
Da austeridade e da Europa
a muita História de Portugal

<[ Ao longo do ano aqui se tem falado,
das mais diversas formas, de muitos
livros que vale a pena, ou mesmo se

impõe, ler. Para eles remetemos, e
desta feita, num formato um pouco
diferente do habitual, referimos mais

alguns dos agora publicados, entre os

quais predominam os que têm temas
de uma forma ou outra relacionados

como nosso país, e em particular
com a nossa História - como é o caso

também daquele sobre o qual ouvi-
mos o autor, António Borges Coelho,
aqui na página ao lado, ou da acabada
de sair 9a edição - sendo a 1- de

1995 - da Breve História de Portugal,
de A. H. Oliveira Marques (Editorial
Presença, 784 pp., 15,15 euros)

É seguramente a mais vasta e

'pluralista' obra editada entre nós
sobre o tema, proporcionando uma
amplíssima perspetiva através de

textos de 81 figuras dos mais varia-
dos setores ideológicos e políticos,
sobretudo da área da Economia e
do Direito, que respondem a esta

pergunta, que dá título ao volume de

quase 1500 páginas : A austeridade
cura? A austeridade mata? Editada,
o que se sublinha, pela Associação
Académica da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, com o

apoio da Fundação Luso -Americana
(1482 pp, 25 euros), tem coordena-

ção do prof . catedrático, e advo-

gado, Eduardo Paz Ferreira (EPF),
que preside ao Instituto de Direito

Económico, Financeiro e Fiscal

(IDEFF), o qual tem desenvolvi-
do assinalável atividade. Os textos

aparecem por ordem alfabética
dos autores, de Adalberto Campos
Fernandes e Adriano Moreira a
Teodora Cardoso, Vasco Valdez e Vera
Cruz Pinto, e têm, em geral, de seis a
oito páginas (com muitas exceções,

como o de André Freire, com 35, ou
António Rebelo de Sousa, com 27).
Na introdução, EPF sublinha: "No
momento que o livro sai e após vários
anos de austeridade com resultados
insatisfatórios no plano económico,
dececionantes no domínio das finan-
ças públicas e trágicos na área social,
não admira que a grande maioria dos

textos exprima, em diferentes tons,
um sentimento comum antiaus-
teridade que, porventura, se não

expressaria de forma tão nítida dois

ou três anos antes, quando os países
do Norte da Europa, e particular-
mente a Alemanha, conseguiram
transformar a austeridade num credo
e numa questão moral e os países do
Sul se inclinaram com um pesado
sentimento de culpa."

A Europa ainda é possível consti-
tui o testemunho, muito pessoal, de
uma das nossas principais 'apósto-
las' da ideia "europeia", e especia-

lista na matéria, que tem desempe-
nhado diversos cargos importantes
a esse nível - Maria João Rodrigues.
O livro tem o subtítulo um pouco
surpreendente de Aventuras políticas
no século XXI (Editorial Presença,
pp 136, 11,90 euros) e a catedrática
do ISCTE e cx ministra no Governo
de António Guterres esclarece que o

seu propósito "é mostrar o valor da

Europa como uma construção cole-
tiva única de governação conjunta
e supranacional para influenciar e

desenvolver um novo modelo de
crescimento" . E explicita que o livro
"narra as aventuras de uma mulher
europeia chamada Maria, é baseado
na minha própria experiência pes-
soal na fase recente da construção
da Europa. Mas há muitos outros

personagens, homens e mulheres,
que estão a trabalhar na mesma

direção e que inspiraram em muito
esta história."

"O Tratado de Tordesilhas foi
uma vitória ou uma derrota para
Portugal?" - esta é uma das "100
perguntas sobre factos, dúvidas e
curiosidades dos Descobrimentos" ,

a que responde Paulo Jorge de Sousa

Pinto no livro - outra das pergun-
tas - Os portugueses descobriram a
Austrália? (A Esfera dos Livros, pp
344, 19 euros). Prof. na Universidade
Nova de Lisboa, o autor dá "respostas



curtas, numa centena de peque-
nos textos que tentam introduzir,
explicar e comentar ideias, homens,
ações, factos e intenções" . Ou seja,

segundo ele, autor, "não é mais do

que um grande prato de pequenos
canapés de sabor variado, entre
abordagens mais didáticas e textos
de teor mais opinativo sobre dúvidas,
interrogações, problemas e mitos

que envolvem o período excecional
em que os Portugueses saíram da sua
terra e se espalharam pelo mundo" .

