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Editorial 
 

Nietzsche referiu um dia que a busca obsessiva pela saúde pessoal é o caminho certo 

para a decadência do ser humano. Um ser perfeitamente saudável pode tornar-se 

vaidoso e indolente. O seu pensamento pode refletir uma obsessão com a manutenção 

do “eu”, qual Narciso, muito presente na sociedade actual. Do outro lado do espelho, a 

doença não só é um tónico da vida, como nos força a sair da nossa zona de conforto e 

pensar a partir dela. O corpo doente como perspectiva para a saúde. Só sentimos o corpo 

quando ele se impõe a nós mesmos. Poderíamos extrapolar o aforismo nietzschiano para 

pensar como esta epidemia nos faz emergir verdades antes adormecidas na sociedade. 

É inegável que em momentos de pandemia se dá uma revitalização do nosso ser, 

individual e sobretudo colectivo. Poderíamos lembrar como (i) na Idade Média, a Peste 

Negra precipitou a crise do feudalismo, (ii) a pandemia de influenza de 1918-20 criou 

oportunidades para a luta por um sistema público de saúde, e (iii) nas décadas de 1980-

90, o VIH-SIDA, uma inédita mobilização pelos direitos dos homossexuais à vida e à saúde. 

Poderíamo-nos esconder atrás do “azar” desta pandemia ter surgido no momento das 

nossas vidas terrenas, de a termos vivenciado. Perguntamo-nos: porque não apareceu 

meio-século antes ou meio-século depois? Não há acasos. Esta pandemia surgiu para nos 

provar que somos capazes dos maiores desafios. O passado tem-nos mostrado que é nos 

momentos de enorme dificuldade, como o actual, que a humanidade dá passos decisivos 

na construção de uma sociedade mais justa e equalitária. Estejamos nós, membros da 

Associação Romã Azul, à altura deste desafio e superá-lo com louvor e distinção. 

Neste segundo número da Newsletter da ARA versamos sobre (i) a inconstância da vida 

e o desconhecimento da morte, (ii) a União Europeia e problemática do Brexit, (iii) o dia 

da Mulher visto pelo Homem, (iv) o céu e o inferno em nós, neste período de pandemia, 

(v) o amor ao próximo, sentido no coração, (vi) a tradição hermesista lusa e (iv) a 

contribuição da ARA para um novo Sistema Nacional de Saúde. Relativamente a este 

último assunto, muito premente e actual, deveremos partilhar um enorme respeito e 

admiração por todos os profissionais de saúde na luta diária contra a pandemia. Parece 

simples para quem está de fora, mas não é para quem vive diariamente este problema. 

Trata-se de consagrar a própria vida, o “eu” narcísico, ao serviço da Humanidade, como 

um dia terá dito Hipócrates. 

Nuno Silvestre 
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Congresso Nacional Nova Visão para um Sistema de Saúde 
 

Escrevi este texto que abaixo vos deixo entre aspas num mundo diferente, num mundo 

em que o perigo estava mais distante apesar de se antecipar a sua chegada. Não mudei 

o texto, para que o recordemos como um ponto de partida para a Saúde em Portugal 

depois desta tempestade. Hoje, antes de vos escrever estas palavras, assisti a uma 

reunião com médicos cientistas de todo o mundo que expuseram de forma solidária os 

seus estudos e as suas conclusões e dúvidas enquanto pioneiros na frente contra este 

vírus que tomou conta de grande parte da nossa existência. Façamos nós, cidadãos 

conscientes, a nossa parte, ao isolarmos os nossos, ao protegermos todos, ao evadir-nos 

das fake news que se instalam nos nossos subconscientes e, acima de tudo, a darmos 

tempo e folga para a ciência e para os profissionais de saúde conseguirem trazer-nos a 

sua preciosa ajuda com os recursos existentes. Os tempos são difíceis, ninguém o pode 

negar, mas a Sabedoria e a Força serão essenciais para ultrapassar este período em que 

o Amor ao próximo se transforma em profilaxia, terapêutica, e follow-up. 

