
violência; e Parcerias - relativamente à integração 
transversal, à interconexão e à mobilização 
conjunta em prol dos mais vulneráveis. 

De 2015 até hoje passaram sete anos, dois dos 
quais com uma pandemia que já matou 6 milhões 
de pessoas em todo o mundo e continuamos a 
nada aprender.

Por aqui, o ‘chumbo’ do Orçamento do Estado 
determinou eleições legislativas. Do resultado 
eleitoral resultou uma maioria. Depois da maioria 
do PS entre 2005 e 2009, responsável pela 
alteração (para pior) da legislação no âmbito da 
administração pública, e da maioria parlamentar 

do PSD e CDS no período da troika (que nos 
adiou a esperança), veremos o que esta nos trará. 
Certa é já a perda de rendimento mensal. Com a 
inflação e os preços dos bens essenciais a 
aumentar sem que os salários os acompanhem, a 
conclusão é simples: serão 99% dos portugueses a 
pagar mais uma crise. 

Relativamente ao Orçamento destinado ao SNS, 
ainda que tenha aumentado em cerca de 700 
milhões de euros comparativamente ao ano 
passado, a lógica da suborçamentação mantém-se 
- o que significa que as instituições continuarão 
reféns da imposição dos preços que a indústria do 
medicamento, dos dispositivos médicos, e outras, 
determinarem. Reservar no orçamento 1% para os 
recursos humanos da saúde significa que o 
governo já decidiu não tomar qualquer medida 
para resolver problemas emergentes, 
nomeadamente dos enfermeiros, em 2022. 

A abertura do processo negocial relativamente à 
contabilização dos pontos iniciou-se e vai 
concretizar-se. Todos sabemos o que queremos: a 
contabilização de todos os anos de serviço, o 
pagamento de retroativos e a resolução de 
diversas injustiças, mas estou convencido, e a 
história demonstra-o, de que vamos ter que lutar 
para atingir aqueles objetivos. O governo 
apresentará mil e uma fundamentações para não ir 
tão longe nas soluções e nós teremos que ter e 
manter força suficiente para garantir as nossas. Os 
recentes processos ganhos em tribunal dão-nos a 
certeza de que estamos no caminho certo!

A campanha “Quero mudar o DL 71/19” que 
lançámos em 2022 sintetiza outro objetivo. A atual 
carreira trouxe mais problemas e tem que mudar. 

Os concursos e as vagas insuficientes associadas 
às quotas para Especialista e Gestor, a ausência de 
ganho salarial na promoção para a Categoria de 
Especialista e a ausência de uma progressão que 
não valoriza as competências adquiridas por 
imposição da permanência de 10 anos na mesma 
posição remuneratória, quando Patricia Benner 
afirma que os enfermeiros são peritos, em regra, 
ao fim de 5 a 6 anos a trabalhar no mesmo 
contexto, são constrangimentos que temos que 
eliminar e isso só é possível através da alteração 
do atual decreto lei da carreira.  

E porque o estatuto do Serviço Nacional de Saúde 
vai estar em discussão e o que daí resultar terá 
impacto e consequências para os enfermeiros, 
também aqui teremos que estar atentos e ser 
proponentes.  
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AUSÊNCIA DE MEDIDAS 
CONCRETAS EM 2022 

PARA RESOLVER PROBLEMAS 
DOS PROFISSIONAIS



AS DECISÕES 
FAVORÁVEIS 
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AOS PROCESSOS AVANÇADOS 

PELO SEP 

AS COMEMORAÇÕES 
DO DIA INTERNACIONAL DO 

ENFERMEIRO DE 2022 
INTEGRADAS NA CAMPANHA 
“QUERO MUDAR O DL 71/19!”

PROTOCOLO NEGOCIAL 
COM O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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PONTOS
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Como vê o Serviço Nacional de Saúde?

Nunca precisei de usar o Serviço Nacional de 
Saúde. Acho que há atenção e cuidado, mas 
faltam meios, penso que está antiquado 
estruturalmente e em meios tecnológicos. Penso 
que ainda corresponde a uma conceção que não 
é a de 2022, que é mais do passado. Foi uma 
inovação quando foi introduzida, mas essa 
inovação deve ser feita todos os anos, 
continuamente.

É uma perceção transversal a Espanha e 
Portugal? 

É muito difícil comparar Espanha e Portugal 
porque Espanha é um país mais forte, mais rico, 
poderíamos comparar, talvez, Andaluzia e 
Portugal, que tem mais ou menos o mesmo 
número de habitantes e mais ou menos os 
mesmos rendimentos. O que é óbvio é que se 
nos descuidamos um único momento o processo 
de privatização da saúde é imediato e está a 
acontecer em todo o lado. Quando o governo é 
de direita, é mais rápido, acelera o processo. Na 
Andaluzia, está a acelerar porque em Espanha a 
saúde é autonómica, está transferida para os 
governos autónomos. Quando o governo é de 
direita, imediatamente começa a colaboração 
com a saúde privada. 

Há um processo de minimização da saúde 
pública, e é preciso estar alerta porque o 
processo é mundial, não é português.

Transitando para outro plano, como está a ser o 
desenvolvimento de uma fundação em Portugal?

Eu nasci em Espanha e convivi muito tempo com 
um português, em Espanha. Quando o português 
morreu, percebi que ia ter de pagar impostos 
maiores do que alguma vez pensei pagar porque, 
de repente, recebi o legado de José Saramago. E 
decidi que isso seria em Portugal e fiz-me cidadã 
para pagar os impostos em Portugal. Decidi e, 
logo que o disse, deram-me a nacionalidade. 

Antes não tinha pedido a nacionalidade 
portuguesa porque se a tivesse pedido Saramago 
também pediria a espanhola e os portugueses 
não o suportariam. Enquanto receber direitos, 
vou continuar a pagá-los em Portugal, 100%. 
Os meus impostos pago-os inteiramente em 
Portugal. E pago mais do que pagaria em 
Espanha, mas não me importo. 

Não se arrependeu? 

Não. Fiz porque quis. Podia ter continuado a 
pagar os meus impostos em Espanha, mas quis 
pagá-los em Portugal. Nunca tinha falado disto, 
falo agora por estarmos a falar do serviço de 
saúde. 

Foi depois dessa decisão que viveu pela primeira 
vez em Portugal? 

Não, tínhamos casa em Portugal. Eu e o José 
passávamos parte do nosso tempo aqui. É 
verdade que vivíamos também em Lanzarote, mas 
tínhamos casa cá e Saramago pagava aqui os 
seus impostos, apresentava-se às eleições aqui, 
votava aqui, exercia todos os seus deveres cívicos 
aqui. Mas trabalhava lá porque aqui não 
conseguia, era um turbilhão de reuniões sociais, 
chamadas. Aqui não tinha tempo para escrever. 
Lá, sim.

Há uma pergunta que gostamos de fazer: houve 
algum profissional de enfermagem que a tenha 
marcado mais?

José Saramago esteve várias vezes a ponto de 
morrer e esteve na unidade de cuidados 
intensivos várias vezes e foi sempre cuidado por 
enfermeiros portugueses em Lanzarote. Não 

havia aqui [em Portugal] trabalho, estamos a falar 
da crise de 2007, 2008, 2010. 

Em Lanzarote, esteve num hospital privado e a 
equipa de enfermagem era maioritariamente de 
portugueses. Houve uma vez, na véspera de 
Natal, os enfermeiros queriam fazer alguma coisa, 
mas não podiam e chegou um momento em que 
se abraçaram todos, na UCI. 

O meu marido contou-me que, numa das visitas, 
o enfermeiro disse-lhe: Tire a camisola. E ele 
encontrou-se no seu idioma. 

A maioria destes enfermeiros foram para 
Inglaterra, entretanto. Foram maravilhosos. Eram 
competentes, novinhos, preparados. Não tinham 
muitos anos de experiência, mas tinham 
preparação.

Não é possível não ser interventiva?

Não ser interventivo é estar morto. A verdade é 
que a cidade está cheia de cadáveres, todas as 
cidades estão cheias de cadáveres, mas eu 
reivindico-me viva. E os meus amigos estão vivos 
e as pessoas que conheço estão vivas, intervêm, 
protestam, manifestam-se, mordem a jugular, 
saímos. 

A Andaluzia bem precisa, com o aumento do 
Vox.

Já existiam antes, mas estavam caídos, agora já 
levantaram a cabeça e apoiam o governo do 
Partido Popular. 

Os governos com partidos de direita levam à 
privatização de serviços de saúde, principalmente 
de tudo o que são cuidados continuados de 
saúde, e nomeadamente em Portugal.

Nesse aspeto, sou radical. Não são os governos 
que querem privatizar a saúde, são os cidadãos. 
Os governos fazem o que querem os cidadãos. 
Os cidadãos querem pagar pela saúde então que 
paguem. Somos nós quem decidimos. 

Nós somos poder, cada um nós é uma potência 
impressionante. E se decidirmos votar por quem é 
a favor da privatização da saúde ou quem a 
defende uns dias sim e uns dias não. Se somos 
claros e conscientes e dissermos que na saúde 
não se toca, na saúde não se toca. Mas há muita 
gente que não se importa de pagar pela saúde. 
Por isso, os partidos sugerem, propõem, mas são 
os cidadãos que decidem. 

Se tivesse de descrever Portugal, com essa 
perspetiva tão rica de dentro e de fora, quais 
seriam os 4-5 fatores determinantes para 
sintetizar este país? 

Creio que o mais importante que aconteceu em 
Portugal, e que foi exemplar, é que, num 
momento em que a direita era triunfante em toda 
a Europa, Portugal elegeu um partido socialista. E 
acho que isso também influenciou, de alguma 
maneira, as eleições espanholas, posteriormente. 
E, de repente, encontrámo-nos com uma Europa 
grotescamente reacionária e uma Península 
Ibérica com propostas progressistas que se 
converteram num feixe, num farol, para outros 
países europeus e da América Latina. 

