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ESTA NOSSA EUROPA À BEIRA 
DO PRECIPÍCIO

A revista The Economist de Novembro abre com 
um artigo que vale a pena ler, não pela novidade 
do tema, que não tem, mas pela sua importância.
O pano de fundo é a recente entrevista de 
Macron e o aviso deixado à Europa, sob o 
tema “On the edge of a precipice”, em que o 
Presidente francês, reconhecido liberalista, vem 
colocar em perspectiva a realidade actual da 
Europa no quadro da aparente disfuncionalidade 
generalizada. E muito embora eu seja, desde 
sempre, convicta e devotamente, uma intrépida 
apaixonada pelo RU, com ou sem brexit, 
reconheço aos franceses, sobre aquele olhar 
de aparente snobeira, o característico tique de 
sobrancelha rebelde, para bem de todos nós, e 
que tão bem parecem estimular o funcionamento 
das sinapses que têm dentro.
É certo dizer que a Europa está perigosamente à 
beira de um precipício. Mas é mais justo dizer que 
essa aproximação tem sido potenciada, a nível 
interno, pelo desconseguimento das sucessivas 
opções de política económica e financeira e, no 
plano externo, pelas igualmente frágeis políticas 

quer ao nível da diplomacia com terceiros, quer 
da emigração.
Para além disto, como lembra Macron, esta crise 
da Europa - que não deixa de estar paredes meias 
com crises que povoam o globo de forma mais 
ou menos extensa, quer por via da guerra, quer 
da miséria intelectual ou económica -, tem ainda 
como origem o progressivo afastamento dos EUA 
relativamente à Europa e a necessidade de se 
repensar a estratégia para a sobrevivência d’Ela.
A história do início deste século deixa já 
clarificado este afastamento: de um lado a Europa 
e Reino Unido e, do outro, os Estados Unidos. 
Os destinos parecem separar-se ao fim de um 
casamento (quase) perfeito, durante o qual, por 
três vezes, pelo menos, os Estados Unidos foram 
determinantes para a sobrevivência da Europa – 
duas guerras mundiais (1914-1918 e 1939-1945) e 
a crise dos mísseis (1962) são os marcos que mais 
se distinguem na história desta união.

No entanto, quando Barac Obama, de olhos 
virados já para a Ásia, escolheu não tomar uma 
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posição de força contra o uso de armas químicas 
na Síria, logo denunciou o quanto os Estados 
Unidos tinham perdido o interesse no Médio 
Oriente, ao que se veio somar, esclarecendo 
esses sinais, o abandono por Trump dos antigos 
aliados Curdos que ajudaram a combater o 
Estado Islâmico numa altura em que o Ocidente 
precisava disso para manter a sua própria 
sobrevivência.
Como lembra o Presidente francês, este acto 
desastroso da administração Trump consegue 
ainda, do mesmo passo, ser um rude golpe de 
circo perante uma NATO que já não sabe o que 
fazer para se manter à tona neste mar de águas 
tão agitadas que é hoje o contexto internacional 
– ao não informarem atempadamente os seus 
aliados na NATO da retirada de apoio aos Curdos, 
os EUA deram à Turquia, também membro da 
NATO, a oportunidade de invadir a Síria sem 
sequer consultar a própria NATO.

Estes problemas estão a acontecer na Europa. 
Não é nos Estados Unidos. É na Europa, nas 

suas fronteiras, com os seus aliados de sempre. 
E estes sinais de inequívoco desalinhamento 
dos Estados Unidos, o distanciamento que tem 
transformado esta união num casamento de 
fachada nos últimos anos, permitem-nos concluir 
que a Europa tem hoje, para resolver ontem, um 
verdadeiro problema estratégico e político.
Este problema é tanto mais grave quando, como 
sabemos, a Europa sempre confiou a sua defesa 
militar aos Estados Unidos ou, pelo menos, à 
NATO que predominantemente fala americano. 
Nunca foi, para esta Europa saída da Segunda 
Grande Guerra, por razões que se conhecem de 
sobra, uma eminente questão a salvaguarda da 
defesa estatégica das suas fronteiras.  

À excepção do RU, com agenda própria devido 
à sua política geoestratégica e como membro 
da Commonwealth vinculado à Declaração de 
Singapura, a Europa descansou sob o manto 
de uma política de cooperação que sempre foi 
concretizando, mais ou menos com sucesso, com 
ou sem alguns soluços de permeio.
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ESTA NOSSA EUROPA À BEIRA DO PRECIPÍCIO

De facto, a Europa continental foi sempre 
promovendo a aliança económica interna dos 
Países que a compõem, optando claramente por 
não condicionar a sua vida em União pela disputa 
interna de tecnologias de defesa e incremento da 
militarização.

Não terá sido alheio a esta opção, certamente, 
o facto de a Europa ter investido na sua própria 
reunificação, tanto mais quando alguns dos 
Países centrais, perdedores da Grande Guerra, a 
quem foram impostas regras de conduta políticas 
e restricções militares – as primeiras consagradas 

ainda na Carta do Atlântico -, viram limitados 
pelos resultados das cimeiras de Yalta e Potsdam 
os poderes de intervenção além das fronteiras 
redesenhadas.

Estas bases que constituíram a génese das 
Sociedade das Nações e da Organização das 
Nações Unidas, não deixam de evidenciar, a 
par do firme propósito de sancionar geográfica 
e politicamente os vencidos da Guerra, um 
assumido sentido de reintegração da Europa 
(ocidental) como um todo. Não por acaso, o passo 
seguinte foi o da criação das uniões comerciais, 

sectoriais primeiro, económica e 
financeira a partir do nascimento da 
União Europeia.
Tudo isto fez, e faz, sentido neste 
velho Continente – se, por um lado, 
se continham os limites da acção 
militar no interior da Europa ocidental, 
por outro lado abriam-se as fronteiras 
ao livre comércio entre membros, 
permitindo que as proximidades 
geográficas assumissem uma 
preponderância tal que, como seria 
lógico esperar, robustecessem as 
afinidades políticas.
Tudo isto é conatural ao 
desenvolvimento dos princípios da 
Democracia que têm sido, desde os 
idos do Império Romano aos tempos 
da Revolução Francesa, em cada um 
a seu modo e tempo, o ADN desta 
nossa Europa.
Mas a Europa cresceu. Não em 
tamanho, mas em grandeza 
estratégica.
Alargaram-se as fronteiras da UE e 
os tratados comerciais, e a Europa 
desenvolveu-se ao ponto de não 
fazer hoje sentido pensar que nesta 
grande escola deva existir uma 
turma de ensino recorrente para os 
vencidos da Guerra. Pelo contrário, a 
Europa desenvolveu-se mesmo no 
sentido inverso.
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Após o final da Guerra Fria - precipitado pelo 
reconhecimento a Leste de que a manutenção de 
cortina isolava cada vez mais economicamente 
o respectivo Bloco, ao mesmo tempo que, deste 
lado, o crescimento 
económico permitia uma 
melhoria considerável 
das condições de 
vida e, com isso, 
mantinham num registo 
de alguma constância 
o contentamento dos 
eleitores e investidores 
-, a Europa reforçou 
a sua importância no 
mundo.
Só que o fim da Guerra 
Fria veio permitir 
também a outros 
Países, como a Rússia 
e China, alargar os seus 
horizontes, desde logo 
comerciais. 
Por outro lado, 
importa não esquecer 
que estamos na 
Era da informação/
desinformação e inteligência artificial, que tem 
sido aproveitada por alguns interesses para 
desenvolverem técnicas invasivas de controlo 
dos indivíduos bem mais do que tem permitido o 
seu aproveitamento para o bem de todos.
Se bem que a expressão inteligência artificial 
encerra, do nosso ponto de vista, uma 
contradição nos próprios termos, este uso das 
potencialidades que a técnica coloca ao dispor 
da Humanidade não deixa de trazer consigo 
o inerente contraponto que é a acessibilidade 
desses meios por parte de quem representa 
rostos invisíveis com interesses duvidosos. E 
estas são áreas de difícil regulação, até porque 
as legislações locais se debatem com a questão 
da falta de fronteiras físicas que imponham os 
limites de jus imperii à circulação da informação/
desinformação e de limites que lhe imponham a 
necessária contenção ética.  
Aliás, paradigmático é mesmo o facto de hoje 

em dia se fazer política através de redes sociais e 
tweets, o que deixa absolutamente esclarecida a 
grandeza do absurdo de que estamos a falar.
Por outro lado, a desorientação é tanta que o 

simples facto 
de se falar 
de regulação 
nestes 
sectores faz 
logo sublevar 
as fracas 
consciências 
que se deixam 
manipular 
por quem se 
prevalece 
dessa 
desregulação. 
Se tomarmos 
todos estes 
factores e os 
juntarmos, 
temos como 
resultado o 
presente a que 
chegámos.
Há sobretudo 

dois pontos assinaláveis nesta equação que 
importa não descurar.
Primeiro, o facto de, ao contrário dos recentes 
parceiros ressurgidos neste contexto europeu e 
mundial, a Europa (ocidental) ter sucessivamente 
interiorizado os seus princípios de liberdade, 
de defesa da dignidade humana, de imposição 
de regras clarificadoras nas áreas comerciais, 
financeiras e científicas, entre outras, não 
sacrificando a sua essência sempre que, posto pé 
em ramo verde, aos seus princípios tem de voltar.
Ao contrário, alguns dos novos emergentes 
mundiais, foram desenvolvendo outras prioridades 
de política e estratégia que ainda hoje os 
distinguem, que convertem esta nova cooperação 
numa espécie de família disfuncional para 
cuja hegemonia não existe um plano que seja 
absolutamente concretizável.
Na base das diferenciações podem estar, e têm 
estado, questões tão diversas como as raízes 
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culturais e sociais de todos os actuantes. O que 
para alguns é uma prioridade cultural, para 
outros é um acessório.
Por outro lado, convém lembrar que a nossa 
Europa da União, tendo apostado na criação 
deste consórcio comercial, deixou pelo caminho 
muitas outras questões que deu de 
barato ficarem resolvidas apenas 
porque genericamente a união 
económica era funcional. 
No entanto, como sabemos, as 
pessoas em concreto não existem 
apenas no contexto em que se 
relacionam os seus empregadores 
em geral. As pessoas em concreto 
têm ansiedades, dificuldades, 
particularidades culturais e 
necessidades sociais que importa 
resolver a cada passo. E a UE, 
penso que será legítimo concluir 
assim, não se preocupou ainda 
profundamente com estas 
dimensões essenciais.
Ao partir do princípio de que 
uma hegemonia de regras para 
vínculo recíproco e livre circulação 
comercial trariam suficiente bem-
estar para que tudo o mais se 
resolvesse por acréscimo, a UE apostou todas 
as fichas  no que nos é comum e descurou o 
que nos distingue. Sendo certo que o que nos 
distingue, o que nos singulariza é, na realidade, a 
nossa verdadeira essência.
E é esta individualidade de cada um, que acaba 
por ser a singularidade de cada povo, e que 
não se consegue padronizar porque faz parte 
da essência do Ser, que neste momento vem 
à superfície e potencia as consequências de 
um certo desnorte económico a que se vai 
assistindo. Isto, aliado ao facto de as chamadas 
dívidas externas estarem expostas à especulação 
que, de acordo com interesses circunstanciais, 
fragiliza, ou não, as economias dos Países 
que mais vulneráveis se mostrem no contexto 
internacional.
Era expectável, pensamos nós, que o 

