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I. Portugal é hoje um país sem dinheiro e sem metafísica. 
E, por mais que isso pareça estranho a muita gente, é a 
segunda que lhe faz mais falta. Nisso aliás, como em 
diversas coisas, não diferimos grandemente de outros povos 
do mundo, confrontados com o drama da unicidade, sob o 
lema trabalho-produção-consumo. Vivemos se não em crise, 
pelo menos da crise. E não somos capazes de perceber que, 
enquanto a pensarmos apenas em termos económicos, 
jamais nos será dado sair dela, romper com os círculos 
viciosos da sua teia, viver de outro modo. Esta crise que 
temos é a nossa melhor muleta. É a razão de ser dos nossos 
serões, a menina dos olhos dos nossos governantes, o alibi 
para todas as incapacidades e para todas as incompetências. 

E contudo o problema é outro. Poder-se-ia considerar 
talvez que carecemos de um projecto. O que seria faltar à 
verdade ou não dizer a verdade toda. O país tem um pro
jecto (que lhe foi imposto, sem consulta): é a entrada no 
Mercado Comum. E os nossos governos também têm um 
projecto: é durar pelo menos tanto como o anterior. Já 
vemos que projectos não faltam. O que provavelmente 
escasseia é um projecto que agregue ao facto de o ser a rara 
virtude de saber sê-lo inteligentemente. Coisa que se 
prende com o prévio entendimento do que seja Portugal e 
nos remete, enfim, para a questão da cultura. 

Da cultura? Adivinha-se o espanto de alguns, habi
tuados a considerá-lá o parente pobre da actividade polí
tica (l). Há nessa atitude dois vícios de pensamento muito 
espalhados entre nós. Imagina-se, em primeiro lugar, que 
a política pode, com toda a liberdade, determinar aquilo 
que o país há-de ser, sem atenção à dinâmica de uma His
tória que não se iniciou no dia da tomada de posse dos 
senhores ministros. E daí resulta que, em segundo lugar, se 
reserve à cultura o papel de cão de luxo do poder: ao mesmo 
tempo, seu entretém e sua (falsa) imagem para efeitos de 
exibição. A palavra dos políticos, porém, é de uma notória 
transitoriedade. Portugal, esse, permanece . Passada a 
efémera tolice das clientelas, regressa ao seu "centro" 
vital (2). É uma cultura que se objectiva . 

Ora é provável que tal "centro" resida na capacidade, 
várias vezes demonstrada pelos portugueses , para travarem 
desesperados combates de retaguarda. Somos uma nação 
reaccionária. E somo-lo, não tanto porque a maioria prefira 
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o cadáver em vias de beatificação de Sá Carneiro à mono
córdica e sinistra caveira de Cunhal, ou sequer porque exis
tam diferenças muito substanciais entre estes dois es
pectros veneráveis, como pelo entusiasmo, pela deter
minação que costumamos pôr na defesa de causas cuja hora 
de eficácia, mais ou menos fugaz, passou. Mas, neste par
ticular, quer-me parecer que talvez estejamos avançados 
em relação a tantos outros, que tão estridentemente se 
recl.amam do desenvolvimento e do progresso: é que as 
verdadeiras utopias e as ideias de maior futuro só con
seguem florescer onde já nada se realize em nome de um 
presente, que é, por definição, sempre razoável e sempre 
muito estéril. A gestão do quotidiano, receita dos refor
mismos de todas as cores, afoga-nos num equívoco sem 
grandeza e ludibria a vontade de mudança. Em muitos 
casos, a genuína prospectiva consiste num olhar de sageza 
para o passado. O qual, todavia, se há-de ser dinâmico como 
se pretende, exige que se ultrapasse a visão historicis'ta e 
só consente revelar-se à clara inteligência do mito. 

2. Três são, para nós, as imagens que assinalam a possibi
lidade de um futuro transfigurado: o Menino-imperador, 
por cuja mercê se hão-de abrir as portas que cerram a gente 
vária o passo que lhe seria natural, e que há-de propiciar 
a todos aquele mínimo bem-estar e aquela alegria convi
vente sem os quais a metafísica dá vontade de morrer; 
o messianismo sebastianista, que viu no Rei-cruzado, dis
tante também ele da vigília sem sonho dos adultos, o sím
bolo de um país que não cabe no bom-senso de quem mais 
não conhece que uma vontade de ordem e fomento; e o 
Quinto-Império, tão esperado desde o século XVII e ainda 
por vir, domínio que não guarda territórios de posse duvi
dosa, e só pretende alargar ao mundo inteiro a regra de 
fraternidade que anteviu. 

O grande drama do Portugal contemporâneo é que estas 
três imagens foram substituídas pela do hipotético petróleo 
da bacia do Tejo, minério que a existir talvez não dê provas 
de maior eficácia que o saque do Oriente e o ouro do Brasil, 
e pela do equilíbrio da balança de pagamentos, obsessão de 
tal forma persistente que dá poder aos poucos que anun
ciam saber de finanças e gostar de políticas austeras. 