O caso da Península Ibérica foi muito importante 
e fizeram-se coisas muito importantes. A vitória 
dos partidos socialistas importa por haver algum 
controlo de algumas medidas e porque se acabou 
com aquele período horrível da troika. E 
restabeleceu-se a decisão aos cidadãos e ao 
Parlamento português, já não eram os homens de 
negro que mandavam, mas, de novo, os 
representantes do povo.

Que mais se fez nestes últimos tempos? Tratar de 
nos governar com uma certa lógica, atendendo às 

pressões que nos chegam da União Europeia e do 
mercado. Sendo que um país pequeno não pode 
fazer outra coisa. E o que é verdade é que se 
gerou confiança. Depois da troika, ganhou o 
partido socialista e as pessoas continuavam a 
ganhar o mesmo, mas iam a sorrir pela rua, 
porque se sentiram respeitadas. Desde o tempo 
terrível da governação do Passos Coelho à 
chegada do partido socialista, houve uma 
mudança decisiva na confiança dos cidadãos. Isso 
é o mais importante. 

A singularidade ibérica tem de ser defendida. 
Nestes últimos tempos, assinou-se um acordo 
entre Espanha e Portugal, um pacto energético, 
de uma importância enorme, mas a que a opinião 
publicada não deu atenção. Não é opinião 
pública, é opinião publicada.

A ditadura inoculou o anti-espanholismo. É o 
mesmo que o patriarcado dizer que não há 
problema algum na violência doméstica quando 
há uma violência machista extrema. Hoje as 
pessoas circulam mais, vão a Espanha e vêm cá, 
mas não se faz por conseguir um acordo entre os 
dois países. Porque somos quase 60 milhões de 
pessoas e temos uma voz muito forte se formos 
juntos. 

Agora num plano mais pessoal, continua a 
escrever?

Eu não sou escritora, sou jornalista. Nos próximos 
dias vai sair, em Espanha, e dentro de uns meses 
em Portugal, um livro de crónicas sobre a vida de 
José Saramago em Lanzarote. 

São capítulos breves sobre a música, os vulcões, 
os cães, o ir comprar o pão, a visita dos amigos, o 
trabalho. São escritos como se fosse uma 
jornalista. E uma jornalista nunca é imparcial, ou é 
a voz do dono ou é a sua própria voz. 

A edição está integrada nas comemorações do 
centenário ou é uma coincidência sair agora?

É uma coincidência. É publicada por uma casa 
editorial muito pequenina e chama-se "A intuição 
da ilha". 

Conto como Saramago acabou por viver numa 
ilha, ele que era de terra dentro e nem se sabe 
bem quando foi a primeira vez que viu o mar. 

Mas, mesmo assim, escreveu a “Jangada de 
pedra” e tem inúmeras alusões a ilhas nas suas 
obras. Por isso, digo que houve sempre uma 
intuição de ilha, inexplicável. 

Foi um processo doce, difícil?

Foi trabalho (risos). Tenho de dizer que foi uma 
rapariga muito jovem, que criou uma editora com 
o seu companheiro porque querem ler livros que 
não estão a ser publicados. Por exemplo, “As 
viagens ao sul”, de Virginia Woolf. E 
perguntaram-me se não queria escrever alguma 
coisa para ser publicada e eu comecei a escrever. 

A editora é de Lanzarote e chama-se “Itinerário” 
porque num dos livros, aparece uma frase de 
José Saramago que diz: O livro dos itinerários, 
um livro inexistente. A rapariga que criou a 
editora é uma das guias da minha casa de 
Lanzarote. A minha casa está aberta a visitas. 

O ano passado, lançámos a campanha “Agora 
somos nós”, a que a Pilar aderiu de imediato. 
Recebemos uma onda de apoio de forma 
fantástica. 

Claro. Em Espanha fez-se uma coisa que em 
Portugal não se conseguiu fazer, que era às 8 da 
noite a população ir para as janelas para aplaudir 
os médicos e os enfermeiros. E eu ainda não 
consigo pensar nisso sem me emocionar. Que a 
cidade se juntasse toda, todas as noites, às 8 da 
noite, para aplaudir à janela. E saíram também as 
“Marés Brancas” pela saúde. Porque queremos 
apoiar e celebrar a saúde, saímos para a rua.

perfil



8ornalista, escritora, tradutora 
e presidenta da 6unda:9o 8os; ,aramago, 

!ilar del %<o reivindica-se viva, 
com voz e interven:9o numa cidade de mortos. 

6al=mos com ela numa destas tardes, viradas para o rio.  

Como vê o Serviço Nacional de Saúde?

Nunca precisei de usar o Serviço Nacional de 
Saúde. Acho que há atenção e cuidado, mas 
faltam meios, penso que está antiquado 
estruturalmente e em meios tecnológicos. Penso 
que ainda corresponde a uma conceção que não 
é a de 2022, que é mais do passado. Foi uma 
inovação quando foi introduzida, mas essa 
inovação deve ser feita todos os anos, 
continuamente.

É uma perceção transversal a Espanha e 
Portugal? 

É muito difícil comparar Espanha e Portugal 
porque Espanha é um país mais forte, mais rico, 
poderíamos comparar, talvez, Andaluzia e 
Portugal, que tem mais ou menos o mesmo 
número de habitantes e mais ou menos os 
mesmos rendimentos. O que é óbvio é que se 
nos descuidamos um único momento o processo 
de privatização da saúde é imediato e está a 
acontecer em todo o lado. Quando o governo é 
de direita, é mais rápido, acelera o processo. Na 
Andaluzia, está a acelerar porque em Espanha a 
saúde é autonómica, está transferida para os 
governos autónomos. Quando o governo é de 
direita, imediatamente começa a colaboração 
com a saúde privada. 

Há um processo de minimização da saúde 
pública, e é preciso estar alerta porque o 
processo é mundial, não é português.

Transitando para outro plano, como está a ser o 
desenvolvimento de uma fundação em Portugal?

Eu nasci em Espanha e convivi muito tempo com 
um português, em Espanha. Quando o português 
morreu, percebi que ia ter de pagar impostos 
maiores do que alguma vez pensei pagar porque, 
de repente, recebi o legado de José Saramago. E 
decidi que isso seria em Portugal e fiz-me cidadã 
para pagar os impostos em Portugal. Decidi e, 
logo que o disse, deram-me a nacionalidade. 

Antes não tinha pedido a nacionalidade 
portuguesa porque se a tivesse pedido Saramago 
também pediria a espanhola e os portugueses 
não o suportariam. Enquanto receber direitos, 
vou continuar a pagá-los em Portugal, 100%. 
Os meus impostos pago-os inteiramente em 
Portugal. E pago mais do que pagaria em 
Espanha, mas não me importo. 

Não se arrependeu? 

Não. Fiz porque quis. Podia ter continuado a 
pagar os meus impostos em Espanha, mas quis 
pagá-los em Portugal. Nunca tinha falado disto, 
falo agora por estarmos a falar do serviço de 
saúde. 

Foi depois dessa decisão que viveu pela primeira 
vez em Portugal? 

Não, tínhamos casa em Portugal. Eu e o José 
passávamos parte do nosso tempo aqui. É 
verdade que vivíamos também em Lanzarote, mas 
tínhamos casa cá e Saramago pagava aqui os 
seus impostos, apresentava-se às eleições aqui, 
votava aqui, exercia todos os seus deveres cívicos 
aqui. Mas trabalhava lá porque aqui não 
conseguia, era um turbilhão de reuniões sociais, 
chamadas. Aqui não tinha tempo para escrever. 
Lá, sim.

Há uma pergunta que gostamos de fazer: houve 
algum profissional de enfermagem que a tenha 
marcado mais?

José Saramago esteve várias vezes a ponto de 
morrer e esteve na unidade de cuidados 
intensivos várias vezes e foi sempre cuidado por 
enfermeiros portugueses em Lanzarote. Não 

havia aqui [em Portugal] trabalho, estamos a falar 
da crise de 2007, 2008, 2010. 

Em Lanzarote, esteve num hospital privado e a 
equipa de enfermagem era maioritariamente de 
portugueses. Houve uma vez, na véspera de 
Natal, os enfermeiros queriam fazer alguma coisa, 
mas não podiam e chegou um momento em que 
se abraçaram todos, na UCI. 

O meu marido contou-me que, numa das visitas, 
o enfermeiro disse-lhe: Tire a camisola. E ele 
encontrou-se no seu idioma. 

A maioria destes enfermeiros foram para 
Inglaterra, entretanto. Foram maravilhosos. Eram 
competentes, novinhos, preparados. Não tinham 
muitos anos de experiência, mas tinham 
preparação.

Não é possível não ser interventiva?

Não ser interventivo é estar morto. A verdade é 
que a cidade está cheia de cadáveres, todas as 
cidades estão cheias de cadáveres, mas eu 
reivindico-me viva. E os meus amigos estão vivos 
e as pessoas que conheço estão vivas, intervêm, 
protestam, manifestam-se, mordem a jugular, 
saímos. 

A Andaluzia bem precisa, com o aumento do 
Vox.

Já existiam antes, mas estavam caídos, agora já 
levantaram a cabeça e apoiam o governo do 
Partido Popular. 

Os governos com partidos de direita levam à 
privatização de serviços de saúde, principalmente 
de tudo o que são cuidados continuados de 
saúde, e nomeadamente em Portugal.

Nesse aspeto, sou radical. Não são os governos 
que querem privatizar a saúde, são os cidadãos. 
Os governos fazem o que querem os cidadãos. 
Os cidadãos querem pagar pela saúde então que 
paguem. Somos nós quem decidimos. 

Nós somos poder, cada um nós é uma potência 
impressionante. E se decidirmos votar por quem é 
a favor da privatização da saúde ou quem a 
defende uns dias sim e uns dias não. Se somos 
claros e conscientes e dissermos que na saúde 
não se toca, na saúde não se toca. Mas há muita 
gente que não se importa de pagar pela saúde. 
Por isso, os partidos sugerem, propõem, mas são 
os cidadãos que decidem. 

Se tivesse de descrever Portugal, com essa 
perspetiva tão rica de dentro e de fora, quais 
seriam os 4-5 fatores determinantes para 
sintetizar este país? 