“O Congresso decorreu no dia 7 de Fevereiro de 2020, 

no Instituto Amaro da Costa em Lisboa, com o apoio da 

Associação Romã Azul e do próprio Instituto. 

Conseguiu-se juntar um painel de palestrantes 

diferenciados em diversas áreas da sáude, médicas e 

jurídicas, incluindo o Past-Bastonário da Ordem dos 

Médicos, o Prof. Dr. José Manuel Dias. A eles, aliaram-

se os congressistas, peças fundamentais dum evento 

que foi desenhado para unir num só espaço, livre de interesses partidários, políticos ou 

económicos, utentes e profissionais ligados a esta área, dedicados apenas em pensar e 

partilhar ideias sobre um sistema que sabemos estar doente, apesar dos profissionais de 

excelência de que dispõe, da formação intensiva que lhes é dada, e do desenvolvimento 

científico inovador em diversas áreas, tudo factores reconhecidos quer nacional quer 

internacionalmente. Contou-se ainda com a presença de convidados fundamentais para 

o sucesso deste Congresso, como o Past-Bastonário da Ordem dos Médicos, Prof. Dr. 

Germano de Sousa, e o representante do actual Bastonário, o Dr. Canas Mendes. 

Aproveitámos este momento para prestar a devida homenagem ao Prof. Dr. Antero Palma 

Carlos, Imuno-alergologista cuja carreira como médico e docente foi longa e que levou 

entre outras conquistas, à criação desta Especialidade em Portugal. 

http://www.romaazul.org/
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Por termos achado que a intervenção dos congressistas prestaria um cunho essencial a 

esta partilha de propostas, criámos uma “ficha de opinião” que enviámos a todos os 

presentes para que o debate não ficasse fechado ao período do Congresso, mas pudesse 

ter continuidade e permitir a reflexão e amadurecimento de ideias. Neste âmbito, surgiu 

a primeira revista do congresso – a NVSaúde – lançada no final de Fevereiro. 

Julgo fundamental referir, que ao contrário do que se poderia pensar, considerando ser o 

primeiro congresso de saúde em Portugal sem patrocínios de qualquer espécie, com a 

participação graciosa de todos os intervenientes quer a nível organizativo quer a nível de 

palestrantes e convidados, o seu impacto superou todas as expectativas, e actualmente 

já está prevista uma re-edição do mesmo. 

Resta-me agradecer, em nome da 

Comissão Organizadora, composta 

por mim e pela Presidente, a Prof. 

Dra. Antonieta Dias, àqueles que 

trabalharam incansavelmente no 

dia do Congresso e que 

compuseram o Secretariado do 

mesmo: Dr. Orlando Martins, Dr. 

Carlos Nuñez, Dr. Paulo Dias e Dra. 

Fernanda Cabral. E claro, ao Dr. 

Francisco Ribeirinho e sua 

assistente pelo apoio permanente 

que o Instituto nos deu, e à 

Associação Romã Azul, que criou 

condições para que este projecto 

pudesse desenvolver-se. 

Desafiamo-lo assim a participar e a divulgar as ideias que possam resultar num SNS à 

imagem do seu desenho e princípios iniciais e que possa ser verdadeiramente de 

excelência, permitindo que a Saúde seja um direito inalienável e universal em Portugal.” 

Sílvia Costa Martins 
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Aqui Jaz um Homem Livre e de Bons Costumes... 

