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Editorial 

Uma Vacina para o Mundo 
 

Precisamente há um ano, ninguém poderia supor que 2020 seria um ano terrivelmente 

castrador da nossa liberdade e trágico no desaparecimento de familiares e amigos. As 

desigualdades sociais, a instabilidade económica e a fragilidade dos sistemas de saúde, 

foram amplificadas de um modo nunca previsto. De uma forma, mais ou menos directa, 

não houve ninguém que não tivesse sido afectado pelos efeitos da pandemia. Mas existe 

esperança. Em menos de um ano, a ciência devolveu-nos a confiança. A disponibilização 

de uma vacina segura e eficaz contra o vírus SARS-CoV-2, num intervalo de tempo tão 

reduzido foi, de facto, uma realização extraordinária. Note-se que o desenvolvimento de 

uma vacina “fiável” demora cerca de 6 a 8 anos, em média. Dizem os especialistas que a 

vacina perfeita não existe. Mas as vantagens da vacina são muito superiores aos seus 

riscos. De facto, a história tem 

demonstrado que os benefícios 

da vacinação superam ampla e 

largamente os seus 

inconvenientes. Com o início da 

campanha de administração da 

vacina, entramos num segundo 

estágio de controlo da 

pandemia. O problema não 

ficará resolvido em definitivo 

pois convém relembrar que é 

imprescindível manter as regras 

preventivas do contágio, nomeadamente, o distanciamento social, a utilização de 

máscara e a lavagem frequente das mãos. O objectivo será atingir a imunidade de grupo. 

Tal demorará algum tempo, mas podemos e devemos encarar o futuro com confiança. O 

mundo nunca mais será como o conhecemos. Em 2021, deveremos aprender com os 

erros passados, crescer como seres humanos e, com o coração cheio de esperança e 

amor, contribuir com todas as nossas forças para encerrar este capítulo negro da nossa 

era. E assim, junto da ARA, continuar a ajudar quem mais precisa.  

 

Nuno Silvestre 
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Os Cheiros da Minha (Nossa) Infância 
 
Este pequeno texto relembra aquilo que muitos (hoje) jovens, talvez, não tiveram nem 

venham a ter a oportunidade de vivenciar, o cheiro puro da natureza. Hoje, as gerações 

menos jovens, lembram-se com nostalgia dos tempos (férias) passados com os avós, 

amigos, protetores e professores de ontem, que continuam a ser os heróis de hoje, a 

quem rotulam, pejorativamente, sociedade grisalha. Este exército de reserva, a 

retaguarda que tenta fazer face a um inimigo invisível, o individualismo, provocador e 

destruidor da dignidade humana. O regresso às origens, à terra dos pais, dos avós (estes 

superpais), proporcionava experiências únicas.  

 

Quem não se lembra dos cheiros inesquecíveis que perduram no tempo. Qualquer animal 

reage ao cheiro, em particular o ser humano, dos naturais aos artificiais, bons ou maus. 

Quem não se deliciou com o cheiro da terra molhada, queimada ou remexida, quem não 

experienciou o cheiro do orvalho da manhã, da fauna, da flora e dos odores quentes de 

verão, o cheiro das flores e frutos temporãos, tudo isto acompanhado pelo chilrear 

sinfónico dos pássaros. A ruralidade de outros tempos desaparece lenta e agonizante, 

dando lugar a espaços insípidos, inodoros e incolores que, até, as aves abandonam rumo 

à cidade, por que será? Condenados a viver engaiolados nesta floresta cimentada. 
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O cheiro dos pomares dos hipermercados, não se sente, árvores e frutos sem cheiro, todos 

muito polidos, uniformes, muito homogéneos, esta homogeneidade que nos sufoca. Esta 

paranoia da perfeição (artificial?), da beleza formatada, produto de consumo a que 

erradamente chamam perfeição calibrada. Os frutos das hortas, dos pomares dos meus 

(nossos) avós eram, comparativamente, mais atraentes, o cheiro cativava qualquer um, ainda 

que não fossem todos perfeitinhos. Prazeres simples que nos preenchiam a alma, resultado 

puro da Mãe Terra. Havia uma mescla desordenada de árvores de fruto, macieiras, pereiras, 

figueiras, cerejeiras, nespereiras, laranjeiras, tangerineiras, a partilhar o mesmo espaço. 