Creio que o mais importante que aconteceu em 
Portugal, e que foi exemplar, é que, num 
momento em que a direita era triunfante em toda 
a Europa, Portugal elegeu um partido socialista. E 
acho que isso também influenciou, de alguma 
maneira, as eleições espanholas, posteriormente. 
E, de repente, encontrámo-nos com uma Europa 
grotescamente reacionária e uma Península 
Ibérica com propostas progressistas que se 
converteram num feixe, num farol, para outros 
países europeus e da América Latina. 

O caso da Península Ibérica foi muito importante 
e fizeram-se coisas muito importantes. A vitória 
dos partidos socialistas importa por haver algum 
controlo de algumas medidas e porque se acabou 
com aquele período horrível da troika. E 
restabeleceu-se a decisão aos cidadãos e ao 
Parlamento português, já não eram os homens de 
negro que mandavam, mas, de novo, os 
representantes do povo.

Que mais se fez nestes últimos tempos? Tratar de 
nos governar com uma certa lógica, atendendo às 

pressões que nos chegam da União Europeia e do 
mercado. Sendo que um país pequeno não pode 
fazer outra coisa. E o que é verdade é que se 
gerou confiança. Depois da troika, ganhou o 
partido socialista e as pessoas continuavam a 
ganhar o mesmo, mas iam a sorrir pela rua, 
porque se sentiram respeitadas. Desde o tempo 
terrível da governação do Passos Coelho à 
chegada do partido socialista, houve uma 
mudança decisiva na confiança dos cidadãos. Isso 
é o mais importante. 

A singularidade ibérica tem de ser defendida. 
Nestes últimos tempos, assinou-se um acordo 
entre Espanha e Portugal, um pacto energético, 
de uma importância enorme, mas a que a opinião 
publicada não deu atenção. Não é opinião 
pública, é opinião publicada.

A ditadura inoculou o anti-espanholismo. É o 
mesmo que o patriarcado dizer que não há 
problema algum na violência doméstica quando 
há uma violência machista extrema. Hoje as 
pessoas circulam mais, vão a Espanha e vêm cá, 
mas não se faz por conseguir um acordo entre os 
dois países. Porque somos quase 60 milhões de 
pessoas e temos uma voz muito forte se formos 
juntos. 

Agora num plano mais pessoal, continua a 
escrever?

Eu não sou escritora, sou jornalista. Nos próximos 
dias vai sair, em Espanha, e dentro de uns meses 
em Portugal, um livro de crónicas sobre a vida de 
José Saramago em Lanzarote. 

São capítulos breves sobre a música, os vulcões, 
os cães, o ir comprar o pão, a visita dos amigos, o 
trabalho. São escritos como se fosse uma 
jornalista. E uma jornalista nunca é imparcial, ou é 
a voz do dono ou é a sua própria voz. 

A edição está integrada nas comemorações do 
centenário ou é uma coincidência sair agora?

É uma coincidência. É publicada por uma casa 
editorial muito pequenina e chama-se "A intuição 
da ilha". 

Conto como Saramago acabou por viver numa 
ilha, ele que era de terra dentro e nem se sabe 
bem quando foi a primeira vez que viu o mar. 

Mas, mesmo assim, escreveu a “Jangada de 
pedra” e tem inúmeras alusões a ilhas nas suas 
obras. Por isso, digo que houve sempre uma 
intuição de ilha, inexplicável. 

Foi um processo doce, difícil?

Foi trabalho (risos). Tenho de dizer que foi uma 
rapariga muito jovem, que criou uma editora com 
o seu companheiro porque querem ler livros que 
não estão a ser publicados. Por exemplo, “As 
viagens ao sul”, de Virginia Woolf. E 
perguntaram-me se não queria escrever alguma 
coisa para ser publicada e eu comecei a escrever. 

A editora é de Lanzarote e chama-se “Itinerário” 
porque num dos livros, aparece uma frase de 
José Saramago que diz: O livro dos itinerários, 
um livro inexistente. A rapariga que criou a 
editora é uma das guias da minha casa de 
Lanzarote. A minha casa está aberta a visitas. 

O ano passado, lançámos a campanha “Agora 
somos nós”, a que a Pilar aderiu de imediato. 
Recebemos uma onda de apoio de forma 
fantástica. 

Claro. Em Espanha fez-se uma coisa que em 
Portugal não se conseguiu fazer, que era às 8 da 
noite a população ir para as janelas para aplaudir 
os médicos e os enfermeiros. E eu ainda não 
consigo pensar nisso sem me emocionar. Que a 
cidade se juntasse toda, todas as noites, às 8 da 
noite, para aplaudir à janela. E saíram também as 
“Marés Brancas” pela saúde. Porque queremos 
apoiar e celebrar a saúde, saímos para a rua.
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Como vê o Serviço Nacional de Saúde?

Nunca precisei de usar o Serviço Nacional de 
Saúde. Acho que há atenção e cuidado, mas 
faltam meios, penso que está antiquado 
estruturalmente e em meios tecnológicos. Penso 
que ainda corresponde a uma conceção que não 
é a de 2022, que é mais do passado. Foi uma 
inovação quando foi introduzida, mas essa 
inovação deve ser feita todos os anos, 
continuamente.

É uma perceção transversal a Espanha e 
Portugal? 

É muito difícil comparar Espanha e Portugal 
porque Espanha é um país mais forte, mais rico, 
poderíamos comparar, talvez, Andaluzia e 
Portugal, que tem mais ou menos o mesmo 
número de habitantes e mais ou menos os 
mesmos rendimentos. O que é óbvio é que se 
nos descuidamos um único momento o processo 
de privatização da saúde é imediato e está a 
acontecer em todo o lado. Quando o governo é 
de direita, é mais rápido, acelera o processo. Na 
Andaluzia, está a acelerar porque em Espanha a 
saúde é autonómica, está transferida para os 
governos autónomos. Quando o governo é de 
direita, imediatamente começa a colaboração 
com a saúde privada. 

Há um processo de minimização da saúde 
pública, e é preciso estar alerta porque o 
processo é mundial, não é português.

Transitando para outro plano, como está a ser o 
desenvolvimento de uma fundação em Portugal?

Eu nasci em Espanha e convivi muito tempo com 
um português, em Espanha. Quando o português 
morreu, percebi que ia ter de pagar impostos 
maiores do que alguma vez pensei pagar porque, 
de repente, recebi o legado de José Saramago. E 
decidi que isso seria em Portugal e fiz-me cidadã 
para pagar os impostos em Portugal. Decidi e, 
logo que o disse, deram-me a nacionalidade. 

Antes não tinha pedido a nacionalidade 
portuguesa porque se a tivesse pedido Saramago 
também pediria a espanhola e os portugueses 
não o suportariam. Enquanto receber direitos, 
vou continuar a pagá-los em Portugal, 100%. 
Os meus impostos pago-os inteiramente em 
Portugal. E pago mais do que pagaria em 
Espanha, mas não me importo. 

>= um processo
de minimiza:9o da sa?de p?blica, 

e ; preciso estar alerta
porque o processo ; mundial,

n9o ; portugu@s.

Não se arrependeu? 

Não. Fiz porque quis. Podia ter continuado a 
pagar os meus impostos em Espanha, mas quis 
pagá-los em Portugal. Nunca tinha falado disto, 
falo agora por estarmos a falar do serviço de 
saúde. 

Foi depois dessa decisão que viveu pela primeira 
vez em Portugal? 

Não, tínhamos casa em Portugal. Eu e o José 
passávamos parte do nosso tempo aqui. É 
verdade que vivíamos também em Lanzarote, mas 
tínhamos casa cá e Saramago pagava aqui os 
seus impostos, apresentava-se às eleições aqui, 
votava aqui, exercia todos os seus deveres cívicos 
aqui. Mas trabalhava lá porque aqui não 
conseguia, era um turbilhão de reuniões sociais, 
chamadas. Aqui não tinha tempo para escrever. 
Lá, sim.

Há uma pergunta que gostamos de fazer: houve 
algum profissional de enfermagem que a tenha 
marcado mais?

José Saramago esteve várias vezes a ponto de 
morrer e esteve na unidade de cuidados 
intensivos várias vezes e foi sempre cuidado por 
enfermeiros portugueses em Lanzarote. Não 

havia aqui [em Portugal] trabalho, estamos a falar 
da crise de 2007, 2008, 2010. 

Em Lanzarote, esteve num hospital privado e a 
equipa de enfermagem era maioritariamente de 
portugueses. Houve uma vez, na véspera de 
Natal, os enfermeiros queriam fazer alguma coisa, 
mas não podiam e chegou um momento em que 
se abraçaram todos, na UCI. 

O meu marido contou-me que, numa das visitas, 
o enfermeiro disse-lhe: Tire a camisola. E ele 
encontrou-se no seu idioma. 

A maioria destes enfermeiros foram para 
Inglaterra, entretanto. Foram maravilhosos. Eram 
competentes, novinhos, preparados. Não tinham 
muitos anos de experiência, mas tinham 
preparação.

Não é possível não ser interventiva?

Não ser interventivo é estar morto. A verdade é 
que a cidade está cheia de cadáveres, todas as 
cidades estão cheias de cadáveres, mas eu 
reivindico-me viva. E os meus amigos estão vivos 
e as pessoas que conheço estão vivas, intervêm, 
protestam, manifestam-se, mordem a jugular, 
saímos. 

A Andaluzia bem precisa, com o aumento do 
Vox.

Já existiam antes, mas estavam caídos, agora já 
levantaram a cabeça e apoiam o governo do 
Partido Popular. 

Os governos com partidos de direita levam à 
privatização de serviços de saúde, principalmente 
de tudo o que são cuidados continuados de 
saúde, e nomeadamente em Portugal.

Nesse aspeto, sou radical. Não são os governos 
que querem privatizar a saúde, são os cidadãos. 
Os governos fazem o que querem os cidadãos. 
Os cidadãos querem pagar pela saúde então que 
paguem. Somos nós quem decidimos. 