 
Num destes dias jantei com um grupo de amigos com quem se proporcionam, sempre, 

encontros de grande entusiasmo em torno de reflexões profundas sobre tudo e mais 

alguma coisa. Digo "profundas", porque partilhamos o mesmo vigor nas discussões 

e gostamos do sabor do calor de uma boa troca de ideias. E se, por acaso, nunca tínhamos 

refletido sobre os assuntos que este ou aquele coloca em cima da mesa, rapidamente 

fazemos um exercício oral e introspetivo de resposta e contra resposta, numa espécie de 

tertúlia camoniana que anima as hostes e, como não podia deixar de ser, acompanhada 

de bebidas e petiscos. Falámos de coisas tão diversificadas como literatura, 

homossexualidade, maçonaria, filosofia, 

antropofagia e, espantem-se, epitáfios. Um 

dos nossos amigos teve um momento 

altamente revelador, pelo menos para mim, 

quando disse que anda a pensar e a tentar 

escrever o seu epitáfio à luz daquilo que foi 

a sua vida até hoje, mas com a certeza de 

que esse teria de ser um documento em 

aberto, alvo de vários updates ao longo da 

vida. A que lhe falta viver.  

Disse-nos que gostaria de ser citado e que tem a mais pura consciência da inconstância 

da vida. Do desconhecimento sobre a morte. Da inoperância sobre a hora final. 

Comparou essa falta de tato à Alegoria da caverna de Platão exemplificando como a 

escuridão perante a verdade tem o poder de aprisionar-nos a uma curta visão sobre o 

que andamos cá a fazer. E até quando. Somos, portanto, uma espécie de prisioneiros da 

caverna. Alegoricamente.  

Admiro esta sua tentativa. Escrever sobre nós próprios, adjetivando-nos, não é tarefa 

fácil. Resumir o que fomos  e vivemos numa lápide, ainda pior. E os que ficam? Não serão 

esses os únicos que vivem, realmente, a nossa morte? Não dependerá deles a nossa 

memória? Não deveremos libertá-los daquilo que é a nossa vontade uma vez que já não 

estaremos cá? Ou deveremos continuar a impor-nos mesmo depois de encontrarmos 

aquilo que não sabemos que nos espera? Admiro a sua tentativa. A finta que tenta fazer 

à caverna. Essa caverna onde vivemos aprisionados.  

http://www.romaazul.org/
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Acredito numa coisa.  
 
Sobre esta escuridão que é a caverna de Platão e a que Sócrates, pleno da sua maiêutica, 

respondeu com o célebre só sei que nada sei, com a consciência de que somos princípio, 

meio e fim em nós próprios, indivisíveis, acredito que há vários mundos, mas quanto ao 

mundo dos mortos, logo se verá. Quando lá chegarmos.  

 

Este meu amigo que se desafiou a escrever o seu próprio epitáfio, mesmo que sujeito a 

várias atualizações ao longo da vida, leva-me a lançar este desafio aos nossos amigos. Se 

encontrarem uma forma de fintar a escuridão que nos aprisiona, não deixem de partilhá-

la. Quanto mais não seja como desculpa para mais uma tertúlia. Desta feita, bocagiana. 

Com a certeza de que não será expurgada a vossa produção, tal como fizeram ao poeta. 

A não ser que resulte numa expurgação que vos leve a uma verdadeira epifania sobre a 

morte. Ou sobre a vida. No entanto, ao meu amigo, peço desculpa por desapontá-lo, mas 

a ideia não é nova. Já o poeta maldito, assim conhecido pela sua linguagem vernácula, 

teve a mesma ideia. E foi nessa época em que tanto escreveu sobre o momento da 

partida que a sua poesia ganhou maior riqueza.  

Um desafio.  

Cláudia Marques 
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Ansiedade em Tempos de Isolamento 
 

A primavera chegou, os campos vestiram-se de verde, as árvores voltaram a florir. Há 

muito tempo que não ouvíamos com tanta clareza, no isolamento que nos foi imposto, o 

cantar dos pássaros. A terra trajou-se este ano com o seu mais nobre manto de glória. 

Mas, nesta primavera a glória da terra não é a glória dos humanos. Ficará na nossa 

memória coletiva o momento que hoje vivemos. A pandemia é um acontecimento 

geracional que deixará marcas tão profundas cujo impacto é imprevisível e ainda 

impossível de avaliar globalmente. 