Floriam, frutificavam, no seu tempo certo, ligando os aromas de Janeiro a Dezembro a que 

ninguém ficava indiferente, independentemente dos gostos olfativos e gustativos. 

 

Dói ver, a todo o instante, a descaracterização da paisagem, do meio ambiente no seu 

todo, a plastificação da nossa vida diária, preço altíssimo a pagar pelas gerações 

vindouras. Não pretendo um regresso ao passado, estaria a ser ingénuo ou insensível a 

muitas conquistas que, hoje, todos nós usufruímos em liberdade. Mas, o equilíbrio é 

preciso. A par da natureza, não nos podemos esquecer que existem outros “cheiros”, 

também eles muito importantes nas nossas vidas, os amigos, aqueles que estão sempre 

presentes e não nos deixam pelo caminho. Vamos cuidar destes, dentro daquilo que é 

possível, porque dos outros, outros valores se alevantam. 

AOS AVÓS E AOS AMIGOS. 

José Ribeiro 

http://www.romaazul.org/
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Um dos Maiores Perigos da Actualidade Social é a 

Ingenuidade dos Homens Livres 

Um pouco por todo o mundo, e também em Portugal, temos vindo a observar um 

crescente número líderes políticos que não se coíbem de terem demonstrações racistas, 

xenófobas, misóginas, anti-democráticas. Demonstram-se opositores de uma 

socialização assente na globalização que parecem não terem entendido que se iniciou no 

séc. XV.  

São um exemplo que a democracia não é um sistema perfeito, pois todos eles foram 

eleitos democraticamente para desempenharem funções e cargos públicos. Fosse a 

democracia um sistema perfeito e tal não teria sido possível, mas é, e isso recorda-nos as 

imperfeições da mesma. Foram eleitos e mandatados pelo povo através de um boletim 

de voto, através do garante de direitos e liberdades, mas não são Democratas. Usam a 

Democracia em proveito próprio e da ideologia antidemocrática que defendem e 

procuram implementar.  

 

Quando sentem que vão longe de mais nas palavras, desculpam-se dizendo que era 

“ironia”, que foram descontextualizados, mas no que dizem, defendem e apregoam, não 

há, não pode(!) haver lugar para o cinismo da sua “ironia”. Quando defendem a pena de 

morte, a castração química, o racismo, valores em tudo opostos a quem defende a  
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Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a quem defende os valores humanistas, igualdades, 

direitos e garantias, não pode haver indiferença.  

Este tipo de “políticos” apontam o dedo a uma classe da sociedade ou a uma minoria 

social frágil como os causadores do problema do todo e ao encontrarem essas 

fragilidades sociais conseguem através de discursos, que elegem o sentimento de 

“orgulho patriótico” de “defesa do que é nosso”, ao mesmo tempo que elegem a figura 

do Estado como um inimigo que procuram diminuir a todo o instante: “é o Estado...; é o 

país que temos; é o sistema; é para isto que pagamos impostos...; é um roubo... Eles…”, 

dá para tudo. 

A Arte de Governar - a Política - não se faz com lugares comuns, os problemas reais não 

são resolvidos com frases emotivas de “mesa de café”. Razão e emoção são coisas 

distintas, assim nos diz António Damásio em “O Erro de Descartes”.  

São “políticos” anti-sistema, anti-políticos, mas que fazem carreira na política. Surgem 

com um rebranding, com um ar mais simpático, que os de outros tempos, travestidos. 

São um produto velho com uma embalagem nova, mas com a mesma “qualidade”: a falta 

dela.  

Este tipo de “políticos” nascem dentro da democracia, cumprindo com todos os 

requisitos que a democracia lhes exige e não é de agora. Os tiranos que assombraram a 

Europa no séc. XX, tiveram o voto popular que lhes permitiu retirar ao povo a dignidade 

e a liberdade. Conseguiram chegar ao poder com o voto, e, com o poder que o voto lhes 

deu, cumpriram para além dos atentados aos direitos e garantias, as maiores atrocidades 

que todos lhes reconhecemos. Os novos, que continuam a surgir, não são diferentes.  

De cada vez que sobem um pequeno degrau na escada da ambição, a sociedade desce 

muitos mais na escada da evolução.  