alargamento das fronteiras e incremento das 
relações económicas internacionais trouxesse 
consigo a exposição das fragilidades individuais. 
Era expectável que o assumir sucessivo de 
políticas económicas e financeiras de conjunto 
deixasse vulneráveis essas individualidades que 

se notam, sobretudo, em sectores estratégicos 
das comunidades locais, como educação, justiça, 
segurança, saúde, emprego, etc. E ao evitar 
empenhar-se na concertação efectiva de políticas 
estratégicas nestas outras áreas, cedendo com 
isso a determinados interesses sectoriais da 
economia, a UE não se empenhou em conseguir 
também uma união social gratificante.
Esta incapacidade da UE para resolver as 
questões que separam tanto os Países membros 
e a imposição, ao mesmo tempo, de sanções 
económicas aos Países com menor robustez 
económica – que não é mais, muitas vezes, do 
que uma desastrosa intervenção socio cultural 
e falta de vontade para concretizar reformas 
profundas sectoriais - através da investidura de 
troikas burocratas e tecnocratas cujas dioptrias de 
vista não divergem daqueles critérios absolutos 

ESTA NOSSA EUROPA À BEIRA DO PRECIPÍCIO
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e abstractos, em nada tem contribuído para 
esbater as diferenças e aproximar os europeus.
Segundo, e muito embora relacionando-se este 
ponto com o primeiro, importa ter em atenção 
que a Europa, cuja origem é, ela mesma, a 
emigração, não tem sabido enfrentar os desafios 
humanos que os tempos actuais suscitam.
Ao aquiescer, por vezes intervindo activamente 
como aliada, na maior parte dos conflitos que nos 
últimos quarenta anos viram despontar um pouco 
por toda a parte, a Europa da União vira agora 
costas às consequências dessa concordância e 
envolvimento.

Quando se aceita e se auxilia um País como 
os Estados Unidos a travar guerras às portas 
das nossas fronteiras, por exemplo, tem de 
projectar-se a longo prazo as consequências 
dessa intervenção que, como é óbvio, a envolver 
um surto de migrantes em fuga, afectarão as 
fronteiras da Europa e não as americanas, uma 
vez que os pobres, os que perdem tudo, não têm 
como viajar senão a pé ou por terra.
Não está em causa julgar se a Europa fez bem 
ou mal em integrar o grupo de Aliados. Essa 
questão, que já é passado, serve quanto muito 
para purgar culpas numa missa de domingo. Não 
resolve problemas que são reais e efectivos.
Ora, na circunstância de haver ainda, além 
destes, outros conflitos latentes espalhados 
pelo mundo, cuja reactivação vulcânica vem a 
espaços, e de se perceber que as consequências 
- para além do desgaste humano e económico 
que o confronto bélico sempre traz -, passam 
necessariamente pela deslocação de pessoas 
que fogem dos territórios em guerra para 
aqueles em que anseiam poder sobreviver com 
paz e garantir a sobrevivência dos filhos, impõe 
como princípio de solução a coordenação de 
políticas de integração, mas também políticas 
diplomáticas no sentido dessas pessoas 
poderem, um dia, regressar àquele que é o seu 
chão.
O surto de migrantes não é, em rigor, mais do 
que a legítima defesa das vítimas contra agressão 
actual e violenta que é a guerra.

E esta nossa Europa, que assenta nos princípios 
da liberdade e solidariedade não pode virar 
costas a este problema. Seja pela via da 
intervenção para pacificação dos conflitos, seja 
no investimento para criação de infraestruturas 
no terreno, que fixem as pessoas à terra, seja pela 
via da mediação activa na recolocação destas 
vítimas, tem a Europa a obrigação política e 
moral de intervir na solução, como interveio no 
problema.

Mas não é esta a tónica fundamental da 
entrevista de Macron.
Partindo da ideia de que apenas a união 
estritamente comercial não é capaz de manter 
a paz, o Presidente francês vem deixar claro 
que, na sua perspectiva, a Europa deve pensar 
já – e já com atraso – no que será o pós NATO a 
muito breve trecho. A militarização da Europa é a 
questão chave que vem deixar sobre a mesa.
Com os argumentos assentes na referida 
disfuncionalidade e no distanciamento 
progressivo dos EUA, juntamente com a 
ideia de que há novos poderes totalitários a 
aparecer na Europa e que corremos o risco de 
ver generalizados, Macron vem incitar os seus 
companheiros da União Europeia a pensarem no 
incremento orçamental para a Defesa, deixando 
a porta escaqueirada à sua efectiva militarização 
em cooperação.
É certo que as ideias centrais do artigo, 
partidas do conteúdo desta entrevista, estão 
correctamente analisadas. 
Há um distanciamento progressivo dos EUA 
relativamente à Europa, evidenciado em vários 
pontos de agenda, alguns já acima referidos, 
outros adivinháveis – os EUA disputam com a 
China no terreno comercial externo; quando antes 
habituaram o mundo à concorrência capitalista, 
hoje recentram e fecham a economia; a Rússia, 
com todos os perigos inerentes, teima em 
avançar sozinha, ora hostilizando ora namorando 
os EUA; do mesmo modo com que insiste em 
garantir directa ou indirectamente o seu domínio 
a Leste; a Europa (a Ocidente) debate-se com 
uma verdadeira incoerência de políticas internas, 
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quer porque oscila no plano socio-económico, 
quer porque vacila no plano humano. E os 
melindres que as diferentes susceptibilidades 
internas evidenciam em face das potenciais 
políticas de cooperação com terceiros, como 
a Rússia, podem permitir um progressivo 
recrudescimento de extremismos indesejáveis.
Os conflitos crescem pelo mundo, do Médio 
Oriente à África, sendo certo que o terrorismo 
espreita diariamente sobre os ombros da Europa.
A Europa enfrenta novos desafios impostos 
pelas relações tensas no panorama económico 
internacional entre EUA, China e Rússia, ao 
mesmo tempo que no seu próprio seio diversos 
Países estão a braços com questões internas 
fracturantes, como a Espanha, a Alemanha e a 
Itália, embora por razões diversas. 
 Neste quadro que parece desesperante a 
quem use dois minutos do seu dia para pensar 
nestas coisas, que parece não ter solução, há 
já muito quem pense que este fim dos tempos 
trará consigo o soçobrar da Humanidade. E 
estas ideias são sempre acalentadas pelos 
mensageiros da tragédia, pelos vencidos da 
vida que acabam por engrossar as fileiras dos 
extremismos.

A acrescer a tudo isto, há ainda a questão 
fundamental da necessidade absoluta de 
preservar a Terra, o ambiente, a vida. Mas 
também neste plano tudo depende dos 
interesses em confronto, infelizmente.
Quando se olha para os gigantes poluidores 
que matam o planeta diariamente, encolhem-
se os argumentos que só engrandecem 
perante o desamparado cidadão comum que 
vê ser-lhe alterada toda a sua vida para que, 
fundamentalmente, possam aqueles continuar a 
poluir.
Basta olhar para o abandono, por parte dos 
EUA, do Acordo de Paris e para os recentes 
acontecimentos no Brasil para se perceber do 
que aqui se fala.
A preservação do ambiente não é, no entanto, 
uma questão de retórica. É uma questão de 
sobrevivência!

Mas é, sobretudo, uma questão de civismo e 
civilidade. Pelo que, em rigor, não há civismo 
sem preservação e não há civilidade sem o seu 
incremento. Não se trata de atolar os espaços 
com trotinetas electricas – isto não é preservação 
ambiental, mas lucro financeiro para quem 
as explora. Não se trata de fazer discursos e 
espalhar pela cidade papel em flyers ou cartazes 
partidários que evidenciam o abate constante de 
arvores. E não se trata de andar a alardear frases 
feitas sobre o verde quando nem reciclagem 
se garante junto aos prédios das grandes e 
consumidoras cidades. 

Do que se trata é de adoptar políticas concretas e 
inequívocas, ao invés de hipocrisias publicitárias e 
cosméticas coloridas.

Tal como em todas as outras questões que 
estes novos tempos colocam, a crise é 
fundamentalmente de valores: o individualismo 
que está na base do exacerbar da ambição 
económica, no desregulamento das actividades 
financeiras, na desatenção à cultura, no 
esquecimento das questões sociais eminentes, 
no relativizar de princípios, no alheamento 
generalizado das pessoas relativamente a 
questões tão prementes quanto a preservação da 
integridade ética e da vida.
 É certo que a Europa deve, tal como refere 
Macron, no que lhe reconhecemos certa razão, 
começar (já tarde) a pensar na defesa das suas 
fronteiras. Seja através do incremento do Fundo de 
Defesa, seja através da revitalização da NATO ou 
algo que lhe seja semelhante e possa congregar 
efectivos contributos de todos os envolvidos, que 
serão necessariamente mais do que até aqui têm 
sido.
Mas esta solução deixa um amargo de boca 
evidente – mais uma vez, é começar a casa pelo 
telhado.
Na Europa faltam alicerces importantes. 
Falta a união dos europeus que a compõem em 
termos sociais, falta a solidariedade e cooperação 
em sectores tão vitais como o emprego, os apoios 
sociais, o reconhecimento de que há Países 

ESTA NOSSA EUROPA À BEIRA DO PRECIPÍCIO
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com economias 
mais fragilizadas 
ou que teimam em 
não avançar para 
reformas estruturais 
que vão ao encontro 
das necessidades 
das pessoas e não 
apenas dos interesses 
exclusivamente 
financeiros dos 
grandes grupos 
económicos.
Falta a união cultural 
dos europeus contra 
os extremismos, 
os abusos, as 
desigualdades e 
as intolerâncias. O 
que só se consegue 
atingir com incremento de um ensino estruturado 
para a exigência e não para o laxismo, através do 
investimento na cultura que permita o acesso fácil 
de todos e que desenvolva o gosto e apetência 
por ela. 
Não queima livros quem deles gosta e deles 
aprende.
Não mata pessoas quem tem respeito pelos 
outros.
Não se torna terrorista quem é amparado e 
integrado socialmente.
Não abre mão da liberdade quem sabe o 
significado real que ela tem!
Claro que há excepções. Mas a vida faz-se 
sobretudo da regra, pois que é mesmo ela que 
permite entender e antecipar a excepção e, 
depois, considerá-la justificada ou acabar com ela.
A defesa da Europa é uma questão da maior 
importância, de facto. Mas defender  não é 
simplesmente armar.
Esta Europa vocacionada para as relações com 
Outros, para a diplomacia, para o incremento 
da Democracia, tem de defender-se sobretudo 
de si mesma e em si mesma. Ou seja, a Europa 
luta hoje pela sua sobrevivência que depende 
do modo e grau de integração dos europeus 

num espaço comum que lhes dê mais do que 
providenciar o lucro para umas quantas empresas, 
que lhes garanta a participação cívica além 
do panfleto publicitário, que lhes garanta uma 
justa redistribuição de riqueza que atenue a sua 
tendência para o exacerbar dos individualismos, 
que lhes dê acesso à cultura que é, como sempre 
foi e por isso é amordaçada pelos poderes 
totalitários, a grande arma de defesa dos direitos 
individuais e sociais.