Olhar para a terra, apreciar as coisas simples da renovação da vida, a água que corre 

límpida ou as crianças que brincam, observar os acontecimentos e comportamentos mais 

simples, ajuda-nos à compreensão de nós mesmos, do nosso próprio comportamento e 

permite o apaziguamento mental. Muitas pessoas sentem uma força irreprimível 

emergindo dentro delas: - o medo do contágio do COVID19 traz consigo uma forte 

ansiedade e parece invadir todo o espaço mental. A ansiedade é talvez a emoção que 

mais frequentemente é reportada como fator de sofrimento profundo. Todos sofremos 

disso. Mas o que é realmente a ansiedade? 
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Sofremos de ansiedade quando algo dentro de nós quebra a nossa continuidade 

psicológica: de repente a mente percebe que algo mais forte a empurra para longe, o 

coração acelera, o ar parece faltar, os músculos contraem-se, sente-se um “nó” na 

garganta e a respiração é mais rápida e superficial. Internamente é como se estivéssemos 

num conflito profundo entre o que somos e o que aspiramos da vida e o que deviamos 

ser ou julgamos que os outros esperam de nós. Este discurso interno, constante e 

disruptivo, deixa-nos exaustos, cansados e com dificuldade de analisar, com lógica e com 

racionalidade os pensamentos que nos invadem. Cada um de nós tem “um contrato com 

a vida” que nos impulsiona para agir. É esse contrato, essa força impulsionadora de ação 

que acende as luzes dos alarmes internos – a ansiedade. Ela não é negativa nem positiva, 

apenas impulsionadora de ação. Na tempestade não nos podemos perder caro leitor – 

este é o momento de cuidar de si e dos que o rodeiam. Hermes Trimegistus, na sua 

sabedoria milenar, lembra-nos que “o todo é mente e o universo é um processo mental”, 

ou como eu frequentemente digo na intervenção clínica “trazemos em nós o céu e o 

inferno, o pensamento escolhe onde vai viver”. 

 

Muitas pessoas me perguntam o que fazer nos dias de hoje para não ficarem bloqueadas 

por medos e ansiedades. Aqui está um exercício muito eficaz que costumo usar: - Feche 

os olhos e respire profunda, calma e plenamente. Perceba a ansiedade que surge e não 

se oponha nem ofereça resistência - nem física nem mental. Lembre outra máxima de 

Hermes "nada está parado, tudo se move, tudo vibra". Imagine que a agitação percorre 

todo o corpo, procure onde se manifesta o desconforto com maior intensidade e coloque 

a mão nesse ponto.  

http://www.romaazul.org/
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Ao mesmo tempo, imagine um perfume ou uma flor com a qual sinta uma afinidade 

particular e deixe que esta imagem se instale dentro de si. Lembre-se de que "tudo tem 

fluxo e refluxo, tudo tem as suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação"*. 

O seu pensamento é só pensamento, nada mais do que isso. Deixe fluir os pensamentos. 

A imaginação é a sua arma secreta, a sabedoria da etena “criança Memphis” que 

guardamos em nós, um raio de luz e brilho do seu “EU”, a centelha divina acesa no altar 

interior do templo do seu ser. Relaxe, enquanto respira profunda, calma e plenamente. 

Este exercício pode ser feito em qualquer lugar, as vezes que quiser e por qualquer 

pessoa: lembre-se que o “eu interior” é o guia que pode apaziguar os seus medos e 

ansiedades, apenas precisa de se afastar um pouco e confiar, relaxadamente, no seu 

silêncio interior. Fazer silêncio é trabalhar na arte de se “religar”. O exercício que lhe 

propus serve o propósito de lembrar a centralidade da imaginação para o bem-estar 

psicológico.  

Precisamos ouvir os médicos que nos dão as indicações corretas de comportamento a 

adotar, mas também devemos ouvir a nós mesmos, a nossa interioridade, o nosso “EU” 

para evitar entrar em pânico de maneira desorganizada. Para evitar também 

consequências psíquicas no futuro, quando esta emergência for apenas uma memória. 