Por isso repito: Liberdade, Igualdade e Fraternidade não se coadunam com discursos e 

ideais antidemocráticos, nem com ingenuidade. Simplesmente não podem. Não 

podemos ser ingénuos. Há que estar alerta e exigir, fazer cumprir os valores humanistas 

e lutar para os seus opositores não tenham voz, não ignorando-os, mas desmontando os 

seus argumentos. A responsabilidade e o dever é de todos, sobretudo dos Homens livres.  

Rui Gomes 
  

http://www.romaazul.org/
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Ajudar não é uma Opção, é uma Missão de Todos Nós 

 

Foi sob este mote que Sofia Lourenço e Luiz de Paula, da Delegação de Castelo Branco da 

Associação Romã Azul (ARA), levaram quinta-feira, dia 17 de dezembro, as campanhas 

"Aconchegar o coração" e "Sorrisos de Natal" à freguesia de Sarzedas. Na bagagem, a 

pensar sobretudo nas crianças, levaram roupa, brinquedos, animação e muito calor 

humano, o tal que resulta no "aconchego" de quem mais precisa ou está mais sensível e 

vulnerável nesta época. A ARA, refira-se, é uma associação feita de voluntários "movidos 

pelo coração na missão de ajudar quem mais precisa, dando assim o seu contributo para 

uma sociedade mais justa, solidária e igualitária". 

Ações que deixam a anfitriã muito satisfeita, sobretudo num ano tão atípico como este, 

devido à pandemia que se instalou provocada pelo Covid- 19. "Este é um Natal diferente, 

quer para os meninos, quer para todos nós. Mas eu penso que os meninos são os que mais 

facilmente conseguem apreender a natureza deste Natal", afirma a presidente da Junta 

de Freguesia de Sarzedas. 
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Celeste Rodrigues acredita que os mais novos "rapidamente interiorizam que estamos 

numa situação diferente e eles ficam contentes com qualquer atenção. Qualquer coisa os 

faz felizes". Este Natal, "que seria feito com as famílias e com as crianças todas, este ano 

fazemos diferente e separamos os meninos do Jardim de Infância dos da Escola Básica. E 

os pais e avós, a família toda que participava nesta festa de Natal este ano não vêm, com 

muita pena nossa. Mas fazemos só com as crianças. Na verdade. para que os mais novos 

percebam que apesar do Natal ser diferente, para eles continua a existir".  

 

Nesta edição, "contamos com uma ajuda muito importante, com a Sofia e o doutor Luiz 

de Paula, da ARA de Castelo Branco, que vão fazer os nossos meninos muito felizes com 

os brinquedos que vão receber", pois “as crianças são os grandes heróis, porque percebem 

e estão recetivos e sensíveis a estas situações todas e não têm problemas em desfrutar 

do Natal que é possível". Mas além das crianças, a Freguesia mantém também o seu olhar 

atento a famílias a quem anualmente, nesta quadra festiva, dá uma atenção especial. 

"Anualmente, já por tradição nesta época, realizávamos aqui na Freguesia a Feirinha da 

Solidariedade, no dia 8 de dezembro. Este ano é diferente, mas vamos cumprir esta missão 

em moldes diferentes", explica Celeste Rodrigues. A autarca avança que a edilidade 

"conta com algumas ajudas para manter a distribuição de Cabazes de Natal pelas famílias 

mais carenciadas. As famílias não se reunirão nesta festa de Natal para receber os 

cabazes, mas vão os cabazes atá eles, com roupas, roupas de cama, agasalhos e, claro 

está, com alguns mimos para alegrar a mesa e aquecer a noite de Natal". 
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A Ação Solidária no Interior... 

Ser solidário... palavras simples com um peso enorme... 

Falo em primeira pessoa porque nada melhor existe que a partilha de momentos que nos 

fazem crescer enquanto ser humano. Estando no interior, mais precisamente em Castelo 

Branco, Beira Baixa, consigo definir ao longo de mais de 20 anos aspectos positivos e 

outros negativos, no que diz respeito à CARIDADE, este maravilhoso gesto de amor. 

Começando pela parte melhor, tive a sorte de conhecer muito boa gente que, 

caminhando comigo conseguimos levar a bom porto campanhas com os mais variados 

objetivos, e cheguei à conclusão que “nem só de pão vive o homem” mas, também do 

alimento da alma, muitas vezes mais essencial para dar alento a uma vida infeliz. 