Esta luta é possível e a Europa deixa disso 
inequívocos sinais todos os dias. Em cada um de 
nós, europeus, existe uma humanidade inteira de 
vontades bem intencionadas.

A Europa, permita que lhe diga Sr. Macron, está 
efectivamente e perigosamente à beira do 
precipício. Mas precisa sobretudo de cravos nos 
canos dessas espingardas  de que V. Exa. fala.
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MARGARIDA
VARGUES
PROFESSORA

O ANO LETIVO AINDA SÓ VAI NO 1º PERÍODO
PARA OS NOSSOS FILHOS É NATAL

O ANO LETIVO TEM MAIS DOIS PERÍODOS...
ANDAR NA ESCOLA PODE SER O ÚNICO NATAL DE MUITAS CRIANÇAS

_FUGIR DA GUERRA_
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MARGARIDA
VARGUES
PROFESSORA

Todas as histórias têm um início. A minha 
começou em em Junho. 
O ano lectivo mal terminou. Sinto uma 
necessidade imensa de paz, de descansar, de 
por as ideias em ordem e a última coisa em que 
me apetece pensar é em Setembro. No reinício. 
Tenho um Verão pela frente que não será muito 
diferente dos anteriores: duro, muito duro. 

O meu telefone toca. É um número 
deconhecido e atendo. Do outro lado, uma 
voz quase militar que não me agrada. Estou 
cansada e sem disponibilidade mental. Exigia 
aulas de português. Eu tinha – simplesmente 
porque tinha – de ter horário! Digo que talvez, 
que não consigo naquele momento dar 
certezas e peço que me volte a ligar no final de 
Agosto.

E assim aconteceu. O mesmo número voltou 
tocar na data mais acordada. Nem um dia 
antes. Nem um dia depois. O tom de voz era 
mais suave e num português limpo, quase sem 
sotaque. As aulas seriam para alguém acabado 
de chegar ao nosso país.  Começar do zero com 
alguém não é uma novidade para mim, mas é 
sempre um desafio. Marcámos a primeira para 
o dia seguinte.

Com a pontualidade de um relógio suiço a 
minha campaínha faz-se ouvir. Chegam. Abro-
lhes a porta e pedem licença para entrar. Têm 
um ar sereno e tímido. Após uma breve troca 
de palavras, num registo multilingue - que não 
chega a ser língua nenhuma - a mãe despede-
se com um sorriso e deixa-a comigo. Antes 
de sair dirige-lhe umas palavras de conforto e 
segurança – as quais apenas entendo pela sua 
linguagem corporal - que a deixam mais leve. 
Faço-lhe sinal para se sentar. Em cima da 
mesa coloca um caderno e a caneta que traz 
na mão. Segura-a como se fosse um tesouro. 
Com força. Quase a oiço a estalar entre os seus 
dedos finos. Está nervosa. Não levanta o rosto e 
os seus olhos fogem dos meus.

Começo a falar com ela na língua que nos é 

comum e aos poucos vai ganhando confiança. 
Consigo arrancar-lhe um sorriso. E depois outro. 
E ainda outro. Está cá há pouco tempo e ainda 
não conhece ninguém que não seja da família.
Confidencia-me que uma das coisas que mais 
gosta de Portugal é a variedade de sabores de 
Fanta disponível. Também gosta da praia e do 
mar sem ondas - afinal não sabe nadar e tem 
medo. Sonha ser bailarina e compositora. Gosta 
de jogar na Playstation e só não joga em campo 
porque tem um qualquer problema de saúde 
que não entendo.

Está com medo da escola. Porque não conhece 
ninguém. Porque não sabe a língua. Porque... 
Descanso-a. Dou-lhe a certeza de que antes do 
Natal já estará a falar Português.
Começo por fazer uns desenhos na mesa, 
representativos de objectos do dia-a-dia. O meu 
atrevimento – afinal, dizem as regras que não 
se deve escrever na mesa! – causa-lhe espanto, 
mas explico-lhe que na ausência de um quadro 
branco na parede tenho uma mesa que serve 
de quadro e que sempre que achar necessário 
poderá fazer o mesmo. Esconde o riso.

Segue-se um mapa da Europa. Meio tosco, é 
verdade, mas perceptível e que cumpre a sua 
finalidade. Fala-me do seu país, do quanto 
é cobiçado pelos estados vizinhos. Fala-me 
também da central nuclear que há uns anos 
explodiu. Conta-me tudo isto com uma espécie 
de revolta pueril, daquela que adquirimos 
por influência dos que nos rodeiam sem que 
saibamos muito sobre o que estamos a opinar. O 
que os mais velhos dizem é – ainda nesta idade 
– irrefutável e uma verdade absoluta. 

A conversa flui. Aos poucos já lhe vejo o rosto e 
os seus olhos já tocam os meus. Sorri. Penso que 
já superei a primeira prova – a de fogo! Pergunto-
lhe se gosta de cá estar e diz-me que sim, mas...
As saudades das avós, dos primos e dos amigos 
quase a deixam em lágrimas. Ainda assim acaba 
por me dizer a razão da vinda para Portugal. 
Vieram fugidos da guerra antes que a guerra os 
apanhasse.

_FUGIR DA GUERRA_
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FILOMENA LIMA
JUIZA DESEMBARGADORA

Odeio este tempo detergente
um tempo português que até utilizou

os primeiros acordes da quinta sinfonia de 
Beethoven

como indicativo da voz do ocidente
chamada actualmente a emissão em línguas 

estrangeiras, 
Um tempo que parou e só mudou

O nome que puseram, num mundo que muda,
A coisas que afinal permaneceram 

um tempo português que alguma vez até em 
camões vê 

o antecessor e criador de coisa como a nato
com a profética visão de quem consegue 

conceber tal obra,
bem pouco literária por sinal, e só possível 

graças à visão
de quem com um só olho vê as coisas 

quatrocentos anos antes . 
(exc. Odeio este tempo detergente, Ruy Belo)

E POR FALAR EM CAMÕES…

♫Verdes são os campos
Por fim, a poesia e a justiça. E como a poesia nos 
faz olhar para o justo. 
No dizer de Kant, “quando a justiça desaparece, 
a vida na terra deixa de ter valor”.
Mas nós, que temos por ofício julgar, como 
faremos?

“Nós temos cinco sentidos: são dois pares e 
meio de asas.
-Como quereis o equilíbrio?” disse David 

POESIA 
O BAIXO CONTÍNUO NA 
VIDA DE UM JUIZ
4º ACTO

Mourão-Ferreira.
Penso no justo e ocorre-me de imediato 
uma certa forma de olhar, aquele olhar 
que é feito de quem somos e se confunde 
com tudo aquilo que olhamos e penso na 
poesia e na justiça como se duas sombras se 
atravessassem à procura de serem uma só. 

Que me acompanhe quem for capaz de 
arriscar um absurdo daqueles que nos alteram 
o equilíbrio estável em que nos entorpecemos 
diariamente.

ENTÃO PARA QUE SERVE? PARA QUE SERVE A 
ARTE, PARA QUE SERVE A POESIA? 

Por todas aquelas vezes que se morre 
de prazer, se desmaia de incerteza ou se 
sobrevive a um equívoco. Porém, de vida plena 
se morre todos os dias um poucochinho. Será 
isto a arte ? 
A própria vida, a vida comum de todos nós. 
Como disse Valéry, “um homem é infinitamente 
mais complicado que seus pensamentos.” 
Afinal, igual a tudo, mas também aqui se 
dividem os autores, pois enquanto para uns 
a arte existe porque a vida não basta, para 
outros, a arte existe porque a vida a transborda. 

Para Eduardo Lourenço (...) A poesia não é uma 
árvore morta nem a fazer florir nas colinas de 
amanhã. É a resolução que damos à história, 
aos encontros, às promessas, de cada vez que 
consentimos descer das palavras à dificuldade 

A MORTE SAIU À RUA....

Todo o Mundo é feito de poesia desde o raiar da manhã até....
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dos actos. Ou subimos dos actos à corola mágica 
das palavras com que os arrancamos à certa 
desolação do tempo e da morte.” (Eduardo 
Lourenço, “Tempo e Poesia “).

Já para Natália Correia a poesia serve para comer 

(…) Senhores juízes que não molhais
a pena na tinta da natureza
não apedrejeis meu pássaro
sem que ele cante minha defesa

Sou uma impudência, a mesa posta 
de um verso onde o possa escrever,
ó subalimentados do sonho, 
a poesia é para comer. (exc de A defesa do poeta, 
Natália Correia, in As maçãs de Orestes)

Ainda não me cansei de mentir a mim própria, 
como aconteceu com José Luís Peixoto quando 
começou a escrever um livro de poesia ( in 
Gaveta de Papéis), por isso não receeis. Não 
vou escrever poesia, embora tenha poemas por 
escrever. Nem tenho a certeza de que se escreva 
poesia para além da que se consegue dizer 
todos os dias. E eu não tenho estatuto para tanto.