Compreenda que estar sozinho não significa estar em solidão, que quando estamos 

connosco nunca estamos sozinhos. Se ficarmos parados e acolhermos com aceitação o 

desconforto - ele passa mais rápido! 

Em cada um de nós há uma “criança antiga” que não quer saber das máscaras que usa 

para se mostrar aos outros, que quer apenas envolver-se no jogo, na brincadeira, na vida. 

Se aprender a ver-se dessa maneira, a ansiedade tornar-se-à uma energia que o impele 

para cuidar do seu “eu” autêntico e para aceitar a complexidade e as ambivalências da 

vida; para compreender e aceitar que "(…) todas as verdades são meias-verdades. Todos 

os paradoxos podem ser reconciliáveis"*. 

Ana Freitas 

 

*Hermes Trimegistus – O três vezes grande – filósofo egipcio (1500 a 2500 a.C.). 
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Feliz Dia da Mulher a Todos os Homens 
 
Um feliz dia da Mulher a todas as mulheres que fazem parte da minha vida, mas 

sobretudo aos meus amigos, homens. Às minhas amigas porque lhes reconheço, em 

todas, a beleza a força e a sabedoria, mas também o querer a Independência, a 

insatisfação de quem não baixa os braços perante as adversidades quotidianas que 

infelizmente ainda se sentem em detalhes que teimam em colocar a mulher numa 

posição não equiparada aos homens. Não deve ser mesmo nada fácil ser mulher. Mas 

sobretudo aos meus amigos, aos meus irmãos, porque é a nós Homens que nos compete 

demonstrar e educar para o feminismo. É a nós homens que compete demonstrar que 

amamos as mulheres da nossa vida e respeitamos todas as outras, nos direitos e deveres, 

na igualdade. Ainda há muita coisa a fazer na nossa Sociedade, até mesmo entre 

colunas... Todos nós conhecemos e reconhecemos situações em que as mulheres, por 

serem mulheres, vivem e 

convivem em situações que não 

estão de todo equiparadas as 

nossas, em direitos e deveres, só 

porque são mulheres. O mundo 

não precisa de "Princesas", nem 

de donas de casa dedicadas ao 

marido e à família. Não 

eduquemos as nossas filhas para 

serem "princesas", mas sim para 

serem mulheres independentes, 

com garra, com força e o querer. 

Não eduquemos os nossos filhos para serem Homens que coloquem a mulher numa 

posição inferior. É na unidade que somos Unus, mas é na diversidade que somos Únicos. 

Um beijinho a todas vós, que nunca se esqueçam as mulheres e homens que lutaram e 

lutam por um mundo mais justo, com direitos e deveres iguais, independentemente do 

género. Aos meus amigos continuem a desmontar o vosso amor pelas mulheres, 

apoiando-as e exigindo os mesmos direitos.  

Cabe-nos sobretudo a nós homens, sermos feministas, não às mulheres. 

Rui Gomes 
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Só se Vê Bem com o Coração, o Essencial é Invisível aos Olhos 

- Antoine de Saint-Exupéry - 
 
 Ao procurar um título para o meu texto, que pretendia que fosse sobre A Essência da 

Vida, deparei-me com esta magnífica frase, de Saint-Exupéry, na sua obra mais afamada, 

“O Pequeno Príncipe”. E está lá tudo o que eu queria dizer: o essencial é invisível aos 

olhos. Só se vê bem com o coração é um bónus, que encaixa na perfeição no meu 

pensamento. Pois bem, quantos de nós já nos deparámos com pessoas bonitas por fora, 

e com tanta insensibilidade nos seus comportamentos? Ou outros que são supostamente 