Uma criança, um idoso, uma pessoa especial na maioria das vezes precisa de uma palavra 

de ESPERANÇA para sorrir e ter força para seguir em frente. Esta proximidade se sente 

mais possível no interior, onde sempre há alguém “que sabe quem é ou já ouviu falar”. 

Ajudar a ultrapassar uma fraqueza de alguém nos deixa cada vez mais fortes e, por sua 

vez, contribui para irmos mais além. Estar na ARA - Castelo Branco me enriquece de 

“matéria humana” da maior qualidade e, unidos, somos uma resistência muito maior. 

Falando do que pode eventualmente ser negativo, ou melhor dizendo, mais frágil, 

provavelmente pela proximidade que os meios pequenos têm, todos de certa forma se 

conhecem e, acaba por gerar sentimentos de vergonha por exemplo, precisar e não ter 

a coragem de assumir um pedido de ajuda. Assumir perante a vizinhança, a família, 

muitas vezes é mais difícil do que propriamente sentir fome ou frio. Esta é a realidade do 

interior, além de algumas dificuldades a nível de acessibilidades de fazer ouvir perante o 

governo do que realmente é necessário, situações impensáveis nas grandes cidades, que 

o anonimato é a característica predominante. 

Cabe a nós aflorar ainda mais a nossa sensibilidade, sem ferir, oferecendo com a maior 

descrição o que temos de melhor, além dos bens essenciais, um sorriso, uma palavra, 

que aquece mais o coração que o melhor agasalho. Estarmos atentos é o nosso lema 

principal, ir de encontro as mais variadas necessidades, estar no terreno, não é preciso 

pedir, nós oferecemos. Gostava de terminar falando da FÉ, um sentimento de crer 

firmemente em algo, sem ter nas mãos, uma energia que alimenta, “Move montanhas” 

mas jamais podemos pensar que é possível sem a ação permanente, afinal o que 

verdadeiramente importa são os frutos que nascem da fé. É isso... 

Sofia Lourenço 

http://www.romaazul.org/
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Síndrome de Privação das Redes Sociais e dos Telemóveis 

O síndrome de privação é caracterizado por um conjunto de sintomas que pode ser mais 

ou menos lesivo de acordo com a gravidade das lesões psicológicas que provoca nas 

pessoas que o vivenciam. O uso excessivo dos mídias sociais é causador de diversos 

problemas de sociabilidade, transtornos mentais e comportamentais, gerado pelo vício 

da permanência nas redes sociais. Os utilizadores das redes sociais que usam de forma 

exagerada o computador e ou dispositivos móveis desenvolvem um síndrome de 

abstinência quando não conseguem conectar-se por razões de varia índole. Este vício 

destrói as relações pessoais presenciais, destrói as famílias, os afetos e os amigos. Os 

viciados nas redes sociais e nos telemóveis vivem num mundo de ilusão virtual que nem 

se apercebem da detioração da sua personalidade perdendo a lucidez e a verdadeira 

realidade. 

 

O vício em redes sociais disparou na pandemia, mas há formas de recuperar o controlo e 

de se desintoxicar se a pessoa quiser e se aceitar o apoio dos especialistas nessa área. 

Reverter este vício é uma necessidade para que as pessoas voltem a ter um 

comportamento normal. Todavia, não nos podemos esquecer das duas grandes 

indústrias dirigidas aos usuários mais incautos que são o mundo das drogas e a do 

software.  

http://www.romaazul.org/
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Na maior parte dos casos a intenção dos utilizadores e obter likes e comentários com a 

intenção de se tornarem mais mediáticos, mais populares e de encontrarem a 

importância no mundo virtual que não conseguiram no mundo real. 

As dependências das redes sociais e dos telemóveis são causadoras de diversas doenças 

que se traduzem em atitudes comportamentais aberrantes, que provocam transtornos 

mentais e de sociabilidade tendo sido claramente comprovados no estudo realizado pela 

University College London (UCL) cujas conclusões demonstraram que nas populações 

mais jovens, as meninas adolescentes são duas vezes mais propensas a desenvolverem 

problemas de depressão decorrentes do uso excessivo das mídias sociais. Neste estudo 

uma em cada quatro apresentou sinais clinicamente relevantes de doença. Estes 

investigadores concluíram que as adolescentes desenvolviam esta sintomatologia devido 

ao assédio on-line, diminuição das horas de sono e da baixa auto-estima. O estudo 

demonstrou que 40% das meninas e 25% dos rapazes experienciavam agressões na 

internet.  

