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"É bom ser só porque a solidão é difícil.
O facto de uma coisa ser difícil deve ser para

nós uma razão para nos apegarmos a ela."
R. M. Rilke

Adriano Moreira -
a coerência de uma vida

•••Adriano Moreira foi escolhido para
receber o prémio Universidade de Lis-

boa. Sucedeu a nomes como João Lobo

Antunes, Eduardo Lourenço, Jorge
Miranda, Jorge Gaspar e Filipe Duarte

Santos, que já receberam também o

mesmo prémio desta universidade por-

tuguesa.
Para quem, como ele, tem uma vas-

tíssima lista de condecorações, distin-

ções e prémios, nacionais e estrangei-

ros, este prémio é diferente, porquan-
to é o prémio da sua universidade. Sim,

daquilo que hoje representa muito do

que foi o seu trabalho, no mundo aca-

démico, do ensino, da investigação, a

que deu muitos dos seus melhores anos

de vida.

Quem o conhece sabe que dentro da

sua humildade e coerência de vida este

prémio é especial. E julgo, a este pro-

pósito, que os responsáveis por esta uni-

versidade deveriam e poderiam equa-
cionar, aquando da entrega da distin-

ção, o anúncio de um prémio anual com

o seu nome associado de preferência à

cultura e à lusofonia. Para se imortali-

zar na sua figura todo o seu percurso
de vida, na coerência multifacetada do

seu trabalho, como estadista, governan-

te, académico, investigador e professor.

Porque Adriano Moreira tem o que pou-

cos têm: a coerência de uma vida, de

valores de vida de sempre que o fize-

ram muitas vezes ficar em minoria e

quase sozinho por muito tempo. Um

caminho, aliás, difícil, que poucos de

livre vontade aceitam percorrer, e que
só os mais sólidos e resistentes sabem

percorrer. Adriano Moreira foi e ainda

é muita coisa. Mas poderia ter sido ain-

da muito mais, se tivesse aceitado a

incoerência de decisões, de comporta-
mentos e até a traição de alguns dos

seus mais próximos. Preferiu a liberda-

de de viver pelo seu pé, com a força das

suas ideias, dos seus valores de vida e

alimentado sempre por não se esque-
cer de onde veio. É hoje um português

que verdadeiramente nos transmite
sabedoria, segurança e seriedade. Tal-

vez fosse útil tê-lo todos os dias a falar

connosco. Para nos falar da sua inter-

pretação, de como, apesar das dificul-

dades múltiplas que vivemos, há que
não desistir porque a história nos per-
mite perceber o quanto quem não resis-

te pode morrer.
Como profundo conhecedor da histó-

ria, da geografia e das relações interna-

cionais, Adriano Moreira, na sua vas-

tíssima obra, alerta-nos há muito tem-

po para muitos dos problemas e desafios

que subsistem em Portugal, na CPLP,

na Europa e no mundo. Com ele, enten-

de-se muito bem como temos de ultra-

passar o tempo em que as palavras são

infelizmente muito desvalorizadas e a

ortodoxia dos números exageradamen-
te praticada. Como, bem nos vai dizen-

do (e não é só agora!), "a única eterni-
dade terrena é a cultura".

Adriano Moreira foi e
é muita coisa. Mas

poderia ter sido ainda
mais, se tivesse aceitado

a incoerência



FERNANDO RIBEIRO E CASTRO
••• A morte, aos 63 anos, do

presidente da Associação Portuguesa
de Famílias Numerosas, deixa pobres
todos quantos nos últimos anos
tiveram nele um representante. Foram

milhares de famílias, que nunca se

resignaram ao pensamento quase
único de que não vale de muito em

termos de projectos de vida ter mais

de um filho. Lutou, apresentou várias

propostas e deixou um trabalho para
ser continuado.

JORGE BARRETO XAVIER
••• Foi com muita surpresa que
se soube que o secretário de

Estado da Cultura poderá aplicar
uma multa de até 500 mil euros a

propósito da saída dos quadros
de Miro de Portugal. Não se

percebe. Muito menos quando os

responsáveis da Parvalorem e da

Parplus o contradizem. É bom, por
razões óbvias, que tudo se

esclareça de vez.

DEMOGRAFIA E NATALIDADE
••• O que sirva para atender à
necessidade de priorizar para o

debate público, o que tenha a ver

com a demografia e a natalidade, é

positivo, sendo muito interessante

atendermos a alguns exemplos.
No Pedrógão Grande, em poucos
anos o número de alunos baixou

de 491 para 296. Em Montalegre
o município paga a creche e dá
abono de família a partir do terceiro

filho. Na Guarda, a maternidade

local - apesar de nos últimos 1 5

anos os partos se terem reduzido
50% - teve, nos últimos dias, a

lotação esgotada.


