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Introdução

Marcelo Rebelo de Sousa é desconcertante.  
O Presidente da República conhecido como 
o Presidente dos Afetos tem uma agenda mais 

cheia do que qualquer dos seus antecessores. Parece que 
está em todo o lado e com todas as pessoas, especialmente 
em momentos de aflição, acidentes ou catástrofes. 

É também o Chefe de Estado que se senta no chão                     
a falar com pessoas que vivem na rua, abraça quem 
chora desesperadamente, cumprimenta e fala com todas 
as pessoas, sejam Chefes de Estado ou de Governo ou 
desconhecidos na rua. Dorme pouco, lê muito. Há quem 
lhe chame hiperativo. Sabe tudo sobre medicamentos, 
prega partidas e brinca com crianças. Ao visitar a Cova da 
Moura, ajuda uma mulher a apanhar a roupa e mostra como 
costuma estender a sua. Na prisão de Tires, embala bebés, 
cumprimenta todas as reclusas e ensina uma delas a melhorar  
a maquilhagem, prolongando o risco sob os olhos.

Ao mesmo tempo, é o Presidente das selfies, porque tira 
fotografias com quem pede e mesmo com quem não pede. 
Chegam a criar-se grupos nas redes sociais e concursos do 
melhor autorretrato com ele ou grupos de quem não tem 
nenhum. 
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Marcelo Rebelo de Sousa - O presidente dos afetos

Marcelo Rebelo de Sousa gosta de quartos pequenos e 
chega a marcar dormida em hotéis com nome falso para 
poder ficar num quarto económico em vez dos quartos 
luxuosos que lhe querem atribuir. O mesmo acontece em 
viagens oficiais. Numa conversa com alunos, numa escola, 
explica que gosta de ser ele próprio a fazer as suas malas 
porque é «muito muito minhoquinhas» e gosta de organi-
zar «tudo nos mesmos sítios».

Marcelo é um homem de fé, acredita na Providência de 
Deus e que a política deve ser para servir os outros. 

Este livro pretende mostrar quem é este Presidente da 
República, que está a celebrar setenta anos, olhando para 
o seu percurso até chegar ao cargo e durante o mandato. 
Marcelo Rebelo de Sousa tem milhares de intervenções 
e fala em quase todas as ocasiões. É, por isso, natural que 
muita coisa tenha sido excluída deste livro. Privilegiou-se   
o lado humano, afetivo e a dimensão social do Presidente 
da República e do homem. 

Foram entrevistadas mais de uma dezena de pes-
soas, amigos e outros que lidaram de perto com Marcelo 
Rebelo de Sousa em áreas a que tem dado especial desta-
que. Cabe-me aqui agradecer a generosidade, o tempo 
e a disponibilidade de todos quantos aceitaram o desafio 
de se deixarem questionar. Investigou-se exaustivamente 
a página da Presidência da República onde, até ao verão 
de 2018, estão mais de dois mil vídeos com intervenções 
suas e ações oficiais. Esse trabalho foi completado com  
a análise de trabalhos jornalísticos, intervenções públi-
cas não oficiais e livros publicados. Agradeço também a 
colaboração dos serviços da Presidência da República, no 
acesso às fotografias que fazem parte deste livro.
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