
Professor universitário, foi ministro
do Ultramar de Salazar e presidente
do CDS, da sociedade de Geografia
e da Academia das Ciências.
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Adriano Moreira
'A única eternidade terrena

é a cultura'
Adriano Moreira teme pela Europa, onde existem «sinais evidentes de que já há visões

de Mitteleuropa proclamadas em prussiano». Mas ainda vê janelas de liberdade para Portugal
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> Enquanto Portugal não se consegue
autonomizar financeiramente, a Cri meia
«autonomizou-se»... anexando-se à Rússia.

Que ordem mundial é esta?

Portugal precisou sempre de um apoio ex-
terno: da Santa Sé, logo na independência,
da Inglaterra, a partir da segunda dinastia,
enquanto durou o império euromundista

[a expansão da Europa], foi amparado pela
ordem estabelecida pela hegemonia ociden-
tal e, por fim, precisou do apoio da União
Europeia (UE). O desenvolvimento da UE
baseou-se na capacidade dos estadistas de

transformarem o sofrimento em sabedo-
ria c organizarem a Europa de forma a não

voltarem a sofrer a submissão e destruição
provocadas pelas guerras mundiais. Sim-

plesmente, a organização proposta pelas
Nações Unidas foi substituída, rapidamen-
te, pelos pactos militares (NATO e Varsóvia)
e a Europa alargou-se, sem qualquer estudo

de governabilidade. Também em matéria de

segurança e defesa, não se conhecem estu-
dos para verificar até que ponto as fronteiras

que resultam do alargamento e da evolução
internacional são fronteiras amigas.
> A Europa foi-se fazendo, sem se pensar muito?

Este desenvolvimento da Europa aconte-
ceu de uma maneira furtiva, sem a partici-
pação dos cidadãos e sem participação sufi-
ciente dos parlamentos nacionais. Portugal
não tinha outra saída senão aderir à Europa.
Mas, nesta evolução, foi sucessivamente
demonstrando que era um Estado exógeno,
sofrendo as consequências das decisões em

que não participava, e exíguo. Foi agravan-
do uma relação deficitária entre recursos e

objetivos, até chegar à situação atual.
> Desgovernou-se?
No fundo, a ordem internacional, sonhada

pelos homens dotados de santidade que ul-

trapassaramo sofrimento para construírem

uma sociedade j usta e em de senvol vimento
sustentado, acreditou que era preciso de-
senvolver a investigação e o conhecimento
e esqueceu-se de que era necessário manter
um código de valores comuns, que pudes-
sem acolher o pluralismo europeu e evitar
o que está a acontecer: a pobreza, que, no
século passado, era fixada ao Sul do Sara,

passou para o Norte do Mediterrâneo.
> E Portugal, neste puzz/e?
Os benefícios da integração são visíveis em

Portugal: nos direitos cívicos, nos serviços

públicos, na modernização de instalações.
Mas tudo foi feito sem se ter reparado que
a queda do Muro de Berlim implicou a subs-

tituição do liberalismo económico pelo
neorriquismo; que pôr o credo do mercado
acima do credo dos valores está a produzir o

crescimento do desamor europeu, a falta de

confiança entre governados e governantes,
o reaparecimento de forças políticas [extre-
mismos] que se supunham remetidas para a
história finda e o visível começo do afasta-
mento entre os Estados Unidos c a Europa.

> Ninguém reage...
Os órgãos das Nações Unidas (ONU) ten-
dem para um enfraquecimento visível de

intervenção, e o mesmo está a acontecer
com os órgãos europeus, quando existem
sinais evidentes de que jáhá visões de Mitte-

leuropa proclamadas cm prussiano [A visão

prussiana de Mitteleuropa, adotado pelos
geopolíticos nazis, remete para um impé-
rio, situado na Europa central, mas domi-
nado pela Alemanha] .

> A Mitteleuropa chegava à Ucrânia...

A situação de fraqueza que a União deveria

suprir verifica-se na ineficácia da interven-

ção, quer da UE quer da ONU, no caso da
Crimeia. Foi esquecido que a Rússia não

perdeu o seu sentido imperial. Quando o

cristianismo ficou dividido entre catolicis-

mo, protestantismo e ortodoxos, foi pro-
clamado que Roma caía, Constantinopla
caía e que Moscovo não cairia. Esta atitude
continua válida, não foi apagada pelos regi-
mes políticos. Talvez a União tenha de con-
tinuar a pensar, face ao cemitério em que se

transformou o Mediterrâneo, a indefinição
do que há de ser a democracia muçulmana
e a afirmação da Rússia, quais são os orça-
mentos onde vai procurar migalhas para or-

ganizar a sua segurança e defesa autónoma.
> 0 investimento não devia ser em

segurança e defesa dos direitos básicos?

