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Não perguntes por quem os sinos dobram, eles do-
bram por ti.
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cias, mais indicado é dar-lhe o nome de agonia.

Natália Correia
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PRÓLOGO

É comum um livro deste género – crónicas recolhidas a partir de vivên-
cias diversas do quotidiano – ter uma apresentação pedida a um amigo ou a 
alguém que seja uma referência na sociedade. E, por vezes, é mesmo nesse 
texto introdutório que está toda a valia da publicação. O livro que antece-
deu este, -  “Crónicas do dia-a-dia” - foi prefaciado generosamente pelo Sr. 
Eng. Francisco de Almeida e Sousa, um homem para a Eternidade. Vale, 
sobretudo, por esse texto. Porque este livro, porém, não tem qualquer pre-
fácio, devo dar explicações aos eventuais leitores e, sobretudo, justificar-me 
perante mim.

Não sei se haveria, desde logo, alguém que estivesse hoje disposto a sacri-
ficar-se neste altar ao redor do qual se acumulam meros resíduos de um pen-
samento frágil na corrente forte deste tempo líquido que é o nosso. Receoso 
de ouvir um “não!” na verdade nem sequer tentei. É que, ao longo do tempo 
de gestação deste livro assumi e levei ao espaço público posições que, não 
raras vezes, até amigos não secundavam e, ao contrário, criticaram duramen-
te mesmo, ainda que sem apresentar geralmente qualquer fundamentação 
– o que em nada me ajudou. Também de nada me valeu o apoio silencioso 
de outros que, concordando (por amizade, cortesia… sinceramente?) no seu 
estar quotidiano se conformavam, porém, com o contrário – e, até o procla-
mavam alto e bom som – na defesa dos seus estatutos e negócios… Houve 
exceções, porém (um abraço, Manuel Almeida dos Santos!).



Outra razão, porventura a decisiva, para ter prescindindo de solicitar um 
prefácio de alguém a este livro reside na convicção, que há muito se forjou 
e enraizou no meu pensamento, de que a natureza humana é marcada pela 
luta de todos contra todos, que o homem é, afinal, o lobo do homem. Não 
será por acaso que a palavra final de “Os Lusíadas” é a palavra “inveja”.

E depois de todo este arrazoado apenas fica, então, uma conclusão que, 
no fundo, nada explica: se não me perguntarem porque é que, dito o que 
foi dito, surge este livro, eu sei; mas se me perguntarem, eu não sei explicar.

18 de outubro de 2014
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ENTRE MUNDOS

Há sinais inegáveis de uma rutura com o passado.

As palavras que ora escrevo não serão mais do que palavras, porventura 
vazias, neste mundo que está virado de pernas para o ar. Escritos na água 
neste tempo opaco, rico em incertezas e prenhe de riscos que vem marcando 
uma etapa mais do trânsito da humanidade.

Há sinais inegáveis, porém, de uma rutura com o passado que nos colo-
cam perguntas fortes e para as quais não alcançamos respostas, ou apenas 
algumas respostas frágeis, precárias.

Uma nova era marca já o nosso tempo. Não se trata de um mero tempo 
de mudança, mas de uma transformação radical, que vai às raízes das nossas 
vidas e as muda completamente. No entretanto desmembram-se continuida-
des que parece terem imperado no passado. Vejam-se alguns sinais. A Igreja 
Católica, que, quer se queira quer não, é um referencial incontornável da 
nossa mundividência, tem um novo Papa… ao lado de outro, dito emérito, 
mas que não deixa de carregar em si um certo passado que ainda é presente. 
Tão presente como o novo Papa Francisco, porventura o símbolo de algo 
novo, revolucionário mesmo. Não há, decerto, saber científico para perce-
ber o que se passa e cada um tirará as suas ilações. Vale aqui, talvez, apenas 
aquela reflexão de Santo Agostinho: “Credo ut intteligam… intellego ut cre-
dam” (creio para poder entender… entendo para poder crer) – porventura 
um imprescindível apoio para nos situarmos neste conturbado mundo.