Nós somos poder, cada um nós é uma potência 
impressionante. E se decidirmos votar por quem é 
a favor da privatização da saúde ou quem a 
defende uns dias sim e uns dias não. Se somos 
claros e conscientes e dissermos que na saúde 
não se toca, na saúde não se toca. Mas há muita 
gente que não se importa de pagar pela saúde. 
Por isso, os partidos sugerem, propõem, mas são 
os cidadãos que decidem. 

Se tivesse de descrever Portugal, com essa 
perspetiva tão rica de dentro e de fora, quais 
seriam os 4-5 fatores determinantes para 
sintetizar este país? 

Creio que o mais importante que aconteceu em 
Portugal, e que foi exemplar, é que, num 
momento em que a direita era triunfante em toda 
a Europa, Portugal elegeu um partido socialista. E 
acho que isso também influenciou, de alguma 
maneira, as eleições espanholas, posteriormente. 
E, de repente, encontrámo-nos com uma Europa 
grotescamente reacionária e uma Península 
Ibérica com propostas progressistas que se 
converteram num feixe, num farol, para outros 
países europeus e da América Latina. 

O caso da Península Ibérica foi muito importante 
e fizeram-se coisas muito importantes. A vitória 
dos partidos socialistas importa por haver algum 
controlo de algumas medidas e porque se acabou 
com aquele período horrível da troika. E 
restabeleceu-se a decisão aos cidadãos e ao 
Parlamento português, já não eram os homens de 
negro que mandavam, mas, de novo, os 
representantes do povo.

Que mais se fez nestes últimos tempos? Tratar de 
nos governar com uma certa lógica, atendendo às 

pressões que nos chegam da União Europeia e do 
mercado. Sendo que um país pequeno não pode 
fazer outra coisa. E o que é verdade é que se 
gerou confiança. Depois da troika, ganhou o 
partido socialista e as pessoas continuavam a 
ganhar o mesmo, mas iam a sorrir pela rua, 
porque se sentiram respeitadas. Desde o tempo 
terrível da governação do Passos Coelho à 
chegada do partido socialista, houve uma 
mudança decisiva na confiança dos cidadãos. Isso 
é o mais importante. 

A singularidade ibérica tem de ser defendida. 
Nestes últimos tempos, assinou-se um acordo 
entre Espanha e Portugal, um pacto energético, 
de uma importância enorme, mas a que a opinião 
publicada não deu atenção. Não é opinião 
pública, é opinião publicada.

A ditadura inoculou o anti-espanholismo. É o 
mesmo que o patriarcado dizer que não há 
problema algum na violência doméstica quando 
há uma violência machista extrema. Hoje as 
pessoas circulam mais, vão a Espanha e vêm cá, 
mas não se faz por conseguir um acordo entre os 
dois países. Porque somos quase 60 milhões de 
pessoas e temos uma voz muito forte se formos 
juntos. 

Agora num plano mais pessoal, continua a 
escrever?

Eu não sou escritora, sou jornalista. Nos próximos 
dias vai sair, em Espanha, e dentro de uns meses 
em Portugal, um livro de crónicas sobre a vida de 
José Saramago em Lanzarote. 

São capítulos breves sobre a música, os vulcões, 
os cães, o ir comprar o pão, a visita dos amigos, o 
trabalho. São escritos como se fosse uma 
jornalista. E uma jornalista nunca é imparcial, ou é 
a voz do dono ou é a sua própria voz. 

A edição está integrada nas comemorações do 
centenário ou é uma coincidência sair agora?

É uma coincidência. É publicada por uma casa 
editorial muito pequenina e chama-se "A intuição 
da ilha". 

Conto como Saramago acabou por viver numa 
ilha, ele que era de terra dentro e nem se sabe 
bem quando foi a primeira vez que viu o mar. 

Mas, mesmo assim, escreveu a “Jangada de 
pedra” e tem inúmeras alusões a ilhas nas suas 
obras. Por isso, digo que houve sempre uma 
intuição de ilha, inexplicável. 

Foi um processo doce, difícil?

Foi trabalho (risos). Tenho de dizer que foi uma 
rapariga muito jovem, que criou uma editora com 
o seu companheiro porque querem ler livros que 
não estão a ser publicados. Por exemplo, “As 
viagens ao sul”, de Virginia Woolf. E 
perguntaram-me se não queria escrever alguma 
coisa para ser publicada e eu comecei a escrever. 

A editora é de Lanzarote e chama-se “Itinerário” 
porque num dos livros, aparece uma frase de 
José Saramago que diz: O livro dos itinerários, 
um livro inexistente. A rapariga que criou a 
editora é uma das guias da minha casa de 
Lanzarote. A minha casa está aberta a visitas. 

O ano passado, lançámos a campanha “Agora 
somos nós”, a que a Pilar aderiu de imediato. 
Recebemos uma onda de apoio de forma 
fantástica. 

Claro. Em Espanha fez-se uma coisa que em 
Portugal não se conseguiu fazer, que era às 8 da 
noite a população ir para as janelas para aplaudir 
os médicos e os enfermeiros. E eu ainda não 
consigo pensar nisso sem me emocionar. Que a 
cidade se juntasse toda, todas as noites, às 8 da 
noite, para aplaudir à janela. E saíram também as 
“Marés Brancas” pela saúde. Porque queremos 
apoiar e celebrar a saúde, saímos para a rua.



Como vê o Serviço Nacional de Saúde?

Nunca precisei de usar o Serviço Nacional de 
Saúde. Acho que há atenção e cuidado, mas 
faltam meios, penso que está antiquado 
estruturalmente e em meios tecnológicos. Penso 
que ainda corresponde a uma conceção que não 
é a de 2022, que é mais do passado. Foi uma 
inovação quando foi introduzida, mas essa 
inovação deve ser feita todos os anos, 
continuamente.

É uma perceção transversal a Espanha e 
Portugal? 

É muito difícil comparar Espanha e Portugal 
porque Espanha é um país mais forte, mais rico, 
poderíamos comparar, talvez, Andaluzia e 
Portugal, que tem mais ou menos o mesmo 
número de habitantes e mais ou menos os 
mesmos rendimentos. O que é óbvio é que se 
nos descuidamos um único momento o processo 
de privatização da saúde é imediato e está a 
acontecer em todo o lado. Quando o governo é 
de direita, é mais rápido, acelera o processo. Na 
Andaluzia, está a acelerar porque em Espanha a 
saúde é autonómica, está transferida para os 
governos autónomos. Quando o governo é de 
direita, imediatamente começa a colaboração 
com a saúde privada. 

Há um processo de minimização da saúde 
pública, e é preciso estar alerta porque o 
processo é mundial, não é português.

Transitando para outro plano, como está a ser o 
desenvolvimento de uma fundação em Portugal?

Eu nasci em Espanha e convivi muito tempo com 
um português, em Espanha. Quando o português 
morreu, percebi que ia ter de pagar impostos 
maiores do que alguma vez pensei pagar porque, 
de repente, recebi o legado de José Saramago. E 
decidi que isso seria em Portugal e fiz-me cidadã 
para pagar os impostos em Portugal. Decidi e, 
logo que o disse, deram-me a nacionalidade. 

Antes não tinha pedido a nacionalidade 
portuguesa porque se a tivesse pedido Saramago 
também pediria a espanhola e os portugueses 
não o suportariam. Enquanto receber direitos, 
vou continuar a pagá-los em Portugal, 100%. 
Os meus impostos pago-os inteiramente em 
Portugal. E pago mais do que pagaria em 
Espanha, mas não me importo. 

Não se arrependeu? 

Não. Fiz porque quis. Podia ter continuado a 
pagar os meus impostos em Espanha, mas quis 
pagá-los em Portugal. Nunca tinha falado disto, 
falo agora por estarmos a falar do serviço de 
saúde. 

Foi depois dessa decisão que viveu pela primeira 
vez em Portugal? 

Não, tínhamos casa em Portugal. Eu e o José 
passávamos parte do nosso tempo aqui. É 
verdade que vivíamos também em Lanzarote, mas 
tínhamos casa cá e Saramago pagava aqui os 
seus impostos, apresentava-se às eleições aqui, 
votava aqui, exercia todos os seus deveres cívicos 
aqui. Mas trabalhava lá porque aqui não 
conseguia, era um turbilhão de reuniões sociais, 
chamadas. Aqui não tinha tempo para escrever. 
Lá, sim.

Há uma pergunta que gostamos de fazer: houve 
algum profissional de enfermagem que a tenha 
marcado mais?

José Saramago esteve várias vezes a ponto de 
morrer e esteve na unidade de cuidados 
intensivos várias vezes e foi sempre cuidado por 
enfermeiros portugueses em Lanzarote. Não 

havia aqui [em Portugal] trabalho, estamos a falar 
da crise de 2007, 2008, 2010. 

Em Lanzarote, esteve num hospital privado e a 
equipa de enfermagem era maioritariamente de 
portugueses. Houve uma vez, na véspera de 
Natal, os enfermeiros queriam fazer alguma coisa, 
mas não podiam e chegou um momento em que 
se abraçaram todos, na UCI. 

O meu marido contou-me que, numa das visitas, 
o enfermeiro disse-lhe: Tire a camisola. E ele 
encontrou-se no seu idioma. 

A maioria destes enfermeiros foram para 
Inglaterra, entretanto. Foram maravilhosos. Eram 
competentes, novinhos, preparados. Não tinham 
muitos anos de experiência, mas tinham 
preparação.

Não é possível não ser interventiva?

Não ser interventivo é estar morto. A verdade é 
que a cidade está cheia de cadáveres, todas as 
cidades estão cheias de cadáveres, mas eu 
reivindico-me viva. E os meus amigos estão vivos 
e as pessoas que conheço estão vivas, intervêm, 
protestam, manifestam-se, mordem a jugular, 
saímos. 

#eio, essencialmente, 
livros de hist.ria,

hist.ria dos imp;rios,
 hist.ria dos povos,
hist.ria dos pa<ses. 

A Andaluzia bem precisa, com o aumento do 
Vox.

Já existiam antes, mas estavam caídos, agora já 
levantaram a cabeça e apoiam o governo do 
Partido Popular. 