Cyberbullying: é a violência virtual que machuca mais que uma violência presencial. 

Este relatório aponta para a evidência do efeito tóxico que o uso excessivo das mídias 

sociais tem e descreve as repercussões graves na saúde mental. Nas pessoas mais 

vulneráveis e influenciáveis a pressão major desencadeada pela permanente 

disponibilidade de permanência on-line determina nos utilizadores uma 

despersonalização o que os leva a identificar e comparar “as vidas perfeitas (verdadeiras 

ou não) de outros “com a sua própria vida. Todos sabemos que muitas coisas que são 

partilhadas nas páginas correspondem a situações que as pessoas gostavam que fossem 

reais mas que na verdade não são e acabam por ter uma vida fictícia e de isolamento 

social infeliz. Os vícios na utilização das redes sociais  desencadeia  um vício 

comportamental tipificado por alguns sinais que originam  um tipo de conduta que 

compromete os compromissos básicos do dia a dia como o trabalho, o estudo, a vida 

social e as relações familiares. 

Um estudo realizado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos demonstrou 

que o vício em redes sociais desencadeia uma série de desordens psicológicas algumas 

delas irreversíveis. Este estudo concluiu que o excesso do uso das redes sociais afeta a 

capacidade de julgamento das pessoas no momento de escolhas mais benéficas para si 

tal como as desencadeadas pelas drogas químicas.  
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Para além das alterações comportamentais e da dificuldade em tomar decisões a viciação 

nas redes sociais provoca: 

• ansiedade 

• mal-estar 

• irritabilidade 

• angústia por ficar desconectado 

• síndrome de pânico (tremores, tonturas, falta de ar, taquicardia (aumento dos 

batimentos cardíacos) quadro semelhante a abstinência das drogas de abuso. 

•  obsessão compulsiva 

• fobia social 

 

Importa ainda referir que a pessoa viciada nas redes sociais pode sofrer ainda com as 

“chamadas fantasmas”. Ela sente que ouve o telefone vibrar, tocar quando na realidade 

nada está a acontecer. Muitas vezes, as pessoas não se apercebem do grau de 

dependência que têm das redes sociais. Este comportamento só e detetado quando o 

utilizador deixa de cumprir os compromissos por estar conectado na internet ou quando 

os amigos ou familiares o alertam do problema. Uma grande parte destes utilizadores 

não aceita e torna- se agressivo para as pessoas que procuram trazê-los para o mundo 

real. A nossa principal prioridade é ajudá-los a fazer a desintoxicação digital o que implica 

terem um período de abstinência dos aparelhos eletrónicos: telefones, tablets ou 

computadores, para que a pessoa se concentre no “mundo real”. 

http://www.romaazul.org/
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Este problema tal como a normofobia que é o vício do telemóvel e que obriga a um 

tratamento que passa por manter o utilizador offline das redes sociais, incentivando-o a 

manter mais atividades ao ar livre, como caminhadas, ciclos de conversas, sessões de 

ioga, meditação etc. O tempo que demora a perder o vício das redes sociais e muito 

variável e pode ir de dez dias até seis meses ou mais. A desintoxicação digital implica 

ainda o acompanhamento profissional com psiquiatras e psicólogos. 

Certo é que o avanço da tecnologia e a popularidade dos meios comunicativos facilitam 

as interações entre os indivíduos. Todavia, o equilíbrio é essencial para o uso sadio das 

redes sociais, cujo excesso já demonstramos que provoca graves problemas psicológicos 

nas pessoas.  Estes utilizadores têm que equacionar até que ponto as redes sociais são 

uma prioridade nas suas vidas e até que ponto elas deixam de os ajudar e passam a 

prejudicar e a destruir as suas vidas. 