E tentando afastar um qualquer “modo 
funcionário de viver”, continuarei seguindo 
O’Neill:

“A poesia é a vida? Pois claro!
Conforme a vida que se tem, o verso vem

— e se a vida é vidinha, já não há poesia

que resista. O mais é literatura,
libertinura, pegas no paleio;

o mais é isto: o tolo dum poeta
a beber dia a dia a bica preta,

convencido de si, do seu recheio…
A poesia é a vida? Pois claro!

Embora custe caro, muito caro
e a morte se meta de permeio

.” (Alexandre O’Neill, in Feira Cabisbaixa, 1965)

Poetas ou juízes, mais ou menos convencidos do 
respectivo recheio, nós nunca desembarcamos 
de nós.

Mesmo quando escolhemos um novo porto ou 
outra rota, mudamos o velame e a tripulação, 
seleccionamos a ondulação do dia e a força do 
vento ou simplesmente decidimos navegar à 
bolina, tricotando novas histórias, pintando outros 
azuis no horizonte, nós nunca desembarcamos 
de nós. Somos sempre quem somos em tudo o 
que fazemos.

E o poema, como qualquer outro momento de 
encontro, não é um segmento de recta. É uma 
mancha de tinta em mata-borrão que alastra em 
todas as direcções, inundando o que antecede e 
o que continua a seguir, e por aí adiante. 

De onde se parte, e a que se regressa sempre, 
contrariamente à linha que se mantém flexível 
mas constante, na base de todas as nossas 
possibilidades. 
                

Todo o Mundo é feito de poesia desde o raiar da manhã até....



16

ão deixa de ser curioso pois a 
miúda é originária de um país que 
todos apreciam como exemplo de 

sociedade, progresso, justiça. Curioso pois, 
temos a tendência para valorizar tudo o 
que vem dos países nórdicos uma vez que 
nestes (achamos nós) tudo é equilibrado, 
ponderado e civilizado (ao contrário dos 
nossos). 

Porém, e de acordo com a opinião de 
alguns, a Greta destoa, pois esta é, e 
de acordo com uma certa escola de 
pensamento, irritante. 

Ainda não compreendi muito bem quais 
as razões de tanta irritação pois, a retórica 
relativa a supostos interesses ocultos 
que a sustentam não faz muito sentido 
atendendo à dignificação dos interesses 
que efectivamente são respeitados por 
quem a critica. Aliás, reitero, a dar por certo a 
mesma, os juízos de valor que incidem sobre 
os alegados interesses apenas dependem 
de quais as causas que tais interesses 
suportam. Umas boas, outras más.
Seja como for, estou certo que todos os que 
criticam a Greta criticam também os que 

N sustentam causas ambientais ou quaisquer 
outras causas que impliquem uma qualquer 
mudança de hábitos pois, sou a crer que 
estes nada têm contra as causas em si 
mesmo consideradas mas apenas contra 
as pessoas que as suportam. E isto, porque 
estas mesmas são irritantes. Pelo menos de 
acordo com o seu ponto de vista. 

Confesso que nunca imaginei que ser 
irritante fosse algo tão destruidor pois, 
sempre imaginei que ser irritante seria 
apenas isso. Provocar irritação, nada mais. 
Mas, abençoada irritação pois a vida de 
quem se irrita só pode ser frutífera. 
No mais, a miúda sueca garantiu um lugar 
na história pois pelo menos, na história 
contemporânea, ninguém conseguiu irritar 
tanta gente em tão pouco tempo. 

Ainda não consegui foi perceber porquê 
e isto apesar de ter quase a certeza que, 
quem leia este texto, não resista à tentação 
de me explicar porquê.
Ainda bem que a Greta é irritante.

O CANTINHO 
DO JOÃO
João Correia 
Juiz de Direito

GRETA TINTIN ELEONORA ERNMAN THUNBERG 
NASCIDA A 3 DE JANEIRO DE 2003
 GOSTAR, NÃO GOSTAR... ESTE TEXTO FEZ-ME PENSAR NO PORQUÊ.
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U M  T E X T O 
I R R I T A N T E
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E O MAR 
LOGO ALI
Ana Gomes 
Juíza de Direito

AMOR E BOLOS
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irmão mais gosta, que o tio não aprecia 
bacalhau, que a avó continua gulosa…
Do património que a avó Ermelinda partilhou 
em vida, não quis ficar nem com a biblioteca 
nem com os quadros nem com as aplicações 
financeiras. Para si, ficaria bem com os 
livros de receitas da cozinheira número um, 
guardados que estavam num dos armários 
da cozinha, pois a avó deixara de enfrentar o 
fogão. E ficou. Passaram vinte anos. Conhece 
as receitas de cor. A avó Ermelinda tem cem 
anos e continua com o paladar apurado, 
capaz de perceber que Hélia reduziu no 
sal e eliminou o açúcar. O bolo (receita n.º 
57 do volume III) leva ovos, farinha, outros 
ingredientes secretos e improváveis e, 
claro, açúcar. Os médicos proibiram a avó 
Ermelinda de ingerir esse veneno que 
também não se produz na quinta. 

Hélia quer fazer o bolo para o lanche de Natal 
mas, de propósito, riscou o açúcar. Usou 
um lápis 4B, mas sem convicção, consegue 
ainda ler-se perfeitamente, 500 g açúcar. No 
meio de tantas alternativas, optou, primeiro, 
pela mais tradicional. Despejou o frasco de 
mel, ainda assim em menor quantidade que 
os 500 gramas indicados na receita. Partiu, 
misturou, envolveu, bateu, despejou e, voilá, 
o bolo! Ainda muito doce. Partiu, misturou, 
envolveu, bateu os ingredientes, mas sem 
açúcar ou mel. Introduziu outro. Levou ao 
forno. Aguardou uns minutos, expectante. 
Retirou. Ficou bonito e delicioso! É a receita 
n.º 1, do volume I do livro da Hélia.

Feliz Natal! 

Muito raramente compra produtos que 
não venham da quinta que fica a poucos 
quilómetros. Não é como aquelas pessoas 
que assumem o discurso em voga sobre 
alterações climáticas, pegada ecológica e 
depois compram melão do Brasil e mirtilos 
do Perú. Há maças, come maçãs, há laranjas, 
come laranjas.

Neste Natal, Hélia vai receber a família. Pela 
primeira a vez, a mesa que preenche a sala 
de 30 m2 vai ter gente a partilhar os dias, 
os afazeres, as emoções e as gargalhadas. 
Ao longo do ano, quase não se veem, 
porque moram longe, e quase não se falam, 
porque os tempos em que cada um vive são 
diferentes. Em breve, irão acertar o relógio 
para serem guiados pelo relógio heliano.
Segundo o fuso heliano, o dia tem 24 horas 
e começa com o nascer do sol: nada de 
acordar com a lua para ir trabalhar, ou às três 
da tarde, depois de uma noitada, quando o 
sol já cai. As horas de trabalho que realiza 
com gosto são cortadas por refeições em 
que convive com quem está por perto. Não 
há uma hora de almoço, tanto pode ser meia 
hora como três, depende do apetite e da 
companhia. Nos próximos dias, a companhia 
está garantida.

Neste Natal, Hélia vai receber a família. 
Prepara com muito cuidado todas as 
refeições, pensando em todos, no que o 

NATAL É ENCONTRO E MUDANÇA 
FELIZ NATAL

Cada refeição, por muito simples que seja, 
contém uma multiplicidade de histórias. É a 

história do camponês que plantou e cultivou a 
batata e, eventualmente, a história da viagem 

da batata de um país para outro. A do vinicultor 
que cultivou a vinha e produziu o vinho e, 

eventualmente, a da viagem do vinho de um 
continente ao outro.

Luís Sepúlveda e Carlo Petrini, Uma ideia de 
felicidade, Trad. Regina Valente, Porto editora, 2014
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CARLOS
PERES 
SEBASTIÃO
E SILVA

Falamos de evolução, de rapidez de resposta, de conhecimento, de concentrar tudo  na ponta de um dedo...
5 G o novo “grito” em tecnologia e comunicação.
Sabemos o que isso coloca em risco? 

A INTRODUÇÃO DAS 
REDES DE TELEMÓVEL DE 
5ª GERAÇÃO (5G) E OS 
PERIGOS ASSOCIADOS

Engenheiro 
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N         os últimos anos, temos assistido por todo 
o lado a uma propaganda maciça tendente a 
forçar a aceitação das redes de telemóvel 5G 
como facto inevitável. Que é “melhor do que tudo 
existente até agora”, que é “moderno” 
e “tecnológico”  (termos empregues 
amiúde na política e na publicidade 
para forçarem a aceitação de 
conceitos ou produtos às massas), 
etc.
Por outro lado, aparecem os arautos 
da desgraça e do alarmismo a 
brandirem argumentos catastrofistas 
acerca dos perigos – reais, mas muito 
exagerados, como habitualmente 
nestes alarmistas – de tal tecnologia 
e da sua implementação.
Mas será bem assim? Onde estará a 
verdade?
Em primeiro lugar, consideremos 
a actual plataforma de rede de 
banda larga para telemóveis de quarta geração 
(4G). Esta permite-nos transmitir voz e dados 
mais rapidamente do que a anterior, de 3G, e 
de tudo o que a precedeu. Serve perfeitamente 
para as utilizações actuais. Mas a indústria – e 
os mega-negócios a ela associados – pretende 
ampliar o conceito para acomodar uma Internet 
das Coisas (por oposição a uma Internet das 
Pessoas), ou seja, uma Internet que permita 
conectar todos os objectos (coisas, desde casas, 
carros, electrodomésticos, e todos os objectos 
do quotidiano equipados com chips RFID e 
capazes de serem identificados e conectados à 
rede), permitindo que os objectos do quotidiano 
possam ser identificados e controlados por outros 
sistemas e equipamentos, e não por pessoas.
Poderá ser prático num mundo globalizado, mas 
adivinha-se como o prenúncio de um pesadelo 
orwelliano, de controlo centralizado e sem rosto.