Se, de certo modo, o Espírito Santo se manifestou no 
convívio medieval e peninsular de árabes, judeus e cristãos, 
se o sebastianismo teve os seus instantes de fulgor na res
tauração de 1640 e nas regenerações do século XIX, o 
Quinto-Império permaneceu irrealizado e é nele que, como 
escreveu Pessoa, "falta cumprir-se Portugal" (3). Não se 
afigura, contudo, provável que a realização de tal promessa 
esteja reservada à classe política que temos, fascinada como · 
anda por Franças e Araganças, e prioritariamente formada 
pela experiência do exílio físico e cultural, a que o anterior 
regime a forçou. O Quinto-Império não é o disfarçado neo
-colonialismo, de quem aliás mal soube colonizar. Não pode, 
por conseguinte, resumir-se a uma soma mais ou menos 
auspiciosa de acordos de comércio - ainda que o comércio 
ajude, como o terão intuído os Templários há bem largos 
séculos -, nem vir à conta das embaixadas de "empreen
dedores" que decidamos enviar aos países africanos de 
expressão portuguesa. Tão pouco deve entender-se em 
termos de .!>imples geoestratégia, uma vez que, não sendo 
territorial, nem económico, nem político -mesmo se terri
tório, economia e política dele participam -, dificilmente 
·será integrável nos conceitos de equilíbrio de poderes, de 
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diplomacia, de hierarquia de nações. 
Por mim, defini-lo-ia antes como uma ex1gencia de 

moralização das relações internacionais e interindividuais, 
de modo a que, sonhando embora, ninguém morra por não 
comer ou, tendo que baste ao estômago, ninguém estiole 
por não sonhar. Àqueles que andam agora encantados com 
o caminho da Europa, convirá em todo o caso lembrar que 
essa Europa em que desejam integrar-se é a mesma que 
produziu o americanismo e o sovietismo, duas gravíssimas 
doenças de que o Ocidente talvez acabe por morrer, e lhes 
inventou depois a falsa cura dos fascismos, com que ainda 
mais depressa ia matando o enfermo. E que a Península 
atrasada, que tanto insistem em "acertar pela hora da civi
lização", é aquela cujos teólogos, culpados perante o abso
lutismo europeu de porfiada luta contra a tirania, viam, já 
no século XVII, os seus livros serem queimados em Londres 
e em Paris (4). Perdoar·me-ão pois, se, pouco impressio
nado pelos argumentos económicos -que, de resto, pare
cem não ser famosos -, considerar que não é }>ortugal que 
tem que descobrir que é Europeu, mas a própria Europa 
que deve atender aos ensinamentos da Península - ou 
soçobrar na crise. 

3. Decerto, para aqueles que o espírito romano tornou em 
excesso legalistas ou para os réus de luterana parcimónia, 
adeptos todos do prudente calculismo de Descartes e todos 
por igual incapazes de ·desmedida, · é possível que esses 
ensinamentos pareçam resumir-se à visão de um sol muito 
intenso e muito cruel, enegrecida pelo vulto inquietante de 
aiguns touros de morte e pelo grito dos cavalos de Picasso. 
O que numa tal interpretação se insinua é a ideia de uma 
terra bárbara, à qual é vedada toda a .esperança de civi
lizado convívio. E, de facto, quem como nós possui a entra
nhada certeza de ter por si a eternidade, e mais se dedica 
à inactual construção de sua figura que à cobiçosa vontade 
do haver, é gente que só por forçado desvio se integrará no 
concerto das nações a que, por ironia, chamam civilização. 
Não que à devida solidariedade oponha a obstinada recusa 
de um individualismo sem horizontes, mas precisamente 
porque não reconhece, na relação que ao comum dos povos 
entre si vincula, a efectiva presença dessa solidariedade, do 
empenhado amor que a todos faz, no modo particular de 
suas idiossincrasias, os livres habitantes de uma terra livre. 
À Península Hispânica ficou a Europa devendo, além do 
muito conhecimento empírico de que a sua Renascença se 
alimentou (5), o equilibrado voluntarismo que, a partir do 
Concílio de Trento e por influência directa de homens 
como o padre Lainez (6), permitiu que o Ocidente não se 
afundasse no amoralismo radical com que o ameaçava o 
fatalismo salvífico das seitas protestantes. E, se essa dívida 
é já em si considerável, é necessário esclarecer que Portugal 
enfim realizou a mais absoluta negação dos mitos raciais, 
pela prática e doutrina da misceginação que o luso-tropica
lismo veio consagrar. É nessa prática, no modo como a 
todos consideramos dignos de se tornarem cristãos, isto é, 
iguais, acrescentada à renitência muito nossa em aceitar 
tutelas e autoridades que o povo não possa, em circuns
tâncias várias, chamar a si, que a cultura portuguesa se 
concretiza, se auto-objectiva, num processo que a torna 
inseparável da política do país. 