Em suma, devemos estimular as pessoas a deixarem de estar tato tempo conectadas e 

ajudá-las a investirem mais nos apoios familiares, na sua coesão, no afeto e na união que 

é o suporte real dos pilares de sustentabilidade emocional, do amor, do afecto e da 

felicidade real. Incentivar os utilizadores viciados nas redes sociais e nos telemóveis a 

disponibilizarem mais tempo para fazer outras atividades que vão desde uma caminhada, 

até a leitura de um bom livro. Devemos ainda ajudá-los a organizar programas com a 

família e com os amigos substituindo a sua permanência na internet com atividades 

benéficas para a sua saúde. Importa ainda referir que é importante que analisem o tempo 

que perdem nas redes sociais e que façam uma introspeção dos benefícios que obtém e 

do enriquecimento que estas redes lhe trouxeram. 

Se tiverem lucidez suficiente chegarão à conclusão que não aproveitaram nada para além 

de coisas supérfluas que os likes e as trocas de mensagem lhe proporcionaram e do 

tempo que perderam no equilíbrio do seu afeto e na reciprocidade interpares da sua vida 

real e familiar. Estimular a realização de um treino mental que passa por ter coragem de 

desligar as notificações. Devem ainda, estabelecer um horário para entrar nas redes 

sociais reduzindo-o ao mínimo, isto é devem usar o tempo absolutamente necessário 

para responder aos e-mails e verificar as suas mensagens com tranquilidade devem 

contudo, fazer o filtro do que é essencial para que não prejudiquem as suas prioridades 

como por exemplo a família, o trabalho, os amigos. 

Antonieta Dias 

* Artigo publicado em “Notícias do Ribatejo” (27/12/2020) e aqui reproduzido. 

http://www.romaazul.org/
https://noticiasdoribatejo.blogs.sapo.pt/temas-de-saude-sindrome-de-privacao-das-5701993
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ARA-Norte entrega Tablets a Crianças do 

Hospital de São João 
 

No passado dia 24 dezembro de 2020, véspera do dia de Natal de um ano difícil, a 

Associação Romã Azul (ARA) através da sua Delegação do Norte procedeu à entrega de 

um conjunto de tablets ao Serviço de Pediatria do Hospital de São João, na expectativa 

de poder possibilitar às crianças aí internadas o acompanhamento das suas aulas, o 

contacto com a família e momentos de entretenimento. 

A missão cumpriu-se desta forma simples, mas presente. A Dra. Eunice Trindade e a Dra. 

Esmeralda Rodrigues são uma referência dos que permanecem de pé, colocando a sua 

entrega e talento à frente das prioridades pessoais. Que das dificuldades que vivemos 

cresça um novo equilíbrio. A esperança constrói-se com a realização destas acções. 

 

 

http://www.romaazul.org/
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BREXIT ou EUEXIT? Como é que a Europa chegou aqui? 
 
Corria o mês de Novembro de 2018 e o mundo acordou com a notícia da intenção saída 

do Reino Unido da Europa, Martin Schulz, nas altura, presidente da Comissão Europeia, 

dizia "haverá consequências” para o Reino Unido para evitar que "outros possam seguir 

o caminho perigoso" que os ingleses escolheram ao votar a saída da União Europeia. 

Martin Schulz, ou a União Europeia, na altura, ainda não tinha percebido o certa da 

questão. O mal da Europa sempre foi este: não percebem e ainda fazem ameaças de 

"haverá consequências...". Haverá consequências para os britânicos, certamente, mas 

também para a Europa. Se até 2018 andavam preocupados com a deflação dos países do 

Sul, preparem-se para o que está a chegar para a 2.º economia mais forte da Europa. Em 

todo este processo há dois grandes culpados: um assumido, a Alemanha e o outro, na 

sombra da passividade, a França. E, para mim, a França é o grande culpado. 

1. O EURO 

O EURO foi a primeira grande jogada de mestre da Alemanha. Convenceu a Europa que 

com uma moeda única forte todos ganhavam. Ganhavam pela estabilidade da moeda, 

pelo acesso aos mercados, pelas exportações e o dólar deixaria de ser "rei e senhor". 

Mas, se recuarmos, o que aconteceu no 1.º dia em que tivemos 1 Euro nas mãos 

recordamos que 1€ era igual a 200.482$. Ou seja: 100 Cêntimos de Euro era igual a 

200,482 centavos (cêntimos) de Escudo. Ficámos com metade do nosso “valor em caixa”, 

assim, num piscar de olhos e nem nos demos conta. Não foi assim para todos: não foi 

assim para o Reino Unido, que não foi na conversa e manteve a Libra, uma vez que já 

tinha uma moeda forte e preferiu manter o controlo sobre a mesma; nem foi assim para 

a Alemanha que ficou com o Euro ao mesmo nível do Marco Alemão. 