PROBLEMAS E (OUTROS) PERIGOS

E, é claro, para isso ser incorporado numa 
plataforma de rede de telecomunicações, esta 
terá de ser muito mais complexa e abrangente, 
com tempos de resposta (latência) muito 
menores, e eficiência de transmissão de dados 
muito mais elevada. É assim que aparece a 5ª 
Geração, ou 5G.
Isto é conseguido seccionando os dados em 
pequenos pacotes, permitindo uma transmissão 
muito mais rápida. Enquanto que as redes de 
4G têm um tempo de latência de cerca de 50 
milissegundos, as de 5G reduzem esse tempo 
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a um mero milissegundo. O ser humano não 
notará a diferença, mas isso permite às máquinas 
uma transmissão quase totalmente fluída. Ou 
seja, a tecnologia 5G foi criada tendo em vista 
as necessidades das máquinas, e não as das 
pessoas. (de acordo com o jornalista canadiano  
Jody McCutcheon).
Ora, para se conseguirem maiores velocidades 
de transmissão e processamento, é necessário 
aumentar (ainda mais) a largura da banda 
e aumentar as frequências de transmissão. 
Contudo, as actuais faixas de espectro de 
frequências estão praticamente saturadas. A 
solução encontrada para obviar este problema 
é usar faixas de espectro de ondas milimétricas 
de altíssimas frequências (MMWs, ou Millimiter 
Waves), entre os 30GHz e os 300GHz, entre 1mm 
e 1cm de comprimento de onda, caindo bem 
dentro do campo das micro-ondas… 

 
Este tipo de plataforma de 5G também necessita 
de utilizar gamas de frequências médias e baixas, 
actualmente em uso por outras redes, como a 
TDT (Televisão Digital Terrestre), forçando a sua 
migração para outras faixas do espectro. Assim, 
por exemplo, no passado mês de Novembro, 
essa migração “arrancou no emissor Odivelas 
Centro, em Lisboa, avançando depois para o resto 

do país” (segundo Fátima Caçador, no SapoTek), 
libertando a faixa do espectro dos 700MHz, 
que irá ser usada pelo 5G, obrigando a que 
todas as televisões que estejam 
sintonizadas nestas frequências 
“ tenham de ser resintonizados, 
passando do canal 56 para o 35.”
Acresce outro problema técnico, 
devido ao facto de as gamas de 
altas frequências milimétricas 
(MMWs) não terem tanto alcance 
como as das redes 4G ou das 3G, 
ou seja, a cobertura das antenas 
decresce com a largura de banda 
(ver figura):
 
Além disso, têm dificuldade em 
atravessar paredes de edifícios 
(felizmente!) e são absorvidas 

pela vegetação – 
principalmente por 
árvores frondosas - e pela 
humidade atmosférica, 
com especial relevo para 
a chuva, sofrendo interferências e perda 
de sinal. Daí se podendo especular 
(com boa dose de certeza) acerca da 
sanha disseminada nas nossas cidades 
e vilas em cortar árvores nas ruas, 
avenidas e jardins, para já não falarmos 
dos incêndios florestais.
Assim, dadas as limitações de cobertura 
e as impostas pelas interferências 
naturais, as redes de 5G não poderão 
usar as grandes antenas da 4G, 
espaçadas centenas ou milhares de 

metros, mas terão sim de recorrer a muitas 
(centenas ou milhares, por localidade) pequenas 
antenas retransmissoras, espaçadas poucas 
dezenas de metros, muitas vezes incorporadas 
em postes de iluminação pública, ou de 
distribuição de energia.
Embora estas pequenas antenas 5G emitam 
descargas de radiofrequência com potências 
bem inferiores às das grandes antenas de 4G, 

REDES DE TELEMÓVEL (...)
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essas descargas são de frequências muito mais 
elevadas do que as da anterior geração, acresce o 
número muito superior de antenas emissoras de 

5G e a sua localização 
a um nível muito 
mais baixo, entre 
dois a cinco metros 
do solo. Citando de 
novo o jornalista 
Jody McCutcheon, 
“se pudéssemos ver 
a radiação emitida 
pelas antenas de 
5G, esta formaria 
um nevoeiro denso, 
omnipresente e 
permanente.”
Ora diz-se que 
as frequências 
utilizadas, do 4G ao 
5G, não serão nocivas 
à saúde, por não 
serem ionizantes, 
como, por exemplo, 

os raios Gama ou os raios X. Contudo, como micro-
ondas, as radiações dos telemóveis (e ainda mais, 
das torres de retransmissão), aquecem os tecidos 
celulares, como os fornos micro-ondas o fazem. 
E quem anda com os telemóveis constantemente 
ao ouvido, arrisca-se a problemas de saúde a 
médio e a longo prazo.
Com a miríade de antenas 5G a instalar, junto 
das nossas casas e locais de trabalho, cada uma 
delas emitindo em bandas de alta frequência, 
receberíamos em permanência uma radiação 
semelhante às dos scanners de bagagem de um 
aeroporto. Isto porque a plataforma tecnológica 
de 5G implica a transmissão de um muito maior 
número de sinais através do espectro de alta 
frequência. E as apreensões quanto a efeitos 
muito nefastos na saúde pública não são de 
modo algum infundadas…
Curiosamente, um dos efeitos mais preocupantes 
da radiação de ondas milimétricas de alta 
frequência (MMWs) é sobre a pele. Um estudo 

do Dr Yael Stein, da Universidade Hebraica de 
Jerusalém, que constatou que 90% deste tipo de 
radiação é absorvida pela epiderme e pela derme, 
fazendo da pele como uma esponja para este tipo 
de radiação de micro-ondas. 
Além disso, continuando a citar o jornalista Jody 
McCutcheon, no seu artigo acerca dos problemas 
das redes 5G, as radiações MMW podem induzir 
um “disparo” nos nossos receptores de dor, que 
as tomam como estímulos perigosos para o nosso 
organismo, tentando assim forçar-nos a afastarmo-
nos delas. E veja-se que o Departamento de 
Defesa dos EUA utiliza há mais de uma década 
uma arma de energia dirigida (DEW) de controlo de 
multidões, designada por “Active Denial System”, 
que consiste em dirigir radiação MMW para as 
multidões a dispersar, dando-lhes a sensação 
de queimadura da pele. Usaram-na no rescaldo 
do ciclone Katrina, na Nova Orleães de 2005, 
tendo, numa entrevista, uma porta-voz do FEMA 
mostrado as antenas previamente instaladas e 
dizendo que as emissões poderiam ir da sensação 
de queimadura ligeira à desorientação e à dor… 
E a plataforma 5G utiliza esse tipo de radiação…
Para terminar, muitos estudos recentes 
demonstram que a permanência por diversas horas 
diárias a campos de radiação electromagnética 
nas faixas de espectro da 5G induz lesões e 
graves problemas de saúde em animais, insectos 
(abelhas, sobretudo) e plantas…
Será que estamos prontos a ceder o nosso bem-
estar e a nossa saúde (assim como a dos animais, 
insectos e plantas) em troca de “gadgets” de um 
pretenso “progresso”, que tem mais de ilusório, 
inútil e rentável para vários grandes negócios do 
que realmente útil?
Meditemos um pouco acerca disto, antes de 
mergulharmos de cabeça em mais uma aventura 
que nos apresentam como “inevitável”.
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RÉ EM CAUSA 
PRÓPRIA
Adelina Barradas de Oliveira

Juiza Desembargadora

“Um dos preconceitos mais conhecidos e 
mais espalhados consiste em crer que cada 
homem possui como sua propriedade certas 
qualidades definidas, que há homens bons 
ou maus, inteligentes ou estúpidos, enérgicos 
ou apáticos, e assim por diante.

Os homens não são feitos assim. Podemos 
dizer que determinado homem se mostra 
mais frequentemente bom do que mau, mais 
frequentemente inteligente do que estúpido, 
mais frequentemente enérgico do que apáti-
co, ou inversamente; mas seria falso afirmar 
de um homem que é bom ou inteligente, e 
de outro que é mau ou estúpido.

No entanto, é assim que os julgamos. Pois 
isso é falso.

Os homens parecem-se com os rios: todos 
são feitos dos mesmos elementos, mas ora 
são estreitos, ora rápidos, ora largos, ora 
plácidos, claros ou frios, turvos ou tépidos.”

Liev Tolstói



25

Pergunto-me se ele gostaria de ter lido António 
Damásio e os seus escritos, pergunto-me se ele 
daria um bom Juiz e,... sinto que daria.

Pergunto se não me pergunto o que ele afirma 
tantas vezes e se não caio na afirmação fácil que 
cataloga os homens e as mulheres em grupo.

O que é certo é que há traços em cada um de nós 
que nos marcam apesar de sermos, como dizia a 
minha avó, da mesma massa.

Marca-me a mim gostar de mostrar dos outros 
o que eles têm de melhor porque, de um modo 
egoísta, isso me torna melhor também.

Também de um modo egoísta quis fazer da JustiçA 
com A deste mês um postal de Natal e desejar a 
todos os seres ( a todos !) , independentemente da 
cor da pele, da fé ou do credo político, aquilo a que 
eu chamo um FELIZ NATAL.

Assim algo como um reencontro e um recomeço, 
nem que para isso seja preciso atravessar o deserto 
e quase cair na tentação

Dizia-me uma amiga há dias em conversa (que me 
soube a pouco), que o Nazareno andou desde os 
15 anos até aos 30 por algum lado que ninguém 
sabe e que, há escritos que dizem que ele teria 
passado pela Índia.

Dizia há dias um jovem padre que se dedica às 
ciências que Deus será assim como um pai a que 
todos pertencemos, de que todos somos um 
pouco.

Daquilo que aprendi na catequese e na minha 
família essencialmente cristã, mas aberta a outros 
credos, fica-me a sensação de que Deus é essa 
energia enorme que ainda não abarcamos e se solta 
no Natal, que pode fazer parar uma guerra para 
jogarmos uma partida de futebol ou para abraçar 
um amigo.... ou um inimigo... Ou essa energia que 
nos leva a, apesar das zangas, dar o braço a quem 
nos protege da chuva... de repente,.. numa véspera 
de natal... alguém com quem tínhamos amarguras 
e zangas... e nos oferece simplesmente o chapéu 
de chuva como um pedido de tréguas...

E sabem, se preciso for digam as verdades ainda 
que isso pareça zanga, depois há sempre aquele 
sabor de plenitude do reencontro e das pazes. Mas 
não repitam, a zanga, pois claro..

Nós somos tão ligados uns aos outros 
Neste arco, neste círculo sem fim

E sabem? Cristo é mesmo o Nazareno que nasceu 
em Belém para nos agitar, despojado de bens 
materiais, contestatário, amigo dos outros, que partia 
a loiça quando necessário e que, principalmente, 
não tinha medo.

E ainda que este Natal dure só 48h00 horas, 
encham-se de Deus que é o mesmo que dizer 
de luz,... de Paz na terra a todos nós Seres de boa 
vontade, encham-se de coragem.

E pensem que não são nem mais nem menos que 
os restantes habitantes da terra, de outras espécies, 
com asas, sem asas... escutem com o coração... 
pintem com as cores que o vento tem,...