importantes, pela posição social ou 

profissional que ocupam, e depois 

são eticamente uma nulidade, 

quando não claramente desprovidos 

de qualquer ética? Na verdade, 

depois de conhecidos e 

“espremidos”, chegamos à 

conclusão de que são vazios de boas 

ideias e de bons sentimentos, 

vulgares na sua essência, (lá está 

outra vez a palavra a assolar-me), 

levando a que se tornem exemplos 

para nós, daquilo que não queremos 

ser. É importante ter ou criar riqueza 

para que possamos ter acesso a 

bens e mordomias para nós próprios 

e para partilhar com os nossos? É, 

claro. É importante reconhecer os 

mais dotados, da Música à Retórica, 

passando pela Literatura, pela 

Lógica ou pelas outras Artes liberais, 

e acabando no Futebol das paixões 

apaixonantes? É, claro. É importante 

ganhar campeonatos, ganhar 

eleições, ganhar a função que vagou na empresa, ou ser convidado para ser Diretor Geral, 

ou para líder de “o que seja…”? É, claro que sim. 

http://www.romaazul.org/
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Podíamos continuar nesta lista infindável de coisas boas que são importantes na nossa 

vida pessoal e profissional, mas não são essenciais. Conheço e vejo com o coração, muitas 

pessoas que não são ou não têm nada disto e têm uma essência muito maior: São felizes 

a ajudar os outros. São felizes muitas vezes na sua humildade, sempre prontas para 

ajudar, e dão proporcionalmente muito mais do que outros, que dão valores maiores, 

mas poderiam dar incomparavelmente mais… 

A felicidade de dar, não tem comparação com a de receber, e é por isso, que por exemplo, 

nesta atualidade marcada por um vírus desconhecido e inesperado, tem tanto valor a 

missão dos profissionais de saúde, que dão e dão e dão, tudo o que têm no seu trabalho 

e esforço, e recebem apenas o reconhecimento dos mais atentos e provavelmente o 

sorriso de alguns que conseguem salvar. 

 

O essencial é invisível aos olhos… é o que sentimos que interessa. Seja transformado em 

amor ou em amizade, em solidariedade ou em partilha, em irmandade ou em parceria… 

E agora termino com o bónus que recebi, nem sei bem como nem porquê… Não vale a 

pena ter uns fantásticos óculos Ray-ban ou Carrera, lindos de morrer, de sol ou 

graduados, porque para ver o Essencial da nossa vida, Só se vê bem com o Coração… 

João Martins de Almeida 
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Tradição Hermesista Lusa 
 
Como se trata aqui de «Des-Colonização» (1) - e realço a maroteira do hífen entre o 

«Des», e a «Colonização», que põe a imaginação a galope sobre sequelas contrárias a 

contrárias sequelas -, deveria falar dos diversos países lusófonos que foram antigamente 

parte do «Império Português», mas, por razões de economia de espaço - embora não 

só... - limitar-me-ei a breves apontamentos sobre o Brasil e Goa, territórios onde a 

Inquisição portuguesa esteve particularmente activa, além de, naturalmente, um 

apanhado sobre o que se passou ou tem vindo a passar, quanto a essa matéria, no nosso 

luso rectângulo europeu. 

 

O que pode surpreender à primeira vista, nos autores portugueses dos séculos XVI a XVIII, 

é a escassez de referências à corrente rosacrucista que se difundiu pela Europa na 

sequência de um certo «paracelsismo» quinhentista e - sobretudo duma maneira mais 

pública - logo após a divulgação dos famosos manifestos de 1614 e 1615 (Fama 

Fraternitatis e Confessio Fraternitatis), bem como do «romance alquímico» de 1616 As 

Núpcias Químicas de Christian Rosenkreuz, atribuído a Johann Valentin Andreae. Bom, 

veremos mais abaixo como o século XVII português, por exemplo, e respectiva Inquisição, 

sobretudo filipina até 1640, estiveram mais ocupados com o bandarrismo, o profetismo 

e o V Império do Padre António Vieira - além do Sebastianismo -, do que com o específico 

hermesismo rosacrucista europeu que ficava implícito nas «heresias» protestantes. 
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Mesmo antes de se ter encerrado o Contra-Reformista Concílio de Trento em 1563 e da 

publicação do lndex Librorum Prohibítorum do papa Paulo IV, em 1559, o Inquisidor-