2. CIMEIRA DAS LAJES 

A crise europeia externa começa com a Cimeira das Lajes, em 2003. Quais Cruzados do 

séc. XXI, lá fomos libertar o povo do Iraque pela força e levar-lhes a Democracia. Se a 

intenção era boa, a forma como o fizemos foi, como o tempo o demonstrou, desastrosa. 

A Europa pegou no motivo de o Sadam ser um ditador e nas “armas de destruição 

massiva” – que nunca ninguém viu – , e lá fomos nós. Foi o rastilho para, meia dúzia de 

anos depois, a Primavera Árabe a acontecer. Outros ditadores não mereceram a mesma 

impetuosidade. Claro que as intenções eram as melhores, isto é: "levar a democracia 

àquela gente". Mas já que lá estávamos, redistribuiu-se por alguns países europeus e 

pelos EUA uns quantos poços de petróleo, e venderam-se umas armas. A quem?  

http://www.romaazul.org/
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A quem as quisesse comprar, pois claro, que nisto dos negócios não podemos olhar à cor 

de pele, credo ou sistema político. Retomo em seguida, esta questão do Médio Oriente. 

3. CRISE FINANCEIRA 

A 3.ª "jogada de mestre" europeia foi a crise do subprime, que teve início em 2008 nos 

EUA. Os EUA viram que tinham um cancro financeiro e não estiveram com meias 

medidas: fecharam o que tinham de fechar, incluindo um dos maiores bancos mundiais, 

o Lehman Brothers, e cortaram o mal pela raiz. Passados 3 anos, já ninguém falava de 

crise nos EUA, nem de subprime. O mundo das finanças é como odores que se espalham, 

alastram e, apesar de podermos ter em conta a direção do vento, é sempre imprevisível 

até onde podem ir. A crise dos EUA chegou rapidamente ao sistema financeiro europeu, 

e os países periféricos, com economias mais fracas, ressentiram-se. Como já não tinham 

os meios de controlo de moeda necessários para fazer os ajustes e estabilizar o barco no 

meio da tempestade, entraram em recessão profunda. 

 

Voltemo-nos então para os governos dos países. Depois de uma viragem à esquerda, a 

Europa tornou a virar à direita. Se bem que muitos ajustes tinham de ser feitos ao nível 

das economias nacionais, a grande verdade é que tinham de ser a Europa e o Banco 

Central Europeu (BCE) a tomar as rédeas do problema. Mas não. A Europa, espertalhona 

como é, tem andado sempre a olhar para o lado. Centenas de reuniões, cimeiras e um 

sem número de chás e cafezinhos, e continuamos com a estória: “há uns quantos países 

http://www.romaazul.org/
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que andaram a gastar o que não tinham”. A Europa classifica desta forma simplista o 

maior problema financeiro que teve desde da II Grande Guerra. O tempo passa. Portugal, 

Grécia e Irlanda são os patinhos feios, mas a verdade é que Espanha (5.ª economia mais 

forte da Europa); Itália (4.ª economia mais forte da Europa) e a França (2.ª economia mais 

forte da Europa) também entraram em forte recessão. Quem já negociou com empresas 

do Reino Unido sabe como são dirigidas por pessoas pragmáticas e que aplicam à letra a 

expressão “amigos, amigos, negócios à parte”. Desta forma, o Reino Unido foi sempre 

estando com um pé dentro e outro fora, ora dizendo que “o problema europeu já se anda 

a arrastar há demasiado tempo”, ora afirmando que “temos de resolver e ajudar os países 

mais fracos”. Mas não era essa a intenção da Europa de Merkel e da passiva França. Pelo 

menos, não o demonstrou através de ações concretas e eficazes, porque os países 

intervencionados pela Troika viram a sua situação piorar, com o aumento das suas 

dívidas, dos seus problemas económicos e sociais, e assim como todos os outros países 

não intervencionados. O Reino Unido foi enviando recados, demonstrando a sua posição 

e chegou a bater o pé ao dizer que não iria emprestar mais dinheiro a países 

intervencionados, numa clara chamada de atenção à Europa de que a receita não estava 

a curar o doente, antes pelo contrário. Tinha que existir uma mudança de estratégia, e 

rapidamente. 