“A lua, o sol e o rio são meus parentes
A garça e a lontra são iguais a mim

Nós somos tão ligados uns aos outros
Neste arco, neste círculo sem fim”

( canção do vento do filme Pocahontas )

Bom Natal.... inspirem e expirem... e deixem-se 
inundar por isso que trazem todo o ano no peito : 
força, coragem, saber fazer e realizar... deixem que 
os outros mostrem o seu melhor e enriqueçam-se 
com isso.

Todos somos como rios, somos feitos dos mesmos 
elementos, não deixem que as margens os oprimam 
muito, só o suficiente para continuar o percurso.... 
todos somos feitos de pós de estrelas ... Brilhemos 
juntos.

Em Dezembro de 2019 Num Natal pelo Universo
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U         m dia de janeiro, zero graus, seis e meia da 
         manhã, Estrada Nacional 222, precisamente 
a que foi considerada a “melhor estrada do 
Mundo”, no lugar das Bateiras, porta de entrada no 
concelho de S. João da Pesqueira.
 A escassos metros, o Rio Douro, majestoso, faz o 
seu percurso até à foz e é testemunha silenciosa 
de uma caravana de carrinhas cheias de gente 
meia ensonada, que esgotando a lotação, se 
amontoam num percurso sinuoso e lento para 
transpor as distâncias. São seguramente milhares 
de pessoas, muitas delas de fora da Região 
Demarcada, que diariamente, suprindo uma 
necessidade e na busca do pão, estão metidas 
numa viatura por vezes mais de três horas e que 
não merecem notícias de telejornal. 

Os vinhedos onde entorpecidos se vão apear, não 
poderiam ser mais deslumbrantes. Os primeiros 
vislumbres de luz do novo dia, vão destapando 
os cenários para quem os quiser/puder desfrutar. 
Não é o caso destes homens e mulheres, que 
chegados ao terreno e suportado a custo o frio, 
começam o trabalho. 

Não fora essa urgência, poderiam vislumbrar as 
paisagens que Miguel Torga classificou de “poema 
geológico, a beleza absoluta”. Estes trabalhadores 
na sua rotina, a maior parte das vezes nem se 
apercebem da circunstância de estar a trabalhar 
em vinhas que estão na origem, por exemplo, 
de um ou mais vinhos habitualmente incluídos 
pelos especialistas na matéria, nos 100 melhores 
do Mundo e quase sempre e com toda a certeza, 

em vinhas produtoras de matéria prima de 
qualidade superior.

Um dia de Maio, vinte e cinco graus, 
dezassete  horas, na confluência do Rio Torto 
com o Douro, a meio do rio, um imponente 
navio-hotel navega  calmamente nas águas 
do Douro no sentido ascendente,  com turistas 
endinheirados que deslumbrados com o que 
avistam, degustam no deck um bom vinho do 
Douro, testemunhando  a dezenas de metros, 
a circulação da caravana de carrinhas que 
na estrada marginal, em sentido contrário, 
com muito menos glamour,  transportam os 
trabalhadores a caminho de casa, ao fim de um 
dia de trabalho. Nenhum contacto haverá entre 
uns e outros. Aliás pouco ou nenhum contacto 
haverá entre esses passageiros e a população 
dos concelhos por onde o barco navega.
A dureza dos elementos, a penosidade do 
trabalho, a beleza esplendorosa, mas também 
complexa do território, o potencial vitivinícola 
e turístico, o rio, a paisagem, os extremos que 
vezes demais não se tocam, a qualidade dos 
produtos desse trabalho e o prestígio nacional 
que arrisco a dizer, nenhuma outra região do 
país rural aporta, mereceriam outra atenção e 
divulgação. 

Que paradoxo envolve a RDD, a primeira a ser 
constituída a nível mundial, que no imaginário 
comum está associada à excelência de um 
produto, à paisagem sublime, às quintas 
com história, ao requinte, ao território que 

 Este Texto  escolhido nesta quadra Natalícia é um brinde ao espírito de Natal
 Um brinde ao Ano Novo
 Um brinde a Portugal 

JOSÉ LUIS 
RODRIGUES

Advogado ;Vice-presidente da câmara 
de São João da Pesqueira

DOURO 

ENTRE O PARADOXO 
E A ESPERANÇA
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«O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à 
força de se desmedir. 

Não é um panorama que os olhos contemplam: é um excesso de 
natureza.

 Socalcos que são passados de homens titânicos a subir as encostas, 
volumes, cores e modulações que nenhum escultor pintou ou músico 

podem traduzir, horizontes dilatados para além dos limiares plausíveis 
de visão. 

Um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno 
pela harmonia, pela serenidade, pelo silêncio que nem o rio se atreve a 

quebrar, ora a sumir-se furtivo por detrás dos montes, ora pasmado lá no 
fundo a reflectir o seu próprio assombro. 

Um poema geológico. 
A beleza absoluta».

Miguel Torga in “Diário XII”
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DOURO

Orlando Ribeiro classificou como “a mais 
admirável obra humana que se pode apreciar 
em Portugal”, mas que, em boa verdade, ano 
após ano, sistematicamente tem lugar cativo 
na parte inferior das tabelas de distribuição 
de rendimentos do país? Que desertifica 
aceleradamente? O que corre mal afinal? 

Mais de duzentos e cinquenta anos de Região 
Demarcada, não foram suficientes para se 
conseguir encontrar na região um ponto de 
união consistente e duradouro. As características 
do duriense, individualista por natureza, 
os interesses contraditórios dos agentes 
envolvidos, a complexidade da regulamentação 
destas matérias e a sua contaminação pelos 
interesses puros e duros, as dificuldades do 
poder politico em enquadrar esses interesses 
e dar-lhes sentido, serão certamente razões. 
Esta falta de alinhamento entre os agentes 
envolvidos (comércio e lavoura) e um arreigado 
espírito individualista, constitui uma das grandes 
fraquezas da Região.

Mas o que é o Douro concretamente em termos 
de RD? São Cerca de 30.000   vitivinicultores,   
45.000 hectares de  área de vinha, subdivididos 
em três sub-regiões (Baixo Corgo, Alto Corgo e 
Douro Superior),com as suas vinhas classificadas 
por letras de A a F, de acordo com a altitude,  
produzindo cerca de  250.000 pipas (unidade 
de medida equivalente a 550 litros-equivalente 
também a 750 Kgs de uvas),distribuída por 
uma miríade de propriedades ( em média cada 
viticultor, explora pouco mais que um hectare 
de vinha),revelador desde logo de  uma enorme 
falta de escala e fragilidade decorrente desse 
fracionamento fundiário.
Do universo de cerca de 250.000 pipas 
produzidas na RDD, apenas cerca de 100.000 
são destinadas ao contingente do “vinho 
generoso”, por portaria anual que estabelece 
os respetivos quantitativos. Esses quantitativos 
estão distribuídos pela miríade de parcelas, 
a partir de determinados critérios (altitude, 
exposição solar, tipo de solos, compasso de 
plantio, etc) e titulados pelo chamado “cartão 
de beneficio”, singularidade da região que 
mais não é no fundo, que uma ”autorização” a 
vinificar uma determinada litragem de vinho 
generoso emitida pelo IVDP.  Essa diferenciação 
entre    as uvas destinadas ao vinho generoso e 
as destinadas ao vinho de mesa, é em média de 
1.000,00 para 300,00 Euros, sendo que umas e 
outras têm exatamente os mesmos custos de 

produção e provêm dos mesmos vinhedos. 
Esta temática como todas no Douro, é também 
alvo de polémica e de perspetivas   diferentes. 
Desde logo há quem defenda o fim do “cartão 
de beneficio”, substituindo-o por outro modelo. 
Há quem defenda a atribuição de “benefício”, 
apenas a partir de uma certa área, pois em 
boa verdade está numa percentagem muito 
significativa, pulverizado por quantitativos de 
litragens muito baixos, sendo que  ninguém 
viverá desse rendimento, dificultando uma 
maior viabilidade das empresas que trabalham 
verdadeiramente na produção de uvas e na 
vinificação, permitindo-lhes maior escala. 
Mas há também quem pugne pela sua 
manutenção, mesmo em quantitativos mínimos, 
como um complemento de rendimento e pela 
manutenção do interesse dos seus proprietários 
em grangear essas propriedades, que de outro 
modo perderiam a mais valia do preço do vinho 
generoso, levando ao seu abandono e a uma 
desertificação ainda maior.

Em 2001, a UNESCO classificou como 
Património da Humanidade, uma parte do 
território “grosso modo” adjacente as margens 
do Rio Douro, correspondente a cerca de 
24.600 hectares, integrando 13 concelhos, 
“reconhecendo e valorizando uma relação única 
entre a atividade humana e a natureza, num 
aproveitamento exemplar do território”. 
Esta decisão permitiu reconhecer a 
excecionalidade de um território, valorizar 
o património, reforçar as defesas contra os 
potenciais e reais atentados à sua genuinidade, 
mediatizá-lo, enfatizando também a vertente 
cultural que o Douro insofismavelmente tem. 
Com a necessária monitorização dos projetos 
a construir na aludida faixa, será importante 
encontrar o balanço  entre os níveis de exigência 
inerentes, com a dose e o tempo certos da 
análise e da carga burocrática necessariamente 
associada, não permitindo que a teia de 
entidades (CCDR, ICNF IGESPAR, APA, etc…) 
a intervir, acabe por paralisar investimentos 
ou atrasá-los  para lá do razoável, no que 
aliás no nosso país há tradição, ora de uma 
permissividade extrema, ora de um zelo a roçar o  
persecutório.

As razões para a debilidade económica que 
paradoxalmente a região enfrenta, devem-se à 
conjugação de uma multiplicidade de fatores, 
desde o elevado custo de produção,(agricultura 
de montanha, baixas produções por hectare, 
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terrenos pobres e difíceis), não repercutidos no 
nível dos preços de mercado dos seus produtos, 
a dificuldade de alargar as quotas de mercado, 
nomeadamente no vinho do Porto, a enorme 
concorrência internacional, a desertificação 
que conduz à necessidade de suprir essa 
falta de mão de obra, com trabalhadores de 
fora da Região, que obviamente farão os seus 
consumos e os pagamentos dos impostos, 
nos seus locais de residência. A circunstância 
histórica das sedes sociais das empresas 
estarem centradas   em Vila Nova de Gaia, não 
concentrando toda a cadeia de produção no 
seu território, o que do ponto de vista fiscal e 
dos seus benefícios, tem a sua relevância em 
termos negativos para  a Região. No sentido 
inverso e legitimando alguma esperança, o 
turismo vem revelando importância  crescente, 
assistindo-se também  à valorização lenta 
mas aparentemente sustentada das quotas de 
mercado, preços e qualidade dos vinhos de 
mesa do Douro.