Geral Infante D. Henrique - o «velho cardeal que trairia o povo português», no dizer de 

Agostinho da Silva (Silva 1988, 124) -.já havia promulgado em Portugal um Catálogo de 

Livros Proibidos , em 1547, seguido de um novo índice expurgatório intitulado Este he o 

Rol dos Livros Defesos por o Cardeal Iffante Inquisidor Geral nestes Reynos de Portugal , 

impresso em 1551. Sucederam-se-lhes outros índices e catálogos de livros proibidos em 

1559, 1561, 1564, 1581, 1597 e 1624. Este de 1624, intitulado Index Auctorum damnatae 

memoriae, tum etiam Librorum qui vel simpliciter vel ad expurgationem usque 

prohibentur, vel denique iam expurgati permittuntur é um volume de grande formato 

com 1048 páginas, e foi o último a ser impresso em Portugal, antes do pombalino 

catálogo da Real Mesa Censórea, de 1768. Consolemo-nos com a duvidosa glória de ter 

sido um português, o dominicano Fr. Francisco Foreiro (1523-1581), o especialista 

encarregado por Paulo IV, no último ano do seu pontificado (1559), para a elaboração 

(entre outras tarefas) dum novo Index Librorum Prohibitorum de acordo com as doutrinas 

conciliares, atendendo sobretudo aos grandes conhecimentos do teólogo português na 

redacção do índice de livros proibidos. Francisco Foreiro compôs um prefácio doutrinário 

ao novo Index (que seria publicado em 1564, já sob o pontificado de Pio IV) onde 

apresenta e desenvolve as famosas «dez regras» de exame e censura de livros que 

passaram a constituir legislação permanente da Igreja (Gomes 1993, 74-75). 

Acrescente-se, parenteticamente, 

que a influência perniciosa de 

Francisco Foreiro transcendeu 

largamente o âmbito religioso 

para se projectar na formação 

duma mentalidade sócio-cultural: 

«A Censura inquisitorial, baseada 

nos preceitos de Francisco Foreiro, 

tem sido mais julgada segundo o 

critério político - cerceamento do 

direito de liberdade de expressão - 

do que segundo o critério 

científico. [...] Ora, o que na verdade Francisco Foreiro inventa, mas enquadrada numa 

preceitualidade proibitória, é a epistemologia da crítica literária de garantia científica. No 

seu discurso ao Concílio, o que ele apresenta é um tratado sumário da arte de ler, de 
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entender, e de ajuizar sobre o livro. [. ..] O método crítico de Francisco Foreiro originará 

uma tradição de crítica literário-doutrinal, como essa que incarna nas chamadas censuras 

da Inquisição. O censor apresenta a obra, descreve a sua composição, analisa as suas 

ideias, comenta a sua qualidade, avalia do seu valor e rectitude e, por fim, exara o juízo. 

Nós temos prestado nula atenção a este teor científico, esmagados que estamos pelo 

preconceito derivado da paixão. Todavia, há lugar para suscitarmos esta dúvida: - qual o 

contributo da censura inquisitorial para o surgimento da crítica literária?» (Gomes 1993, 

77-78).  

A resposta a esta pergunta do fecundo investigador e pensador Pinharanda Gomes é, 

desgraçadamente, óbvia: mais de 200 anos de pareceres censóreos apostos aos livros, 

segundo as normas de Foreiro, geraram em Portugal um «tipo» de crítica literária (e mais 

tarde cinematográfica...) que segue a mesma metodologia sem se dar conta dessa 

«herança genética», e aproveita sobretudo os seus defeitos, com umas pinceladas de 

(mau) estruturalismo a partir dos anos 60 do século XX, esquecendo-lhe as eventuais 

virtudes. Basta comparar as críticas literárias (e cinematográficas) que se fazem por cá, 

com as críticas muito mais correctamente territorializadas, mais epistémicas e empáticas 

que podemos ler no periodismo de países que não sofreram a influência do luso 

dominicano. 