Aprofundar as linhas dessa política é fazer com que os 
portugueses possam reapropriar-se de tudo aquilo que têm 
experimentado, como recordação de uma época nebulosa 
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nimbada pelo estigma da decadência, ou como desajustada 
consciência dos modelos que de fora lhes propõem. Preci
samos para isso de repensar o regime em termos que o 
tornem eficiente, sem rupturas na ordem institucional, 
mas por um apedeiçoamento das formas de representa
tividade que .permita responder às insuficiências do sistema 
parlamentar. Precisamos de levar a cabo os anunciados 
propósitos de descentralização e regionalização, de maneira 
a que Portugal retome o carácter de uma mono-arquia com
posta por múltiplas repúblicas. Precisamos de uma pátria 
sem miséria e sem complexos. E, porque toda a política 
carece hoje, para se afirmar, de um bloco que lhe dê subs
tância e de um espaço em que se realize, temos ainda 
que - sem quebra dos actuais compromissos - repensar 
a nossa inserção num conjunto de nações, não apenas cons
tituído por aquelas que na Penínsul@ vivem livres ou pro
curam libertar-se, mas que engloba igualmente todos 
aqueles países que em África, na América do Sul e no 
Oriente, participam nessa força enorme que é a cultura 
hispânica. Quando, afinal, tivermos aprendido a viver em 
conjunto e a não pensar unilateralmente, quando, sobre o 
culto um pouco triste da contradição, tiver prevalecido a 
lucidez de um raciocínio que pondere as razões de toda a 
gente e aceite todas as diferenças, quando em suma nos 
não sentirmos obrigados a ser os títeres de uns e a quinta
-coluna de outros, será tempo de considerarmos que estão 
próximos os dias do Quinto-Império ... 

(1) - Hábito que não apenas transparece na exiguidade dos orça
mentos com que a costumam dotar, mas se adivinha na con
cepção militante e politicamente utilitária daqueles que ambi
cionam, acima de tudo , poder arregimentá-la. 

(2) - A noção de centro vital retoma conceitos como o de centro polí
tico, defendido por José da Gama e Castro ("as grandes massas 
de homens constituídos em sociedade gozam da propriedade 
inata de sé colocarem pouco a pouco, por si mesmas e sem 
impulso alheio, na posição política que mais convém às suas cir
cunstâncias particulares; esta posição ( ... ) é o centro político em 
que cada nação deve recair infalivelmente, todas as vezes que 
dela for apartada com violência"), ou como o de constituição 
Interna, desenvolvido por Jovellanos no seu discurso de ingresso 
na Real Academia de História, de Espanha, em 1781 . 

(3) - Cf. poema "O Infante" , in A Mensagem, Fernando Pessoa, 
Edições Ática, Lisboa, p. 57. 

(4)- Cf. Jean Bodln na Penlnsula Ibérica, Ensaio de História das 
Ideias Políticas e de Direito Públlco, Martim de Albuquerque , 
Fund. Calouste Gulbenkian, C.C.P. , Paris (1978), p.78. 

(5)- Cf. Rumo de Portugal. A Europa ou o Atlântico?, Joaquim 
Barradas de Carvalho, Livros Horizonte, Lisboa (1974), p.JS, 
n.19, onde se citam as seguintes palavras do historiador Georges 
Lefebvre: " De cette aventure élargie, multiséculaire ( .. . ), la 
Renaissance- quel a été en gros le fait essentiel? Bien sur, les 
grandes découvertes ' ' . 

(6) - Diego de Lainez (1512 - 1565), jesuíta castelhano , um dos 
primeiros a ter-se ligado a S. Inácio de Loiola, a quem sucedeu 
como geral da ordem. Teve destacada participação no Concílio 
de Trento, onde refutou as teses de Frei Jerónimo Seripando 
sobre a "justificação" dos homens , teses que de certo modo se 
aproximavam daquelas que , sobre o mesmo assunto, havia 
defendido Lutero. 

(Nota final: Gostaria de dar público testemunho da dívida 
enorme que este texto tem para com a obra do Prof. Agos
tinho da Silva, da qual, em certos aspectos, não passará de 
uma inábil paráfrase. Livros como "Reflexão" (Lisboa, 
1960), ou como "Um Fernando Pessoa" (idem, 1959), sem 
falar do seu vivo magistério, estão entre o que de mais 
importante tem sido feito, neste nosso século, em prol da 
cultura portuguesa. Não· sirva isto, contudo, para avalizar 
o que de menos certo ou mais circunstancial houver no 
presente artigo, erros esses que assumo como de minha 
exclusiva responsabilidade). 
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