Numa zona esmagadoramente dominada pela 
cultura da vinha, e muito residualmente pela 
cultura do azeite e da amêndoa, há um fator 
que vem ganhando importância crescente, 
com um potencial elevado e que em boa 
medida lhes é complementar: o turismo. A valia  
intrínseca da Região como destino turístico de 
excelência, a consagração mais do que justa  
como Património da Humanidade  de uma boa 
parte do seu território, a criação do  Museu 
do Douro e a Rede de Museus, potenciando 
a defesa e a difusão da cultura durienses que 
se encontram por toda a RDD, a aposta quer 
de operadores privados, quer de municípios 
numa oferta diversificada com turismo de 
natureza, de aventura, gastronómico, enológico, 
náutico, religioso, arquitetónico, vem trazer 
ao Douro como região um novo folego, novos 
rendimentos, novas capacitações profissionais, 
fixação de população, podendo constituir um  
catalisador do desenvolvimento regional. As 
grandes “casas” exportadoras e muitos outros 
operadores tradicionalmente dedicados em 
exclusivo à agricultura, vêm aproveitando   
património imobiliário urbano existente e criando 
mesmo novos equipamentos, adaptando-
os ao turismo, com ênfase no eno-turismo, 
sendo importante avançar com cuidado, 
sustentadamente, evitando a destruição do 
território pela ganancia da massificação. O 
elevado volume de pessoas e embarcações 
a utilizar o Rio Douro,  “frequentado” por mais 

de um milhão de pessoas /ano, impõe   a 
necessidade de  estudar e acautelar os 
impactos dessa navegabilidade, sendo 
também  urgente agendar  abordagens sérias, 
ponderadas e justas, no sentido de permitir 
às populações residentes e municípios, 
beneficiarem  também das mais valias dessa 
atividade económica, para que não se reedite 
o modelo do negócio do vinho, aqui produzido, 
mas com os rendimentos ou parte significativa 
deles, a desaguar noutros destinos que não na  
região.

O Douro tem como sempre teve aliás, enormes 
desafios pela frente, (problemas antigos e 
recentes), desde as alterações climáticas que 
induzem já nas empresas e agentes mais 
pró-ativos a procura de terrenos para plantio 
de novas vinhas em altitude, (alterando  um 
paradigma secular), para compensar previsíveis 
quebras de produção, ou  ”refrescar” vinhos  
produzidos a partir de uvas expostas ao 
longo do seu processo vegetativo a  quadros 
crescentes de calor e de seca. 
O aumento da quota de mercado e 
valorização crescente, quer interna, quer 
internacionalmente  dos vinhos de mesa-
Douro, a questão da atribuição do benefício, 
os custos de produção comparativamente 
mais   elevados relativamente a outras regiões 
vitivinícolas, o que origina  dificuldades 
concorrenciais , a dificuldade de aumentar 
a quota de mercado internacional do vinho 
do Porto, refletido também num aumento 
dos preços de venda, a vitalidade  do Euro 
face a outras moedas, nomeadamente ao 
Dólar Americano, a emergência  crescente 
de países não tradicionais  como  produtores 
de vinho, o desenvolvimento do turismo, 
nomeadamente  na vertente do eno-turismo, 
uma abordagem objetivamente pouco 
empenhada dos sucessivos governos em 
assuntos destes territórios, que urge inverter, 
tudo isto são constrangimentos e/ou desafios 
que a comprovada resiliência do duriense 
ultrapassará necessariamente. 

O Douro tem futuro, porque tem 
claramente potencial e margem para um 
desenvolvimento económico sustentável. Os 
últimos lugares nas tabelas de distribuição de 
rendimentos nacionais, não serão seguramente 
uma fatalidade imutável.

(José Luís Cardoso Rodrigues-advogado, 
autarca, viticultor)
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         Bom Samaritano está apenas presente 
num dos Evangelhos, o de Lucas, mas é 
uma das mais conhecidas e belas parábolas 
do cristianismo. Algures no caminho entre 
Jerusalém e Jericó um homem é atacado 
por assaltantes que o despojam dos seus 
bens e o deixam às portas da morte à beira 
da estrada. Por ele passam um sacerdote 
judeu e um levita (trabalhador do templo), 
mas apesar de o verem inanimado nenhum 
dos dois o socorre. E novo sozinho o 
homem vê aproximar-se um samaritano, 
mas compreende que as hipóteses de ser 
socorrido são ainda mais ténues senão 
inexistentes. É que naquele tempo os judeus 
de Jerusalém (de onde era o homem ferido) 
nutriam inimizade contra os samaritanos. Mas 
é este terceiro homem quem se aproxima do 
ferido, limpa-lhe as feridas e leva-o consigo 
para a cidade, a fim de receber tratamento. 
E com esta narrativa Jesus Cristo ilustra a 
dimensão da máxima “amar o próximo”.

A preocupação com o próximo ou o outro, 
entendido como aquele a quem não nos 
ligam laços evidentes (de amor, de pertença 
ao uma mesma comunidade qualquer que ela 

seja), não é exclusiva da religião. Ao contrário, 
o reconhecimento do sentimento de ligação 
aos que nos rodeiam tem estado presente no 
pensamento filosófico ao longo dos séculos.

O reconhecimento do sofrimento alheio 
(entendido como aquele vivido pelas pessoas 
a quem não nos unem laços de família, 
amor, amizade ou outros imediatamente 
evidentes) foi notado com maior ou menor 
abrangência por autores como Aristóteles, 
Samuel Pufendorf, Adam Smith, Voltaire e 
Rousseau. E, nos dias de hoje, a existência de 
uma opinião pública internacional (potenciada 
pelo acesso global à internet e aos meios de 
comunicação social) permite-nos concluir que 
esse sentimento e a vontade de agir sobre ele 
continua presente nos seres humanos. Como 
explicar a solidariedade internacional entre 
povos, as manifestações e assinaturas de 
petições a favor de pessoas do outro lado do 
mundo que não conhecemos e possivelmente 
nunca iremos encontrar cara a cara? 

Ou a entrega de donativos regulares a ONG 
por cidadãos do chamado Primeiro Mundo 
para serem utilizados em projectos junto de 

O BOM SAMARITANO

O
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populações em situação de pobreza endémica? 

A moral do sentimento não consegue, porém, 
só por si fundamentar uma teoria para uma 
cidadania global. Para tanto é necessário 
concentrarmos a nossa atenção numa outra 
história tão antiga como apaixonante – a dos 
direitos humanos. 

Com eles regressamos ao mundo antigo (aos 
estóicos, aos cínicos, ao cosmopolitismo, ao 
édito de Caracala) e seguimos para o mundo 
moderno, com a Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, a Declaração de 
Independência dos Estados Unidos da América 
e as Constituições Liberais novecentistas. 
Reencontramos a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e chegamos mais ou menos 
gloriosamente ao século XXI. Um tempo onde 
não faltam declarações de direitos, mas onde 
nos interrogamos com cada vez mais insistência 
sobre como concretizar para todos pelos menos 
os mais fundamentais desses direitos. 

É disso que se tem ocupado uma parte dos 
pensadores contemporâneos na área da filosofia 
moral e política. Existem direitos fundamentais 

reconhecidos a todos os seres humanos 
ou serão eles uma construção ocidental 
exportada para outros espaços geográficos? Se 
calhar, a resposta a esta questão não é assim 
tão importante. Porque tenham vindo de onde 
vieram, a verdade é que não creio que possa 
disputar-se hoje que o direito a alimentação, 
o direito a abrigo e a cuidados médicos, bem 
como o direito à liberdade (de recordação não 
despicienda num mundo onde se calcula que 
existem cerca de 47 milhões de pessoas em 
situação de escravatura) são manifestamente 
aspirações de qualquer ser humano. Pelo 
menos eu não conheço ninguém que se 
tenha manifestado em sentido inverso. Mas 
mesmo que se possa falar em pessoas que 
não têm consciência de que têm tais direitos, 
significará essa ignorância que deles devem 
ser excluídos?  

A cada direito corresponde um dever, já o 
sabemos. E, por isso, a pergunta seguinte é a 
de saber se cada um de nós individualmente 
considerado tem algum dever para com 
aqueles que estão mergulhados na pobreza 
endémica, maxime, as populações do Terceiro 
Mundo. 

FLORES NA 
ABISSÍNIA
Carla Coelho 
Juíza de Direito

Se pensarmos bem, há sempre alguma coisa que podemos fazer. Haverá quem afirme que cada 
um de nós é apenas um e que assim sendo pouco ou nada pode fazer para mudar o mundo. 
Mas isso não é verdade
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O BOM SAMARITANO

Há, naturalmente diferentes, respostas. Os que 
dizem que não (quer por ausência de fundamento, 
quer por ausência de meios para cumprir tal dever, 
face ao modo como está organizada a sociedade 
internacional, ainda assente no conceito de 
Estados Nação que se relacionam entre si e há 
quem defenda resolutamente que sim. De entre 
estes, há também quem aponte formas concretas 
de cada um de nós cumprir o seu dever, com 
maior ou menos dose de sacrífico. Um exemplo 
desta última corrente é o filósofo australiano Peter 
Singer que, aliás, relançou o debate sobre estas 
questões em 1972 com o seu ensaio Famine, 
Affluence, and Morality. Singer tem continuado 
a trabalhar nesta área com a formulação de 
propostas mais moderadas e a criança de uma 
plataforma electrónica que permite aos cidadãos 
de todos o Mundo realizarem doações periódicas 
a organizações não governamentais classificadas 
como idóneas com projectos de ajuda a países do 
Terceiro Mundo. 

Entre as duas posições que podemos considerar 
mais extremas surgem outros pensadores que têm 
procurado responder àquelas questões, propondo 

soluções alternativas e ainda em construção. É 
o caso de filósofos como Henry Shue, Thomas 
Pogge ou Onoro O’Neill. Todos eles admitem 
a existência de uma obrigação de auxílio 
(decorrente do reconhecimento de direitos ao 
Outro), com diferentes caminhos para o seu 
cumprimento. 