Retomando o fio à nossa meada, anotemos que um bom número de autores se tem 

debruçado sobre o curioso facto de a tradição hermesista portuguesa - com Foreiro ou 

sem Foreiro... - possuir características bem próprias que a distinguem das correntes 

contemporâneas europeias. Basta consultar as obras, os estudos ou os rasgos de luz, 

ainda que por vezes extremados e assaz díspares nas suas manifestações, de Sampaio 

Bruno, Almada-Negreiros, Fernando Pessoa, Teixeira de Pascoaes, António Telmo, Natália 

Correia, António Quadros, Afonso Botelho, António Barz Teixeira, Dalila Pereira da Costa, 

José Manuel Anes, Manuel J. Gandra, Lima de Freitas, António Cândido Franco, Yvette K. 

Centeno, Pinharanda Gomes, Gilbert Durand, Rainer Daehnhardt, Pedro Teixeira da 

Mota, Paulo Alexandre Loução, S. Franclim..., entre outros exemplos possíveis. 

José Abranches 

 

* Comunicação apresentada no XVII Congresso Internacional Des-Colonização e Polémicas promovido pela 

Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII e por CGD-Culturgest, Lisboa, em Maio de 2002 
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Coro da ARA 
 

Vamos criar o coro da ARA e viver momentos de harmonia a 4 vozes. O objetivo é no 

futuro participar em atividades solidárias, alargando assim o âmbito de ação da nossa 

Associação Romã Azul. 

Se tens gosto pela música, quer tenhas ou não já cantado num coro, junta-te a nós e 

ajuda a materializar esta ideia.  

Manifesta o teu interesse, enviando mail para: 

joao.rosa@memphismisraim.pt ou ara.eventos@memphismisraim.pt 
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Alerta COVID-19 e as Ciberameaças 
 

A atual pandemia associada à propagação do vírus COVID-19 não tem sido exceção, tendo 

este tema sido selecionado por um número elevado de agentes de ciberameaças como 

cobertura para as suas campanhas de ciberataques. Entre os ciberataques associados ao 

tema COVID-19 destacam-se as seguintes tipologias: 

• As campanhas de phishing (por email, SMS ou por redes sociais) a coberto da imagem 

de entidades oficiais como a Organização Mundial de Saúde, a UNICEF ou centros de 

investigação e laboratórios do setor da saúde, com conteúdos alusivos à pandemia, 

inclusive ficheiros em anexo, e orientado para a captação de dados pessoais das 

vítimas ou para a infeção dos seus dispositivos com malware; 

• A divulgação de plataformas digitais ou de aplicações para dispositivos móveis que 

aparentam divulgar informação em real time sobre a pandemia (e.g. mapas dinâmicos 

de contágio, mas que estão, na realidade, orientados para a infeção de equipamentos 

com malware, inclusive da tipologia ransomware; 

• Esquemas de fraude digital partilhados nas redes sociais e por email, que divulgam 

iniciativas de crowdsourcing para a recolha de donativos para falsas campanhas de 

compra de material médico ou de proteção pessoal; 

• SMS enviados informando que, de acordo com a lei, estão a ser aplicadas medidas 

extraordinárias para o combate ao COVID-19, e que todos os cidadãos nacionais serão 

vacinados, sendo garantido um reembolso dos custos pelo governo. Para tal, bastaria 

pagar uma determinada quantia indicada no SMS e através do registo no link enviado 

seriam posteriormente ressarcidos.  

Em face destes casos, é aconselhada 

extrema prudência no acesso, na 

receção e na partilha de conteúdos 

digitais associados à temática da 

pandemia COVID-19, devendo dar-se 

prioridade a fontes oficiais e 

reputáveis de informação. Se procura 

informações sobre o Covid-19 e 

pretende manter-se actualizado, 

consulte a informação nos sites de 

fontes credíveis, como a DGS e a OMS. 
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