Portugal, pela sua situação geográfica e por
experiência histórica, estará envolvido em

qualquer perturbação que se verifique, cau-
sada por estas circunstâncias. A regra c que

a segurança obriga a limitar os direitos. Mas

Portugal tem janelas de liberdade que não
tem assumido.
> 0 mar e a CPLP.

A CPLP e o Instituto Internacional da Lín-

gua Portuguesa são ideias portuguesas
efetivadas pelo Brasil; e a plataforma con-
tinental. Acha pouco, como esperança? No
ano passado, a escola da Marinha de Guerra
do Brasil organizou um debate sobre o mar
azul e foi lançada a ideia - também portu- ?

«O meu herói c o Bartolomcu Dias.
Partiu três vezes para a índia. Morreu no mar
c nunca chegou à índia. Nunca desistiu»



? guesa - de a CPLP ter uma frota marítima.
Todos juntos podemos ter.
> 0 que diz da proposta do primeiro-ministro
no sentido de que os jovens emigrem?
O avanço científico e técnico implica gente
mais qualificada mas também menos gen-
te. Já foi, por isso, até, usada a expressão
que consagra o que se chama a «destrui-

ção construtiva», que só tem fundamento

quando se trata da aplicação da inovação
técnica ou científica à reabilitação e desen-
volvimento sustentados. Portugal precisa
de uma política consistente de investiga-
ção e ensino. É uma questão de soberania e

não de mercado. E os grandes períodos de

emigração que Portugal sempre teve, nem
voltarão, nem cobrirão os défices do Estado

com as remessas.
> Nem contribuirão para a natalidade.

Isso. Em todo o caso, as janelas de liberdade

que Portugal tem precisam de passar para
os programas de Governo que os partidos
apresentam ao eleitorado, e serem valo-
rizadas pela intervenção portuguesa, que
certamente é mais dedicada à Nação do que
os que a ela estão ligados pela maneira por-
tuguesa de se estar no Mundo.
> Haverá bem que se possa

esperar desta crise?

Um dos riscos que a unidade europeia está a

sofrer, além da falta de conceito estratégico
e do renascimento de forças políticas que
supúnhamos abandonadas, é a divisão dos
Estados. Aumenta a complexidade da capa-
cidade da União e é um elemento de enfra-

quecimento. Se a Europa não levar até ao
fim a sua União com o conceito estratégico
que vier a formular, perde a voz no Mundo.
> Que lição gostava de passar aos seus netos?

Ninguém escolhe o sítio onde nasce, mas
decidir ficar é um ato de amor. A nossa vida
é muito breve. A única eternidade terre-
na é a cultura. Gostava que eles tivessem
o sentimento de que há uma geração que
sobrevive sempre, que é a geração dos que
criaram o País. A sobrevivência é o único
inferno que tem de se viver. Já morreram
as pessoas que andaram connosco na esco-

la, os amigos, os que tiveram influência em
nós. Mas há uma geração que não morre.
São os construtores da Nação. Gostava que
isso nunca desaparecesse da memória de-
les. O meu herói é mais o Bartolomeu Dias,

que dobrou o Cabo da Boa Esperança. De-

diquei-lhe um livro: «A Bartolomeu Dias, o
marinheiro que morreu tentando.» Partiu
três vezes para a índia. Morreu no mar e

nunca chegou à índia. Nunca desistiu. ?





Lisboa distingue
Adriano Moreira
Aos 91 anos, o professor e

politólogo Adriano Moreira foi o

escolhido para receber o prémio Universidade
de Lisboa, no valor de 25 mil euros, que
distingue, anualmente, uma personalidade
que tenha contribuído de forma notável para o

progresso e o engrandecimento da ciência ou
da cultura e para a projeção internacional do
País. Nos anos anteriores, o prémio distinguiu
individualidades como António Coutinho,
Filipe Duarte Santos, Eduardo Lourenço e

João Lobo Antunes. ?