Pina Manique é em geral visto ou
lembrado apenas como o poderoso e
tenebroso intendente -geral da Polícia

que durante o reinado de D . Maria
I comandou a repressão das ideias

progressistas da Revolução Francesa,
nomeadamente perseguindo in-
telectuais e proibindo a circulação
de livros e publicações. É certo que
não se esquece o ter sido ele, por
exemplo, o fundador da Casa Pia -
mas este livro de Laurinda Abreu,
Pina Manique - Umreformadorno
Portugal das Luzes, (Gradiva, 486 pp. ,

20 euros) vai muito mais longe na
valorização da sua intervenção social.
De notar, aliás, que a autora, prof 3

da Universidade de Évora, esclarece

que este estudo surge no contexto da

elaboração de um livro sobre O Poder

e os Pobres: as dinâmicas potíticas e
sociais da pobreza e da assistência em

Portugal (séculos XVI-XVIII) .

Nome 'sonante' , e dos raros com o

que se pode considerar um pensa-
mento político, da direita nacionalista

portuguesa, que se assume clara-
mente como tal (vindo da extrema-
direita, foi o "defensor" de Salazar

num programa televisivo , há anos) ,

Jaime Nogueira Pinto é autor de vá-
rios livros em que a história, incluin-
do a recente, e a política, se cruzam;
e de um romance, Novembro, saído

em 2012 - uma assinalável estreia na

ficção, aos 66 anos -, em que aconte-
ce o mesmo. No estudo /ensaio agora
editado, Portugal, Ascensão e Queda
- Ideias e políticas de uma Nação
singular (Dom Quixote, pp 320, 16,90
euros), o "acionista e administrador
de empresas na área da consultoria

estratégica e de segurança privada"
(como se lê na badana) dá-nos a
sua visão ou interpretação do nosso

País, desde a fundação da naciona-
lidade até à chegada da troika, com
muitos pontos de vista polémicos
mas também estimulantes. Tendo

sempre privilegiado a relação com
as cx colónias, o autor assinala que,
desde a chegada da troika, "passa-
mos a viver sob tutela económica e

com os horizontes de escolha política
limitados, acentuando-se a nossa
decadência em relação a uma Europa
decadente. Agora, outros continen-

tes, outros povos, outras áreas estão a
tomar as chaves e as rédeas do futuro .

A maioria dos povos hisófonos está

nestas áreas e são agora, como nós

fomos: povos jovens, unidos, com
a fé, a vontade e a força de fazerem
coisas no mundo. E alguns têm os

trunfos e os meios para os desafios

que aí vêm. O lugar dos portugueses
que não se resignam a mediocridade
mansa ou ressentida de tributários do
centro europeu, pode também ser ao

lado desses povos, erguendo a partir
de um passado unido, sofrido, dividi-
do, uma convergência futura. "

Raul Rego (1913-2002) foi um
nome destacado do jornalismo e da

oposição à ditadura em Portugal,
um dos fundadores do Partido

Socialista, ministro logo após o 25 de

Abril, deputado à Constituinte e ao
Parlamento. Republicano militante,
maçon que chegou a grão-mestre
do Grande Oriente Lusitano, a i a

República sempre foi objeto da sua

admiração e do seu estudo, que daria

origem a uma História da República,
em cinco volumes, que agora começa
a reeditar- se, com o primeiro deles,
dedicado a A Ideia e a Propaganda

(Ancora Editora, 312 pp., 18,50 eu-
ros) . Ou seja, este volume vem exata-
mente até à revolta que implantou o

novo regime, a 5 de Outubro de 1910.
Em prefácio, Mário Soares sublinha

que "poucos terão, como ele, tanta
documentação, reunida paciente-
mente ao longo dos anos, de alfar-
rabista em alfarrabista, depoimento
após depoimento, sobre o contur-
bado período da Primeira República.
Não será assim de estranhar que a

sua História lance nova luz e ofereça
interpretações originais para um
período da nossa História que o fogo
cruzado das paixões não tem per-
mitido, até agora, encarar com total
serenidade e desprendimento."

É o 2* dos quatro volumes
sobre a Idade Média, dirigidos por
Umberto Eco. Este volume tem como
subtítulo Catedrais, Cavaleiros e

Cidades (o do i* é Bárbaros, Cristãos

e Muçulmanos) , e, como os outros,
está dividido em diversas áreas e

subáreas, com diversos coordenado-
res. Aquelas são: História, Filosofia,
Literatura e Teatro, Artes Visuais e
Música. São dezenas e dezenas de

artigos, que fazem da obra, uma
viagem através da Idade Média, uma
espécie de 'enciclopédia' por temas,
relativa a esse período histórico, do

ano mil ao século XIII, "um tempo de

renascimento, um salto civilizacio-
nal" .

índices completos e um quadro
cronológico final, ilustrado, valo-
rizam ainda este empreendimento
editorial, de evidente qualidade e boa

apresentação gráfica (D. Quixote,
tradução de Isabel Branco, Carlos
Aboim de Brito e Carlos Manuel
Oliveira, 734 pp., 39,90 euros. jl