Os governos com partidos de direita levam à 
privatização de serviços de saúde, principalmente 
de tudo o que são cuidados continuados de 
saúde, e nomeadamente em Portugal.

Nesse aspeto, sou radical. Não são os governos 
que querem privatizar a saúde, são os cidadãos. 
Os governos fazem o que querem os cidadãos. 
Os cidadãos querem pagar pela saúde então que 
paguem. Somos nós quem decidimos. 

Nós somos poder, cada um nós é uma potência 
impressionante. E se decidirmos votar por quem é 
a favor da privatização da saúde ou quem a 
defende uns dias sim e uns dias não. Se somos 
claros e conscientes e dissermos que na saúde 
não se toca, na saúde não se toca. Mas há muita 
gente que não se importa de pagar pela saúde. 
Por isso, os partidos sugerem, propõem, mas são 
os cidadãos que decidem. 

Se tivesse de descrever Portugal, com essa 
perspetiva tão rica de dentro e de fora, quais 
seriam os 4-5 fatores determinantes para 
sintetizar este país? 

Creio que o mais importante que aconteceu em 
Portugal, e que foi exemplar, é que, num 
momento em que a direita era triunfante em toda 
a Europa, Portugal elegeu um partido socialista. E 
acho que isso também influenciou, de alguma 
maneira, as eleições espanholas, posteriormente. 
E, de repente, encontrámo-nos com uma Europa 
grotescamente reacionária e uma Península 
Ibérica com propostas progressistas que se 
converteram num feixe, num farol, para outros 
países europeus e da América Latina. 

O caso da Península Ibérica foi muito importante 
e fizeram-se coisas muito importantes. A vitória 
dos partidos socialistas importa por haver algum 
controlo de algumas medidas e porque se acabou 
com aquele período horrível da troika. E 
restabeleceu-se a decisão aos cidadãos e ao 
Parlamento português, já não eram os homens de 
negro que mandavam, mas, de novo, os 
representantes do povo.

Que mais se fez nestes últimos tempos? Tratar de 
nos governar com uma certa lógica, atendendo às 

pressões que nos chegam da União Europeia e do 
mercado. Sendo que um país pequeno não pode 
fazer outra coisa. E o que é verdade é que se 
gerou confiança. Depois da troika, ganhou o 
partido socialista e as pessoas continuavam a 
ganhar o mesmo, mas iam a sorrir pela rua, 
porque se sentiram respeitadas. Desde o tempo 
terrível da governação do Passos Coelho à 
chegada do partido socialista, houve uma 
mudança decisiva na confiança dos cidadãos. Isso 
é o mais importante. 

A singularidade ibérica tem de ser defendida. 
Nestes últimos tempos, assinou-se um acordo 
entre Espanha e Portugal, um pacto energético, 
de uma importância enorme, mas a que a opinião 
publicada não deu atenção. Não é opinião 
pública, é opinião publicada.

A ditadura inoculou o anti-espanholismo. É o 
mesmo que o patriarcado dizer que não há 
problema algum na violência doméstica quando 
há uma violência machista extrema. Hoje as 
pessoas circulam mais, vão a Espanha e vêm cá, 
mas não se faz por conseguir um acordo entre os 
dois países. Porque somos quase 60 milhões de 
pessoas e temos uma voz muito forte se formos 
juntos. 

Agora num plano mais pessoal, continua a 
escrever?

Eu não sou escritora, sou jornalista. Nos próximos 
dias vai sair, em Espanha, e dentro de uns meses 
em Portugal, um livro de crónicas sobre a vida de 
José Saramago em Lanzarote. 

São capítulos breves sobre a música, os vulcões, 
os cães, o ir comprar o pão, a visita dos amigos, o 
trabalho. São escritos como se fosse uma 
jornalista. E uma jornalista nunca é imparcial, ou é 
a voz do dono ou é a sua própria voz. 

A edição está integrada nas comemorações do 
centenário ou é uma coincidência sair agora?

É uma coincidência. É publicada por uma casa 
editorial muito pequenina e chama-se "A intuição 
da ilha". 

Conto como Saramago acabou por viver numa 
ilha, ele que era de terra dentro e nem se sabe 
bem quando foi a primeira vez que viu o mar. 

Mas, mesmo assim, escreveu a “Jangada de 
pedra” e tem inúmeras alusões a ilhas nas suas 
obras. Por isso, digo que houve sempre uma 
intuição de ilha, inexplicável. 

Foi um processo doce, difícil?

Foi trabalho (risos). Tenho de dizer que foi uma 
rapariga muito jovem, que criou uma editora com 
o seu companheiro porque querem ler livros que 
não estão a ser publicados. Por exemplo, “As 
viagens ao sul”, de Virginia Woolf. E 
perguntaram-me se não queria escrever alguma 
coisa para ser publicada e eu comecei a escrever. 

A editora é de Lanzarote e chama-se “Itinerário” 
porque num dos livros, aparece uma frase de 
José Saramago que diz: O livro dos itinerários, 
um livro inexistente. A rapariga que criou a 
editora é uma das guias da minha casa de 
Lanzarote. A minha casa está aberta a visitas. 

O ano passado, lançámos a campanha “Agora 
somos nós”, a que a Pilar aderiu de imediato. 
Recebemos uma onda de apoio de forma 
fantástica. 

Claro. Em Espanha fez-se uma coisa que em 
Portugal não se conseguiu fazer, que era às 8 da 
noite a população ir para as janelas para aplaudir 
os médicos e os enfermeiros. E eu ainda não 
consigo pensar nisso sem me emocionar. Que a 
cidade se juntasse toda, todas as noites, às 8 da 
noite, para aplaudir à janela. E saíram também as 
“Marés Brancas” pela saúde. Porque queremos 
apoiar e celebrar a saúde, saímos para a rua.
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Como vê o Serviço Nacional de Saúde?

Nunca precisei de usar o Serviço Nacional de 
Saúde. Acho que há atenção e cuidado, mas 
faltam meios, penso que está antiquado 
estruturalmente e em meios tecnológicos. Penso 
que ainda corresponde a uma conceção que não 
é a de 2022, que é mais do passado. Foi uma 
inovação quando foi introduzida, mas essa 
inovação deve ser feita todos os anos, 
continuamente.

É uma perceção transversal a Espanha e 
Portugal? 

É muito difícil comparar Espanha e Portugal 
porque Espanha é um país mais forte, mais rico, 
poderíamos comparar, talvez, Andaluzia e 
Portugal, que tem mais ou menos o mesmo 
número de habitantes e mais ou menos os 
mesmos rendimentos. O que é óbvio é que se 
nos descuidamos um único momento o processo 
de privatização da saúde é imediato e está a 
acontecer em todo o lado. Quando o governo é 
de direita, é mais rápido, acelera o processo. Na 
Andaluzia, está a acelerar porque em Espanha a 
saúde é autonómica, está transferida para os 
governos autónomos. Quando o governo é de 
direita, imediatamente começa a colaboração 
com a saúde privada. 

Há um processo de minimização da saúde 
pública, e é preciso estar alerta porque o 
processo é mundial, não é português.

Transitando para outro plano, como está a ser o 
desenvolvimento de uma fundação em Portugal?

Eu nasci em Espanha e convivi muito tempo com 
um português, em Espanha. Quando o português 
morreu, percebi que ia ter de pagar impostos 
maiores do que alguma vez pensei pagar porque, 
de repente, recebi o legado de José Saramago. E 
decidi que isso seria em Portugal e fiz-me cidadã 
para pagar os impostos em Portugal. Decidi e, 
logo que o disse, deram-me a nacionalidade. 

Antes não tinha pedido a nacionalidade 
portuguesa porque se a tivesse pedido Saramago 
também pediria a espanhola e os portugueses 
não o suportariam. Enquanto receber direitos, 
vou continuar a pagá-los em Portugal, 100%. 
Os meus impostos pago-os inteiramente em 
Portugal. E pago mais do que pagaria em 
Espanha, mas não me importo. 

Não se arrependeu? 

Não. Fiz porque quis. Podia ter continuado a 
pagar os meus impostos em Espanha, mas quis 
pagá-los em Portugal. Nunca tinha falado disto, 
falo agora por estarmos a falar do serviço de 
saúde. 

Foi depois dessa decisão que viveu pela primeira 
vez em Portugal? 

Não, tínhamos casa em Portugal. Eu e o José 
passávamos parte do nosso tempo aqui. É 
verdade que vivíamos também em Lanzarote, mas 
tínhamos casa cá e Saramago pagava aqui os 
seus impostos, apresentava-se às eleições aqui, 
votava aqui, exercia todos os seus deveres cívicos 
aqui. Mas trabalhava lá porque aqui não 
conseguia, era um turbilhão de reuniões sociais, 
chamadas. Aqui não tinha tempo para escrever. 
Lá, sim.

Há uma pergunta que gostamos de fazer: houve 
algum profissional de enfermagem que a tenha 
marcado mais?

José Saramago esteve várias vezes a ponto de 
morrer e esteve na unidade de cuidados 
intensivos várias vezes e foi sempre cuidado por 
enfermeiros portugueses em Lanzarote. Não 

havia aqui [em Portugal] trabalho, estamos a falar 
da crise de 2007, 2008, 2010. 

Em Lanzarote, esteve num hospital privado e a 
equipa de enfermagem era maioritariamente de 
portugueses. Houve uma vez, na véspera de 
Natal, os enfermeiros queriam fazer alguma coisa, 
mas não podiam e chegou um momento em que 
se abraçaram todos, na UCI. 

O meu marido contou-me que, numa das visitas, 
o enfermeiro disse-lhe: Tire a camisola. E ele 
encontrou-se no seu idioma. 

A maioria destes enfermeiros foram para 
Inglaterra, entretanto. Foram maravilhosos. Eram 
competentes, novinhos, preparados. Não tinham 
muitos anos de experiência, mas tinham 
preparação.

Não é possível não ser interventiva?

Não ser interventivo é estar morto. A verdade é 
que a cidade está cheia de cadáveres, todas as 
cidades estão cheias de cadáveres, mas eu 
reivindico-me viva. E os meus amigos estão vivos 
e as pessoas que conheço estão vivas, intervêm, 
protestam, manifestam-se, mordem a jugular, 
saímos. 

