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Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia da Unidade de Alcoologia de Coimbra:

Uma sociedade dependente de 
dependências

O que nos traz hoje, nesta edição dos ci-
clos temáticos de formação em alcoolo-
gia?
Luís Osório (LO) – Eu não sou um espe-

cialista de adições mas talvez seja um espe-
cialista de dependências… A única coisa que 
sei é como irei começar… O resto, não sei… 
vou deixar que as palavras assumam essa 
magia especial… Estou agora a ver a terceira 
temporada de uma série, o Mad Man, em que 
não há um plano em que as pessoas não es-
tejam a fumar ou a beber… É passado numa 
agência publicitária, na década de 50-60, altu-
ra do apogeu da publicidade nos EUA e, em 
todos os planos, fumam e bebem… É extraor-
dinário porque a forma como se bebe hoje é 
muito diferente. Diria que é oposta à forma 
como se bebia antes… Apesar de estarem 
sempre a beber, há um tempo para as coisas 
serem bebidas, como se o mais importante 
não fosse exatamente o whisky que se bebe 
mas um certo pacto com uma ideia de passa-
gem de tempo, de eternidade até. Hoje, é exa-
tamente o contrário: bebe-se com uma veloci-
dade tal que diria que se bebe acompanhando 

um tempo de volatilidade. Quando comecei no 
jornalismo, como estagiário, tinha uma redac-
ção de bêbedos… Mas uma redacção extraor-
dinariamente talentosa e com alguns até ge-
niais, como o José Cardoso Pires, que bebia 
uma garrafa de whisky ao almoço ou o grande 
realizador, Fernando Lopes… E, mais uma 
vez, era outra coisa, que nada tinha a ver com 
a voragem deste tempo.

Se calhar, um aguçar, por vezes, da cria-
tividade…
LO – Claro! Não é imaginável a história da 

literatura sem os excessos… Vou falar também 
um pouco disto, não defendendo os excessos. A 
partir daqui, falarei certamente de um tempo de 
dependências: de uma ideia de felicidade, de 
termos dinheiro, de sermos desejáveis, de uma 
série de coisas…

Que não propriamente de substâncias 
psicoativas…
LO – As substâncias vêm por acréscimo a 

tudo o resto. Hoje, os políticos portugueses, 
como os internacionais, têm as características 
que conhecemos, voláteis, de adaptação, de di-
ferentes e criativos conceitos de verdade mas 
não nascem de geração espontânea…

São dependentes dos votos?
LO – Sim, são dependentes dos votos e nós 

somos dependentes das mentiras que eles nos 
dizem. Porque sem as mesmas não votamos.

Todos nos recordaremos de vermos te-
lejornais apresentados por pessoas a 
fumar, programas de entretenimento ou 
cultura com pessoas a beber… Talvez 
obrigada pela lei, a comunicação terá de-
sempenhado aqui um papel, escondendo 
o que era mais visível mas também re-
correndo a alternativas, mais sub-reptí-
cias…
LO – Sim, embora tal também represente 

uma consequência de um maior conhecimen-
to das consequências do álcool e do tabaco… 
Como em tudo, é um misto, um paradoxo. En-

quanto pai, o que penso hoje não é o que pen-
sava há 20 anos. Por um lado, sim, um maior 
conhecimento mas, por outro lado, um mundo 
que é muito politicamente correto, em que exi-
gimos aos outros o que não somos capazes 
de exigir a nós próprios. E aí, mais uma vez, a 
quem nos representa, aos políticos, que se-
jam uma espécie de virgens impolutas, quan-
do percebemos que estas são as piores de to-
das.

Percebo que não vale a pena esconder…
LO – Os grandes políticos da história come-

tiam excessos. Os que não o faziam deram mui-
to maus resultados. A maioria dos ditadores não 
tem excessos. Aliás, conseguem conquistar o 
poder, precisamente porque assumem o papel 
dos que vão moralizar o sistema e erradicar 
uma suposta miséria moral. E depois percebe-
mos que os moralistas, regra geral, são os pio-
res porque têm um sentido tão inflacionado de si 
próprios que raramente se dão com a tolerân-
cia. Agora, até parece que estou a defender o 
álcool e os excessos mas o que quero dizer é 
que os excessos são sempre uma emanação da 
sociedade. Sempre houve e existirão pessoas 
que consomem substâncias, por vários motivos: 
para fugirem a uma realidade, para criarem uma 
realidade alternativa, pro esquecimento ou por 
memória…

…Ou por gosto…
LO – Ou por gosto… Embora, quando per-

cebemos que o consumo adquire outra dimen-
são, causa mais sofrimento do que prazer. Não 
sendo um especialista, talvez o meu contributo 
seja ajudar a pensarmos colectivamente nas 
formas de dependência que nos fazem consu-
mir substâncias, nomeadamente álcool, da for-
ma como se consomem. Que mundo é este que 
nos obriga a ser voláteis e muito virtuais na for-
ma como vemos as coisas e de consumirmos 
também. Antes, bebíamos para encontrarmos 
um caminho próprio… Hoje, talvez a generalida-
de das pessoas beba para se esquecer do ca-
minho próprio.

O Auditório da Unidade de Alcoologia de Coimbra acolheu, no dia 22 de maio, mais uma sessão do ciclo temático de formação, que a Unidade de 
Alcoologia de Coimbra tem vindo a desenvolver há três anos. Conferindo continuidade a critérios como a multidisciplinaridade, a atratividade ou o 
pragmatismo, a organização prendou-nos, nesta edição, com a temática Uma sociedade dependente de dependências, convidando o jornalista Luís 

Osório a desenvolver uma prelecção.
Como é habitual, Dependências marcou presença no evento e partilha, em discurso direto, reflexões, a experiência e sapiência acumuladas por um 

profissional de um domínio raramente representado em discussões na área dos CAD…