O processo austeritário em curso – e sem fim à vista – agrava cada vez 
mais a nossa condição de vida, ainda que, a alguns, esteja a trazer cada vez 
mais riqueza e poder. Não sairemos dele, porém, seja quando for, com o 
mesmo modo de ser ou de estar.
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O crescimento económico é, por outro lado, a ilusão que, agora, parece 
despontar no céu negro entre os trovões.  Mas, nada estando assegurado, 
cabe, mesmo assim, perguntar: crescimento para quem? Crescimento de 
quê?

Entre a realidade e as promessas evidencia-se o desnorte que vai na vida 
pública em Portugal e no mundo. Na “troika”, que nos oprime, uns acham 
que basta de punição e apelam ao crescimento económico, enquanto outros 
convocam e impõem uma ainda mais dura austeridade numa dualidade de 
posições que mostra bem o desvario que vai na cabeça dos políticos. Por cá, 
neste país que apodrece em cada dia que passa, acontece um governo com 
dois primeiros-ministros (ou três, além de Passos e Portas … Gaspar).

Em casa onde não há pão (juízo) todos ralham e todos têm razão.

O início deste milénio há-de ficar na História como um tempo de medio-
cridade – de gente sem escrúpulos na governação pública; de ideias estúpidas 
e políticas experimentalistas; de falta de solidariedade e de egoísmo; de fome 
e de mal-estar geral; de ausência de honra e de humanismo, também.

Em momentos de catástrofe é necessário projetar o pensamento para o 
período que se lhe há-de seguir e, daí, de novo, olhar com esperança o fu-
turo. A isto se chama “catastrofismo esclarecido” (Jean-Pierre Dupuy, “La 
marque du sacré: essai sur une dénégation”, Paris, 2009), o que é algo que 
não tem sido objeto de devida atenção. Há que, com efeito, dizer a verdade 
sobre o presente sem minimizar o tamanho da catástrofe que se abateu sobre 
nós, mas lançar, também, pontes para o outro lado.

Os livros já foram todos lidos e as teorias são todas conhecidas da gene-
ralidade dos “mestres” que governam este tempo. Só falta, agora, dar um 
“jeitinho” e assumir uma ideia sobre Portugal – que não é um mero gabinete 
em Bruxelas, Nova Iorque ou Berlim com janela para a província.
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ADIANTE, QUE SE FAZ TARDE

Querem ir sem nós? Pois bem, nós seguiremos sem eles.

Enquanto os donos dos partidos políticos se digladiam, uma vez mais, 
decrépitos, para saber quem lava mais branco, a nossa vida continua neste 
vale de lágrimas a que nos levou, diz-se, a crise de 2008. Há, porém, que pa-
rar e pensar: não seremos, muitos de nós, cúmplices da crise? A vitimização 
não será um “desporto” nacional? Poderemos, como nação, viver algum dia 
sem andar com a mão estendida, mendicante, na pedincha de ajuda ou, deso-
nesta, a gozar à custa do trabalho dos outros (colónias, União Europeia…)?

Um indício de resposta foi-me trazida nestes dias mais fortemente en-
quanto esteve no Porto, a convite do Forum Portucalense, o Sr. Ilan Geva, 
um dos maiores peritos mundiais em marketing, convidado a falar sobre 
dois temas: “Portugal destino de excelência – TURISMO DE SAÚDE E 
BEM-ESTAR – QUE FAZER?” e “Porto! Uma marca para o mundo!”. 
Quem assistiu considerou excelente o conteúdo das informações que nos 
foram trazidas por esse guru norte americano e vários presentes nas confe-
rências, de algum saber de experiência feito, concluíram que neste país se vai 
por um caminho errado e urge mudar de estratégia se algum dia quisermos 
tirar a cabeça debaixo de água. Outros não perceberam nada. Muitos respon-
sáveis no aparelho da administração pública ou autarcas, que todos pagamos, 
primaram pela ausência. Também os autodesignados “notáveis”(!?) do Porto 
fizeram sentir com a sua ausência a soberba do seu egoísmo, da sua ignorân-
cia e do seu desprezo por tudo o que não vai no sentido dos seus interesses 
individuais. A comunicação social, tirando a honrosa presença da RTP1 e do 
jornal “Vida Económica” – cada vez mais claramente um exército de merce-
nários estúpidos – fez ouvidos de mercador aos eventos.

Feliz o país que tais filhos… tem!
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