A Andaluzia bem precisa, com o aumento do 
Vox.

Já existiam antes, mas estavam caídos, agora já 
levantaram a cabeça e apoiam o governo do 
Partido Popular. 

Os governos com partidos de direita levam à 
privatização de serviços de saúde, principalmente 
de tudo o que são cuidados continuados de 
saúde, e nomeadamente em Portugal.

Nesse aspeto, sou radical. Não são os governos 
que querem privatizar a saúde, são os cidadãos. 
Os governos fazem o que querem os cidadãos. 
Os cidadãos querem pagar pela saúde então que 
paguem. Somos nós quem decidimos. 

Nós somos poder, cada um nós é uma potência 
impressionante. E se decidirmos votar por quem é 
a favor da privatização da saúde ou quem a 
defende uns dias sim e uns dias não. Se somos 
claros e conscientes e dissermos que na saúde 
não se toca, na saúde não se toca. Mas há muita 
gente que não se importa de pagar pela saúde. 
Por isso, os partidos sugerem, propõem, mas são 
os cidadãos que decidem. 

Se tivesse de descrever Portugal, com essa 
perspetiva tão rica de dentro e de fora, quais 
seriam os 4-5 fatores determinantes para 
sintetizar este país? 

Creio que o mais importante que aconteceu em 
Portugal, e que foi exemplar, é que, num 
momento em que a direita era triunfante em toda 
a Europa, Portugal elegeu um partido socialista. E 
acho que isso também influenciou, de alguma 
maneira, as eleições espanholas, posteriormente. 
E, de repente, encontrámo-nos com uma Europa 
grotescamente reacionária e uma Península 
Ibérica com propostas progressistas que se 
converteram num feixe, num farol, para outros 
países europeus e da América Latina. 

O caso da Península Ibérica foi muito importante 
e fizeram-se coisas muito importantes. A vitória 
dos partidos socialistas importa por haver algum 
controlo de algumas medidas e porque se acabou 
com aquele período horrível da troika. E 
restabeleceu-se a decisão aos cidadãos e ao 
Parlamento português, já não eram os homens de 
negro que mandavam, mas, de novo, os 
representantes do povo.

Que mais se fez nestes últimos tempos? Tratar de 
nos governar com uma certa lógica, atendendo às 

pressões que nos chegam da União Europeia e do 
mercado. Sendo que um país pequeno não pode 
fazer outra coisa. E o que é verdade é que se 
gerou confiança. Depois da troika, ganhou o 
partido socialista e as pessoas continuavam a 
ganhar o mesmo, mas iam a sorrir pela rua, 
porque se sentiram respeitadas. Desde o tempo 
terrível da governação do Passos Coelho à 
chegada do partido socialista, houve uma 
mudança decisiva na confiança dos cidadãos. Isso 
é o mais importante. 

A singularidade ibérica tem de ser defendida. 
Nestes últimos tempos, assinou-se um acordo 
entre Espanha e Portugal, um pacto energético, 
de uma importância enorme, mas a que a opinião 
publicada não deu atenção. Não é opinião 
pública, é opinião publicada.

A ditadura inoculou o anti-espanholismo. É o 
mesmo que o patriarcado dizer que não há 
problema algum na violência doméstica quando 
há uma violência machista extrema. Hoje as 
pessoas circulam mais, vão a Espanha e vêm cá, 
mas não se faz por conseguir um acordo entre os 
dois países. Porque somos quase 60 milhões de 
pessoas e temos uma voz muito forte se formos 
juntos. 

Agora num plano mais pessoal, continua a 
escrever?

Eu não sou escritora, sou jornalista. Nos próximos 
dias vai sair, em Espanha, e dentro de uns meses 
em Portugal, um livro de crónicas sobre a vida de 
José Saramago em Lanzarote. 

São capítulos breves sobre a música, os vulcões, 
os cães, o ir comprar o pão, a visita dos amigos, o 
trabalho. São escritos como se fosse uma 
jornalista. E uma jornalista nunca é imparcial, ou é 
a voz do dono ou é a sua própria voz. 

A edição está integrada nas comemorações do 
centenário ou é uma coincidência sair agora?

É uma coincidência. É publicada por uma casa 
editorial muito pequenina e chama-se "A intuição 
da ilha". 

Conto como Saramago acabou por viver numa 
ilha, ele que era de terra dentro e nem se sabe 
bem quando foi a primeira vez que viu o mar. 

Mas, mesmo assim, escreveu a “Jangada de 
pedra” e tem inúmeras alusões a ilhas nas suas 
obras. Por isso, digo que houve sempre uma 
intuição de ilha, inexplicável. 

Foi um processo doce, difícil?

Foi trabalho (risos). Tenho de dizer que foi uma 
rapariga muito jovem, que criou uma editora com 
o seu companheiro porque querem ler livros que 
não estão a ser publicados. Por exemplo, “As 
viagens ao sul”, de Virginia Woolf. E 
perguntaram-me se não queria escrever alguma 
coisa para ser publicada e eu comecei a escrever. 

A editora é de Lanzarote e chama-se “Itinerário” 
porque num dos livros, aparece uma frase de 
José Saramago que diz: O livro dos itinerários, 
um livro inexistente. A rapariga que criou a 
editora é uma das guias da minha casa de 
Lanzarote. A minha casa está aberta a visitas. 

O ano passado, lançámos a campanha “Agora 
somos nós”, a que a Pilar aderiu de imediato. 
Recebemos uma onda de apoio de forma 
fantástica. 

Claro. Em Espanha fez-se uma coisa que em 
Portugal não se conseguiu fazer, que era às 8 da 
noite a população ir para as janelas para aplaudir 
os médicos e os enfermeiros. E eu ainda não 
consigo pensar nisso sem me emocionar. Que a 
cidade se juntasse toda, todas as noites, às 8 da 
noite, para aplaudir à janela. E saíram também as 
“Marés Brancas” pela saúde. Porque queremos 
apoiar e celebrar a saúde, saímos para a rua.
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Como vê o Serviço Nacional de Saúde?

Nunca precisei de usar o Serviço Nacional de 
Saúde. Acho que há atenção e cuidado, mas 
faltam meios, penso que está antiquado 
estruturalmente e em meios tecnológicos. Penso 
que ainda corresponde a uma conceção que não 
é a de 2022, que é mais do passado. Foi uma 
inovação quando foi introduzida, mas essa 
inovação deve ser feita todos os anos, 
continuamente.

É uma perceção transversal a Espanha e 
Portugal? 

É muito difícil comparar Espanha e Portugal 
porque Espanha é um país mais forte, mais rico, 
poderíamos comparar, talvez, Andaluzia e 
Portugal, que tem mais ou menos o mesmo 
número de habitantes e mais ou menos os 
mesmos rendimentos. O que é óbvio é que se 
nos descuidamos um único momento o processo 
de privatização da saúde é imediato e está a 
acontecer em todo o lado. Quando o governo é 
de direita, é mais rápido, acelera o processo. Na 
Andaluzia, está a acelerar porque em Espanha a 
saúde é autonómica, está transferida para os 
governos autónomos. Quando o governo é de 
direita, imediatamente começa a colaboração 
com a saúde privada. 

Há um processo de minimização da saúde 
pública, e é preciso estar alerta porque o 
processo é mundial, não é português.

Transitando para outro plano, como está a ser o 
desenvolvimento de uma fundação em Portugal?

Eu nasci em Espanha e convivi muito tempo com 
um português, em Espanha. Quando o português 
morreu, percebi que ia ter de pagar impostos 
maiores do que alguma vez pensei pagar porque, 
de repente, recebi o legado de José Saramago. E 
decidi que isso seria em Portugal e fiz-me cidadã 
para pagar os impostos em Portugal. Decidi e, 
logo que o disse, deram-me a nacionalidade. 

Antes não tinha pedido a nacionalidade 
portuguesa porque se a tivesse pedido Saramago 
também pediria a espanhola e os portugueses 
não o suportariam. Enquanto receber direitos, 
vou continuar a pagá-los em Portugal, 100%. 
Os meus impostos pago-os inteiramente em 
Portugal. E pago mais do que pagaria em 
Espanha, mas não me importo. 

Não se arrependeu? 

Não. Fiz porque quis. Podia ter continuado a 
pagar os meus impostos em Espanha, mas quis 
pagá-los em Portugal. Nunca tinha falado disto, 
falo agora por estarmos a falar do serviço de 
saúde. 

Foi depois dessa decisão que viveu pela primeira 
vez em Portugal? 

Não, tínhamos casa em Portugal. Eu e o José 
passávamos parte do nosso tempo aqui. É 
verdade que vivíamos também em Lanzarote, mas 
tínhamos casa cá e Saramago pagava aqui os 
seus impostos, apresentava-se às eleições aqui, 
votava aqui, exercia todos os seus deveres cívicos 
aqui. Mas trabalhava lá porque aqui não 
conseguia, era um turbilhão de reuniões sociais, 
chamadas. Aqui não tinha tempo para escrever. 
Lá, sim.

Há uma pergunta que gostamos de fazer: houve 
algum profissional de enfermagem que a tenha 
marcado mais?

José Saramago esteve várias vezes a ponto de 
morrer e esteve na unidade de cuidados 
intensivos várias vezes e foi sempre cuidado por 
enfermeiros portugueses em Lanzarote. Não 

havia aqui [em Portugal] trabalho, estamos a falar 
da crise de 2007, 2008, 2010. 

Em Lanzarote, esteve num hospital privado e a 
equipa de enfermagem era maioritariamente de 
portugueses. Houve uma vez, na véspera de 
Natal, os enfermeiros queriam fazer alguma coisa, 
mas não podiam e chegou um momento em que 
se abraçaram todos, na UCI. 

O meu marido contou-me que, numa das visitas, 
o enfermeiro disse-lhe: Tire a camisola. E ele 
encontrou-se no seu idioma. 

A maioria destes enfermeiros foram para 
Inglaterra, entretanto. Foram maravilhosos. Eram 
competentes, novinhos, preparados. Não tinham 
muitos anos de experiência, mas tinham 
preparação.