No momento actual, o aspecto mais 
entusiasmante é verificar que não se 
trata apenas de uma discussão teórica. A 
emergência do espaço público internacional 
e de uma opinião pública global, tem impacto 
já nos nossos dias e dá a cada um de nós a 
possibilidade não de “aliviar a sua consciência”, 
mas antes a de cumprir o seu dever para com 
a humanidade. Por exemplo, recorrendo a 
mecanismos de comércio justo; pesquisando 
as políticas seguidas pelas marcas que 
consumimos antes de comprar; colaborando 
com projectos de ONG de vocação universal; 
procurando influenciar decisões políticas 
através de mecanismos como manifestações, 
abaixo-assinados e responsabilizando dos 
governantes pelas decisões tomadas. 
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Se pensarmos bem, há sempre alguma coisa 
que podemos fazer. Haverá quem afirme que 
cada um de nós é apenas um e que assim 
sendo pouco ou nada pode fazer para mudar 
o mundo. Mas isso não é verdade. O mundo, 
que é uma história de constante mudança 
longe do último capítulo, foi transformado por 
movimentos feitos por muitos uns que todos 
juntos provaram ter peso. 

A meu ver, é isto que os bons samaritanos 
do século XXI devem ter em mente. Resistir à 
insensibilização decorrente da pulverização 
de imagens de sofrimento, afastar a ideia de 
que tudo arde e nada se pode fazer, procurar a 
nossa forma de agir no mundo, tendo presente 
que do outro lado estão pessoas com direito 
a uma vida digna. A lotaria existencial foi-lhes 
madrasta como muito bem poderia ter sido 
com cada um de nós. Será isso justo? Será 
imutável, restando-lhes esperar a eventual 
existência de outras encarnações em que 
tenham mais sorte? E a nós resta-nos seguir 
o nosso caminho murmurando contra as 
injustiças da vida? É só isto? Façamos um 
pequeno exercício de imaginação e pensemos 

como seria se fossemos nós, por exemplo, 
num barquinho no meio do mar com os filhos, 
os pais, o cão e gato às costas, à procura de 
uma vida melhor. Ajuda muito calçar os sapatos 
do outro, ainda que apenas num exercício de 
fantasia. Dá-nos logo mais vontade de passar à 
acção. 
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70.º aniversário da Declaração dos Direitos 
Humanos (1948-2018), Temas e Debates, 
Outubro de 2018. 
Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo, A economia 
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contra a pobreza global, Temas e Debates, 
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VOCÊ CORTA 
A ETIQUETA?

Seria expectável que nesta altura do ano o 
nosso pensamento e a nossa acção estivessem 
inteiramente voltados para o Natal, para os 
presentes que temos ou que queremos dar, para 
os preparativos para a festa que celebramos 
que é, nem mais nem menos, o nascimento 
do Menino Jesus. Sim, eu sou desse tempo, do 
sapatinho na chaminé, daquele enorme presépio 
com muitas figuras, uma cabana, o musgo 
verdadeiro, tudo feito no fim-de-semana mais 
chegado ao primeiro Domingo do Advento e 
desmanchado depois dos Reis.

Esta época de Festas é uma boa altura para 
cortar a etiqueta? Provavelmente não. No entanto 
vemo-nos com frequência confrontados com 
aquela vontade irresistível de a quebrar sem dó 
nem piedade.

Vêm-me estes pensamentos a propósito dos 
ventos que sopram à nossa volta e da tão 
brutal censura que hoje vivemos globalmente, 
baseada no que é politicamente correcto, essa 
grande praga dos nossos tempos. Sabemos, sim, 
sabemos, que aquelas pessoas tão politicamente 
correctas, são provavelmente as menos 
verdadeiras e as que mais escondem as suas 
opiniões sobre tudo. 

Podemos pensar? Ainda podemos. Mas, até 
quando?
Podemos escrever? Poder, podemos, mas …

Podemos falar? Poder, podemos, mas …
Sempre sujeitos a escrutínio, hoje não podemos 
ter ideias diferentes – e expressá-las – sob pena 

de 

sermos 
insultados, repudiados, 

ostracizados. É tão grave assim? É! 
Porque quando falamos em ideias 
diferentes, são diferentes do que é 
considerado por grupos de pessoas que 
ganham estatuto e força vá-se lá saber 
porquê, ou por partidos políticos, movimentos, 
associações, eu sei lá…  A excepção a estas 
modernas regras de viver em sociedade, viver 
em comunidade está entregue a humoristas que 
têm a exclusividade de poder dizer o que lhes 
dá na real gana por mais ofensivo que seja. Os 
visados, esses, seguindo a lei do politicamente 
correcto, acham graça ao enxovalho e até 
participam na cena ao vivo e a cores. 

Você corta a etiqueta? Pois a mim apetece-
me cortar a etiqueta todos os dias, mais do 
que uma vez por muitas outras razões. Pareço 
estar zangada com o mundo? Um pouco, sim. 
Entrámos em rota de colisão. Não sou só eu. 
Não está a acontecer consigo? 
E tudo isto vem a propósito de um ano cheio 
de exemplos, que não preciso de citar, de 
confrontos de ideias que deixaram de ser 
saudáveis, sustentados sobre verdades 

Margarida de Mello Moser

Comunicação e Prótocolo

NATAL COM 

DESABAFONATAL COM 

DESABAFO
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NATAL COM 

DESABAFONATAL COM 

DESABAFO

Mande um cartão de Natal
Faça o presépio
Reveja o seu conceito de Cidadania

absolutas e inquestionáveis. Se não recuarmos 
nestas andanças antevejo um futuro pouco 
risonho para a humanidade onde o diálogo vivo 
e construtivo tem os dias contados, dando lugar 
a uma discussão acesa com acalorados insultos 
que proliferam nas redes sociais mas que se 
estenderão com certeza a outros palcos.
Uma espécie de balanço …

Dito isto, e uma vez que ainda não desisti da 
época natalícia, proponho que mandem meia 
dúzia de cartões de boas festas, pensando 
naquelas pessoas que tanto os vão valorizar.
Agarrem-se um tempinho ao telefone para falar 
com quem está mais sozinho.
Guardem 2 ou 3 bocadinhos para fazer aquelas 
visitas …. Até aos Reis.
Procurem pôr-se na pele de quem recebe o 
Vosso presente e vão fazer de certeza uma 
escolha mais feliz.
E porque gosto sempre de deixar por aqui uns 
versos, vou partilhar convosco um bonito, muito 
querido  poema de Amália Rodrigues, musicado 
pelo seu guitarrista Carlos Gonçalves que sugiro 
procurem no youtube porque vale mesmo a 
pena ouvir:

«Vi o Menino Jesus

Vi o Menino Jesus
Que bonito que ele vinha
Trazia estrelas de luz
Ou eram brincos que tinha

Cabelos de seda tinha
Que lhos deu Nossa Senhora
Com pezinhos de andorinha
Andava pelo Céu fora

Refrão
Nossa Senhora
Meu roseiral
Enchei de rosas
Este Natal

Dois passarinhos azuis
Nos seus olhos lhe vi eu
Voando descendo à terra
Cantando voando ao Céu

Lá vai uma, lá vão duas
Três estrelinhas brilhando
Anda o Menino Jesus
À roda delas brincando

Refrão …

Vi o Menino Jesus
Seus olhos são estrelinhas
Suas mãos sinal da cruz
Seus pezinhos andorinhas

Andam as nuvens ligeiras
E as estrelas no Céu
A dizer umas às outras
O meu Menino é meu

Refrão …»

Um Santo Natal, Boas Festas e um feliz Ano 
Novo.
E até para o ano!
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ESTICA SANCHES

MY
NAME IS

SANCHES...

AO SERVIÇO DA 
REPÚBLICA

VOCÊ VAI ASSINAR?
MAS HÁ CÁ DISTO?
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D      izem que os meus donos pertencem a um   
      povo pacífico, sereno, onde só há fumaça.
Mas ouvi comentar hoje no café enquanto 
esperava por debaixo da mesa que, deu este 
mês entrada na AR uma iniciativa legislativa para 
banir as corridas de cães em Portugal.
Fiquei de orelha no ar mas, as corridas são só 
para galgos e afinal nem são livres, são forçadas.
Eu que sou rafeira nem sabia destas coisas ao 
certo. Às vezes os zunzuns não passam disso. 
Também já ouvi falar de apostas em lutas 
de cães até à morte mas penso sempre que 
é conversa ou para conseguirem fechar um 
qualquer restaurante à beira mar 

Mas parece que depois de correrem, sujeitos a 
choques eléctricos, quando já não servem para 
tais divertimentos são abandonados mas antes 
são lhes retirados os chips à força para que 
quem se serviu deles como objectos de apostas 
e fonte de lucros não seja identificado.
Dizem agora por aí que todos os anos são 
recolhidos das ruas cerca de uma centena de 
galgos abandonados.

Lê-se no texto do documento.

Eu quase não acredito... Isso não acontecia só na 
era medieval? Ou em Roma? Ai em Roma não... 
Mas se há registo dos indivíduos que possuem 
os meus semelhantes de raça galgo,... porque é 
que as autoridades não actuam?

Por cobardia não será certamente pois as 
autoridades têm provas dadas no que respeita 
a impor a ordem, à força se necessário. O que 
sucede é uma falta de divulgação destas notícias 
pois, e com provas dadas, as autoridades agem 
mais quando a sua passividade se torna flagrante 
e injustificada. 

Ou seja, agem mais depressa quando, tal como 
os galgos, recebem choques eléctricos que os 
fazem andar em frente.

Sou a crer, dentro da minha alma canina, que a 
alternativa ao combate a estes episódios seria 
impor a posição contrária, ou seja, impor choques 
eléctricos a todos os que se recusassem a correr 
como os galgos mas enfim, são desabafos 
caninos de quem, forçadamente, escuta tudo o 
que o quer e o que não quer, enquanto aguarda 
serenamente debaixo da mesa.

Choques eléctricos para todos, então, pois se os 
mesmos fazem sentido no contexto de algo tão 
sofisticado e evoluído como corridas de cães, 
também o farão noutros contextos sociais e 
culturais normalmente usados como referência 
para permitir torturas como esta, pois mais uma 
vez se reforça a ideia que nada disto é cultura, 
arte ou desporto.

É apenas mau gosto.

VOCÊ VAI ASSINAR?

ISTO INCOMODA-VOS?
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EXTRA

Inocência
Vou aqui como um anjo, e carregado 
De crimes! 
Com asas de poeta voa-se no céu... 
De tudo me redimes, 
Penitência 
De ser artista! 
Nada sei, 
Nada valho, 
Nada faço, 
E abre-se em mim a força deste abraço 
Que abarca o mundo! 

Tudo amo, admiro e compreendo. 
Sou como um sol fecundo 
Que adoça e doira, tendo 
Calor apenas. 
Puro, 
Divino 
E humano como os outros meus irmãos, 
Caminho nesta ingénua confiança 
De criança 
Que faz milagres a bater as mãos.

Miguel Torga
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