4. A GUERRA NA SÍRIA 

Retomo o Médio Oriente para lembrar a Guerra na Síria, que teve o seu início em 2011, 

no seguimento da chamada ‘Primavera Árabe’. As manifestações começaram contra o 

regime de Bashar al-Assad. De um dia de manifestação, passamos para semanas e daí a 

uma guerra civil. Num abrir e fechar de olhos, a mais do que previsível guerra na Síria deu 

origem a milhares de mortos e a milhões de refugiados. Desde 2011 que a Europa assiste 

impávida e serena a esta calamidade social. E porquê? Porque em tempos de crise há 

quem venda lenços. E em tempos de guerra há quem venda armas e petróleo. Foi sempre 

assim… Os cidadãos europeus só despertaram para esta situação quando começaram a 

ver corpos a boiar e a chegar às praias onde iam passar férias com a família. Se 

costumamos dizer “longe da vista, longe do coração”, a partir do momento em que vimos 

o corpo, já cadáver, do pequeno Alan Kurdi, de 3 anos na praia de Ali Hoca em Bodrum, 

os nossos corações mudaram. Mudaram, mas não para a raiz do problema. Em vez da 

Europa se preocupar com a raiz do problema, fazer parte de uma solução para o conflito 

na Síria, começaram-se a construir vedações, muros, a lançar-se numa onda de xenofobia 

contra os chamados “terroristas” que aí vêm. Vemos sempre apenas um lado da moeda. 

A nossa preocupação passou a ser os refugiados. Nunca nos preocupamos em ver as 

etiquetas das armas que lhes mataram a família e os amigos. Atentados sempre existiram, 

http://www.romaazul.org/
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mas parece que nos preocupamos mais com terroristas árabes que com terroristas do 

IRA ou da ETA, que durante anos fizeram explodir estações de metro, aeroportos, ruas, 

vidas… Mais uma vez a Europa sacudiu a água do capote e empurrou o problema com a 

barriga. 

O Reino Unido, país que sempre gostou de manter a sua independência, continuou a 

mandar recados, sinais, de que também este problema, dos refugiados, tinha de ser 

resolvido pela Europa, num todo, e não pela Grécia, Cipre ou Itália. Mas a Europa parece 

que não tem tempo, paciência e organização para isso. O clima de xenofobia foi 

crescendo, e não foi só em relação aos refugiados, foi também em relação à própria 

Europa. Porque todos estes problemas - económicos, financeiros, sociais - tinham de ser 

resolvidos pela Europa, e a Europa nada resolveu. 

 

5. BREXIT 

Surgiu o primeiro aviso de referendo, ninguém quis saber. Ninguém levou os ingleses a 

sério. Ninguém prestou a atenção que era exigida ao caso. Acordamos, agora, com a 

notícia de que o Reino Unido saiu mesmo da Europa, ainda que não se saiba bem em 

condições. Eles avisaram, e independentes e senhores do seu nariz como são - defensores 

da velha máxima “amigos, amigos, negócios à parte” - lá fizeram o Referendo, votaram e 

vão implementaram o resultado.  

http://www.romaazul.org/
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A opinião pública na altura do despontar da notícia voltou-se para Nigel Farage e Boris 

Johnson que foram os primeiros a acenar com a ideia do Brexit, mas a verdade é que foi 

o David Cameron o primeiro a falar em referendar esta ideia, o primeiro a discursar após 

o resultado e a o primeiro a abandonar o barco em que tinha embarcado. Seguiu-se 

Theresa May, que optou para tentar adiar a saída do Reino e ficou claro para todos que 

este era um assunto que ia dar pano para mangas. O braço de ferro entre a Europa e o 

Reino Unido durou e durou. Apensar de já se ter concretizado permanecem as mesmas 

dúvidas que existiam no início do processo: Quais os impactos económicos e sociais para 

os Britânicos e para os Europeus, visto que parecemos viver um Laissez Faire económico- 

político a que muitos batem palmas. A verdade é que isto pode ajudar a uma nova crise 

económica, visto que outros motivos não parecem faltam, ao que se junta este impasse, 

no entanto Wolfgang Schäuble, dizia “ainda não sei o tempo”, ele lá saberá. 

Rui Gomes 
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