Não é possível não ser interventiva?

Não ser interventivo é estar morto. A verdade é 
que a cidade está cheia de cadáveres, todas as 
cidades estão cheias de cadáveres, mas eu 
reivindico-me viva. E os meus amigos estão vivos 
e as pessoas que conheço estão vivas, intervêm, 
protestam, manifestam-se, mordem a jugular, 
saímos. 

A Andaluzia bem precisa, com o aumento do 
Vox.

Já existiam antes, mas estavam caídos, agora já 
levantaram a cabeça e apoiam o governo do 
Partido Popular. 

Os governos com partidos de direita levam à 
privatização de serviços de saúde, principalmente 
de tudo o que são cuidados continuados de 
saúde, e nomeadamente em Portugal.

Nesse aspeto, sou radical. Não são os governos 
que querem privatizar a saúde, são os cidadãos. 
Os governos fazem o que querem os cidadãos. 
Os cidadãos querem pagar pela saúde então que 
paguem. Somos nós quem decidimos. 

Nós somos poder, cada um nós é uma potência 
impressionante. E se decidirmos votar por quem é 
a favor da privatização da saúde ou quem a 
defende uns dias sim e uns dias não. Se somos 
claros e conscientes e dissermos que na saúde 
não se toca, na saúde não se toca. Mas há muita 
gente que não se importa de pagar pela saúde. 
Por isso, os partidos sugerem, propõem, mas são 
os cidadãos que decidem. 

Se tivesse de descrever Portugal, com essa 
perspetiva tão rica de dentro e de fora, quais 
seriam os 4-5 fatores determinantes para 
sintetizar este país? 

Creio que o mais importante que aconteceu em 
Portugal, e que foi exemplar, é que, num 
momento em que a direita era triunfante em toda 
a Europa, Portugal elegeu um partido socialista. E 
acho que isso também influenciou, de alguma 
maneira, as eleições espanholas, posteriormente. 
E, de repente, encontrámo-nos com uma Europa 
grotescamente reacionária e uma Península 
Ibérica com propostas progressistas que se 
converteram num feixe, num farol, para outros 
países europeus e da América Latina. 

O caso da Península Ibérica foi muito importante 
e fizeram-se coisas muito importantes. A vitória 
dos partidos socialistas importa por haver algum 
controlo de algumas medidas e porque se acabou 
com aquele período horrível da troika. E 
restabeleceu-se a decisão aos cidadãos e ao 
Parlamento português, já não eram os homens de 
negro que mandavam, mas, de novo, os 
representantes do povo.

Que mais se fez nestes últimos tempos? Tratar de 
nos governar com uma certa lógica, atendendo às 

pressões que nos chegam da União Europeia e do 
mercado. Sendo que um país pequeno não pode 
fazer outra coisa. E o que é verdade é que se 
gerou confiança. Depois da troika, ganhou o 
partido socialista e as pessoas continuavam a 
ganhar o mesmo, mas iam a sorrir pela rua, 
porque se sentiram respeitadas. Desde o tempo 
terrível da governação do Passos Coelho à 
chegada do partido socialista, houve uma 
mudança decisiva na confiança dos cidadãos. Isso 
é o mais importante. 

A singularidade ibérica tem de ser defendida. 
Nestes últimos tempos, assinou-se um acordo 
entre Espanha e Portugal, um pacto energético, 
de uma importância enorme, mas a que a opinião 
publicada não deu atenção. Não é opinião 
pública, é opinião publicada.

A ditadura inoculou o anti-espanholismo. É o 
mesmo que o patriarcado dizer que não há 
problema algum na violência doméstica quando 
há uma violência machista extrema. Hoje as 
pessoas circulam mais, vão a Espanha e vêm cá, 
mas não se faz por conseguir um acordo entre os 
dois países. Porque somos quase 60 milhões de 
pessoas e temos uma voz muito forte se formos 
juntos. 

Agora num plano mais pessoal, continua a 
escrever?

Eu não sou escritora, sou jornalista. Nos próximos 
dias vai sair, em Espanha, e dentro de uns meses 
em Portugal, um livro de crónicas sobre a vida de 
José Saramago em Lanzarote. 

São capítulos breves sobre a música, os vulcões, 
os cães, o ir comprar o pão, a visita dos amigos, o 
trabalho. São escritos como se fosse uma 
jornalista. E uma jornalista nunca é imparcial, ou é 
a voz do dono ou é a sua própria voz. 

A edição está integrada nas comemorações do 
centenário ou é uma coincidência sair agora?

É uma coincidência. É publicada por uma casa 
editorial muito pequenina e chama-se "A intuição 
da ilha". 

Conto como Saramago acabou por viver numa 
ilha, ele que era de terra dentro e nem se sabe 
bem quando foi a primeira vez que viu o mar. 

Mas, mesmo assim, escreveu a “Jangada de 
pedra” e tem inúmeras alusões a ilhas nas suas 
obras. Por isso, digo que houve sempre uma 
intuição de ilha, inexplicável. 

Foi um processo doce, difícil?

Foi trabalho (risos). Tenho de dizer que foi uma 
rapariga muito jovem, que criou uma editora com 
o seu companheiro porque querem ler livros que 
não estão a ser publicados. Por exemplo, “As 
viagens ao sul”, de Virginia Woolf. E 
perguntaram-me se não queria escrever alguma 
coisa para ser publicada e eu comecei a escrever. 

A editora é de Lanzarote e chama-se “Itinerário” 
porque num dos livros, aparece uma frase de 
José Saramago que diz: O livro dos itinerários, 
um livro inexistente. A rapariga que criou a 
editora é uma das guias da minha casa de 
Lanzarote. A minha casa está aberta a visitas. 

O ano passado, lançámos a campanha “Agora 
somos nós”, a que a Pilar aderiu de imediato. 
Recebemos uma onda de apoio de forma 
fantástica. 

Claro. Em Espanha fez-se uma coisa que em 
Portugal não se conseguiu fazer, que era às 8 da 
noite a população ir para as janelas para aplaudir 
os médicos e os enfermeiros. E eu ainda não 
consigo pensar nisso sem me emocionar. Que a 
cidade se juntasse toda, todas as noites, às 8 da 
noite, para aplaudir à janela. E saíram também as 
“Marés Brancas” pela saúde. Porque queremos 
apoiar e celebrar a saúde, saímos para a rua.
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Como vê o Serviço Nacional de Saúde?

Nunca precisei de usar o Serviço Nacional de 
Saúde. Acho que há atenção e cuidado, mas 
faltam meios, penso que está antiquado 
estruturalmente e em meios tecnológicos. Penso 
que ainda corresponde a uma conceção que não 
é a de 2022, que é mais do passado. Foi uma 
inovação quando foi introduzida, mas essa 
inovação deve ser feita todos os anos, 
continuamente.

É uma perceção transversal a Espanha e 
Portugal? 

É muito difícil comparar Espanha e Portugal 
porque Espanha é um país mais forte, mais rico, 
poderíamos comparar, talvez, Andaluzia e 
Portugal, que tem mais ou menos o mesmo 
número de habitantes e mais ou menos os 
mesmos rendimentos. O que é óbvio é que se 
nos descuidamos um único momento o processo 
de privatização da saúde é imediato e está a 
acontecer em todo o lado. Quando o governo é 
de direita, é mais rápido, acelera o processo. Na 
Andaluzia, está a acelerar porque em Espanha a 
saúde é autonómica, está transferida para os 
governos autónomos. Quando o governo é de 
direita, imediatamente começa a colaboração 
com a saúde privada. 

Há um processo de minimização da saúde 
pública, e é preciso estar alerta porque o 
processo é mundial, não é português.

Transitando para outro plano, como está a ser o 
desenvolvimento de uma fundação em Portugal?

Eu nasci em Espanha e convivi muito tempo com 
um português, em Espanha. Quando o português 
morreu, percebi que ia ter de pagar impostos 
maiores do que alguma vez pensei pagar porque, 
de repente, recebi o legado de José Saramago. E 
decidi que isso seria em Portugal e fiz-me cidadã 
para pagar os impostos em Portugal. Decidi e, 
logo que o disse, deram-me a nacionalidade. 

Antes não tinha pedido a nacionalidade 
portuguesa porque se a tivesse pedido Saramago 
também pediria a espanhola e os portugueses 
não o suportariam. Enquanto receber direitos, 
vou continuar a pagá-los em Portugal, 100%. 
Os meus impostos pago-os inteiramente em 
Portugal. E pago mais do que pagaria em 
Espanha, mas não me importo. 

Não se arrependeu? 

Não. Fiz porque quis. Podia ter continuado a 
pagar os meus impostos em Espanha, mas quis 
pagá-los em Portugal. Nunca tinha falado disto, 
falo agora por estarmos a falar do serviço de 
saúde. 

Foi depois dessa decisão que viveu pela primeira 
vez em Portugal? 

Não, tínhamos casa em Portugal. Eu e o José 
passávamos parte do nosso tempo aqui. É 
verdade que vivíamos também em Lanzarote, mas 
tínhamos casa cá e Saramago pagava aqui os 
seus impostos, apresentava-se às eleições aqui, 
votava aqui, exercia todos os seus deveres cívicos 
aqui. Mas trabalhava lá porque aqui não 
conseguia, era um turbilhão de reuniões sociais, 
chamadas. Aqui não tinha tempo para escrever. 
Lá, sim.

Há uma pergunta que gostamos de fazer: houve 
algum profissional de enfermagem que a tenha 
marcado mais?

José Saramago esteve várias vezes a ponto de 
morrer e esteve na unidade de cuidados 
intensivos várias vezes e foi sempre cuidado por 
enfermeiros portugueses em Lanzarote. Não 

havia aqui [em Portugal] trabalho, estamos a falar 
da crise de 2007, 2008, 2010. 

Em Lanzarote, esteve num hospital privado e a 
equipa de enfermagem era maioritariamente de 
portugueses. Houve uma vez, na véspera de 
Natal, os enfermeiros queriam fazer alguma coisa, 
mas não podiam e chegou um momento em que 
se abraçaram todos, na UCI. 

O meu marido contou-me que, numa das visitas, 
o enfermeiro disse-lhe: Tire a camisola. E ele 
encontrou-se no seu idioma. 

A maioria destes enfermeiros foram para 
Inglaterra, entretanto. Foram maravilhosos. Eram 
competentes, novinhos, preparados. Não tinham 
muitos anos de experiência, mas tinham 
preparação.

Não é possível não ser interventiva?

Não ser interventivo é estar morto. A verdade é 
que a cidade está cheia de cadáveres, todas as 
cidades estão cheias de cadáveres, mas eu 
reivindico-me viva. E os meus amigos estão vivos 
e as pessoas que conheço estão vivas, intervêm, 
protestam, manifestam-se, mordem a jugular, 
saímos. 

A Andaluzia bem precisa, com o aumento do 
Vox.

Já existiam antes, mas estavam caídos, agora já 
levantaram a cabeça e apoiam o governo do 
Partido Popular. 

Os governos com partidos de direita levam à 
privatização de serviços de saúde, principalmente 
de tudo o que são cuidados continuados de 
saúde, e nomeadamente em Portugal.

Nesse aspeto, sou radical. Não são os governos 
que querem privatizar a saúde, são os cidadãos. 
Os governos fazem o que querem os cidadãos. 
Os cidadãos querem pagar pela saúde então que 
paguem. Somos nós quem decidimos. 

Nós somos poder, cada um nós é uma potência 
impressionante. E se decidirmos votar por quem é 
a favor da privatização da saúde ou quem a 
defende uns dias sim e uns dias não. Se somos 
claros e conscientes e dissermos que na saúde 
não se toca, na saúde não se toca. Mas há muita 
gente que não se importa de pagar pela saúde. 
Por isso, os partidos sugerem, propõem, mas são 
os cidadãos que decidem. 

Se tivesse de descrever Portugal, com essa 
perspetiva tão rica de dentro e de fora, quais 
seriam os 4-5 fatores determinantes para 
sintetizar este país? 

Creio que o mais importante que aconteceu em 
Portugal, e que foi exemplar, é que, num 
momento em que a direita era triunfante em toda 
a Europa, Portugal elegeu um partido socialista. E 
acho que isso também influenciou, de alguma 
maneira, as eleições espanholas, posteriormente. 
E, de repente, encontrámo-nos com uma Europa 
grotescamente reacionária e uma Península 
Ibérica com propostas progressistas que se 
converteram num feixe, num farol, para outros 
países europeus e da América Latina. 

O caso da Península Ibérica foi muito importante 
e fizeram-se coisas muito importantes. A vitória 
dos partidos socialistas importa por haver algum 
controlo de algumas medidas e porque se acabou 
com aquele período horrível da troika. E 
restabeleceu-se a decisão aos cidadãos e ao 
Parlamento português, já não eram os homens de 
negro que mandavam, mas, de novo, os 
representantes do povo.

Que mais se fez nestes últimos tempos? Tratar de 
nos governar com uma certa lógica, atendendo às 

pressões que nos chegam da União Europeia e do 
mercado. Sendo que um país pequeno não pode 
fazer outra coisa. E o que é verdade é que se 
gerou confiança. Depois da troika, ganhou o 
partido socialista e as pessoas continuavam a 
ganhar o mesmo, mas iam a sorrir pela rua, 
porque se sentiram respeitadas. Desde o tempo 
terrível da governação do Passos Coelho à 
chegada do partido socialista, houve uma 
mudança decisiva na confiança dos cidadãos. Isso 
é o mais importante. 

A singularidade ibérica tem de ser defendida. 
Nestes últimos tempos, assinou-se um acordo 
entre Espanha e Portugal, um pacto energético, 
de uma importância enorme, mas a que a opinião 
publicada não deu atenção. Não é opinião 
pública, é opinião publicada.

A ditadura inoculou o anti-espanholismo. É o 
mesmo que o patriarcado dizer que não há 
problema algum na violência doméstica quando 
há uma violência machista extrema. Hoje as 
pessoas circulam mais, vão a Espanha e vêm cá, 
mas não se faz por conseguir um acordo entre os 
dois países. Porque somos quase 60 milhões de 
pessoas e temos uma voz muito forte se formos 
juntos. 

Agora num plano mais pessoal, continua a 
escrever?

Eu não sou escritora, sou jornalista. Nos próximos 
dias vai sair, em Espanha, e dentro de uns meses 
em Portugal, um livro de crónicas sobre a vida de 
José Saramago em Lanzarote. 

São capítulos breves sobre a música, os vulcões, 
os cães, o ir comprar o pão, a visita dos amigos, o 
trabalho. São escritos como se fosse uma 
jornalista. E uma jornalista nunca é imparcial, ou é 
a voz do dono ou é a sua própria voz. 

A edição está integrada nas comemorações do 
centenário ou é uma coincidência sair agora?

É uma coincidência. É publicada por uma casa 
editorial muito pequenina e chama-se "A intuição 
da ilha". 

Conto como Saramago acabou por viver numa 
ilha, ele que era de terra dentro e nem se sabe 
bem quando foi a primeira vez que viu o mar. 

Mas, mesmo assim, escreveu a “Jangada de 
pedra” e tem inúmeras alusões a ilhas nas suas 
obras. Por isso, digo que houve sempre uma 
intuição de ilha, inexplicável. 

Foi um processo doce, difícil?

Foi trabalho (risos). Tenho de dizer que foi uma 
rapariga muito jovem, que criou uma editora com 
o seu companheiro porque querem ler livros que 
não estão a ser publicados. Por exemplo, “As 
viagens ao sul”, de Virginia Woolf. E 
perguntaram-me se não queria escrever alguma 
coisa para ser publicada e eu comecei a escrever. 

A editora é de Lanzarote e chama-se “Itinerário” 
porque num dos livros, aparece uma frase de 
José Saramago que diz: O livro dos itinerários, 
um livro inexistente. A rapariga que criou a 
editora é uma das guias da minha casa de 
Lanzarote. A minha casa está aberta a visitas. 

O ano passado, lançámos a campanha “Agora 
somos nós”, a que a Pilar aderiu de imediato. 
Recebemos uma onda de apoio de forma 
fantástica. 

Claro. Em Espanha fez-se uma coisa que em 
Portugal não se conseguiu fazer, que era às 8 da 
noite a população ir para as janelas para aplaudir 
os médicos e os enfermeiros. E eu ainda não 
consigo pensar nisso sem me emocionar. Que a 
cidade se juntasse toda, todas as noites, às 8 da 
noite, para aplaudir à janela. E saíram também as 
“Marés Brancas” pela saúde. Porque queremos 
apoiar e celebrar a saúde, saímos para a rua.
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)s governos fazem o que querem os 
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!ercam-se connosco, falemos pelos cotovelos

#embrando-se de falarem de n.s
0 9o digitem n?meros, que nem sempre traduzem quem somos, a n9o ser na prem@ncia dos apelos

' quem mais poderia ser para al;m de n.s, para rematar o c.s?

,entimo-nos s.s dentre versos
0 9o notamos transpar@ncias nas avalia: Aes dos nossos desempenhos transversais

0 9o nos fazem falta ju<zos controversos
!ois n9o potencializam os nossos valores profissionais e salariais 

$o usarmos os olhos, sentimos que nos cegam
+om pontos registados l= do alto do vosso curul

&o tanto que nos subtraem, mais pontos j= n9o nos chegam
4ransformam-se em b?ssolas que n9o nos guiam, de norte a sul

$i, que vida original, l= na pandemia
>oras extras contrafeitas, pagas por um tost9o

-idas viradas do avesso e desavesso, com irrepreens<vel mestria
%eclamamos ent9o men: 9o de relevante pela nossa resili@ncia e exaust9o

Bs vezes no que sentimos criamos nossos reversos
0ossa presen:a assegura uma gest9o, por vezes, plebeia

0ossa s=bia intui: 9o faz diagn.sticos confusos e complexos
+onhecemos os desprovidos bastidores e a farta plateia 

'speran:a no dia, que vos saiam da boca, as palavras
$quelas que sil@ncios ir9o despertar

$quelas que abra:ar9o nossas preces fundamentadas
$quelas que libertar9o o choro triste de quem n9o conseguiu chorar
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olhar
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, 9o tantas as vezes que limpamos rostos sofridos, C porta de uma qualquer institui: 9o que desanda
7ueremos espa:os de sa?de e doen:a, constru<dos de uma pedra s.
$ igualdade manter= ao gesto o detalhe que o cora: 9o comanda
' nunca fora do alcance de todos, como o fruto de jil.

0ossas mentes est9o em alerta e os cora: Aes em oferta necess=ria 
D assim que nos aproximamos de quem de n.s precisa
$inda que em situa: 9o vinculativa prec=ria 
7ue n9o nos salva da condi: 9o indecisa

D direito nosso a aboli: 9o da injusti:a e da desigualdade
D evitar o desgastado monop.lio da nossa profiss9o 
0 9o se trata de perder a raz9o quando pedimos compensa: 9o pelo nosso risco de penosidade 
D exig@ncia que revisem nossas condi: Aes especiais de aposenta: 9o 

0 9o precisamos provar o nosso ideal
,omos realmente um grupo esquisso
0ascemos e morremos enfermeiros, somos vers9o original 
' em nenhuma circunstEncia nos deixaremos ficar pelo preju<zo 

0unca abandonaremos nosso utente, na vida
$ for:a da gravidade inerente, nossos p;s insistentemente, prender= C terra
) c;u jamais limitar= o nosso voo, na sua despedida
' sempre os libertaremos na dor que os leva com ela
 
!edimos um olhar merecido de maior valoriza: 9o 
7ue nos vejam como somos, na labuta, nossa e do outro, nossa real situa: 9o 
0osso trabalho sempre ser= feito por amor, paix9o e compaix9o 
3as que n9o se entenda, que isso, n9o exija uma boa compensa: 9o
' da boca, estas palavras que vos falamos, visam seguramente, um mundo mais humano, mais irm9o
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