
Duzentos anos de Europa e lusofonia em memória de Francisco Lucas 
Pires 

Em Setembro de 1971, pouco antes de partir estudar economia para os 
Estados Unidos, recebi na Faculdade de Direito um livro de Francisco Lucas Pires 
sobre a constituição. O gesto tocou-me e foi com gosto que em 1976 adaptei um 
artigo sobre socialismo publicado no nº 1 de Nação e Defesa para o nº 1 de 
Democracia e Liberdade. Ficámos amigos: recordo-me de, a meu pedido, ter 
organizado um jantar com senhoras na Bota Alta para eu conhecer pessoalmente 
José Miguel Júdice.  

Também nos lembramos, comovidos, do encontro casual na igreja de Santos-
o-Velho, quando lá estava o padre Seabra. Com a Teresa, deram-nos um abraço de 
solidariedade pouco depois da morte de minha sogra em Setembro de 1992, na 
altura em que o director de O Independente movia uma campanha sórdida contra 
mim (devidamente reparado pelos tribunais dez anos depois…). Lembro-me da sua 
excelente carta da Europa e do apoio que deu à Comissão de Assuntos Europeus em 
1994/95: víamo-nos muitas vezes nos aviões.  

Em 1996, aceitou participar no Fórum Portugal Global, que apoia as 
actividades do grupo português da Comissão Trilateral, à qual pertencera. Amigos 
que somos da viúva, conhecemos Jacinto no casamento da filha de amigos comuns. 
Corajoso e humilde, Francisco Lucas Pires não mudou de rumo e cedo percebeu a 
importância de assentar o PSD no Partido Popular Europeu, sem esquecer contudo a 
pertença lusófona dos portugueses.  

Consciente que esta oportuna homenagem ao ilustre político e académico de 
Coimbra não se pretende ser um Lucas Pires Festchrift não resisto em dedicar à sua 
memória uma breve actualização de trabalhos sobre o Bem comum dos portugueses 
que iniciei há dez anos - quando ele escrevia Schengen e a Comunidade de Países 
Lusófonos.  

Com a globalização que as descobertas proporcionaram, a política externa 
portuguesa passou a equilibrar a pertença europeia com a vocação atlântica, 
escapando ao determinismo peninsular. Mas os portugueses nem sempre souberam 
combinar as suas pertenças europeia e lusófona, preferindo às vezes a ambiguidade. 
Outras vezes afirmaram a pertença europeia à custa da lusofonia ou vice versa - ou 
seja adiaram a resposta ao desafio da identidade nacional. Assim, a “dualidade 
insanável” entre Europa e Atlântico na política externa portuguesa que se seguiu à 
partida da corte para o Brasil há duzentos anos teve consequências nocivas para a 
política interna (História Diplomática Portuguesa, 2ª edição, Tribuna da História, 
2006 e Negócios Estrangeiros, nº 11.2, 2007, “Diferencialidade portuguesa na 
globalização”). Essas consequências impediram Portugal de beneficiar da segunda 
globalização, apesar de ter sido o primeiro país a aderir ao padrão-ouro em 1854. 

Assim, além da ambiguidade das pertenças, as circunstâncias da introdução 
da liberdade política ajudaram a criar entre nós uma antinomia artificial com  a 
liberdade financeira. Apesar de artificial, pareceu justificada pelas mudanças 
revolucionárias, as quais levaram ao 5 de Outubro e ao 25 de Abril, para não falar da 
tentativa de Sidónio Pais nem do 28 de Maio. A coberto da mudança de 1974, 
tentou-se introduzir o modelo económico e social soviético quando já era notória a 
sua inadequação aos objectivos de prosperidade e justiça das nações. A transição da 



economia portuguesa para o regime económico europeu começou pois em 1989 e 
ficou concluída em 1992, embora os procedimentos orçamentais continuem 
desadequados, o que pode comprometer as liberdades futuras. 

Nas democracias do Norte da Europa que Francisco Lucas Pires tão bem 
conheceu, a responsabilização democrática garante a liberdade política ao passo que 
a tradição de abertura dá continuidade à liberdade financeira. Conseguir essa 
combinação virtuosa é um desafio comum que a terceira globalização exige às 
sociedades.  

Calculei que, de 1808 a 2007, a combinação virtuosa da liberdade política e 
financeira e pertença europeia e lusófona durou 42% do tempo, a combinação 
viciosa da restrição política e financeira e da ambiguidade europeia e lusófona durou 
31% do tempo e as duas combinações cruzadas 27% do tempo.  

 

 Pertença Ambiguidade Anos 

Liberdade  42% 4% 91 

Restrição 23% 31% 109 

Anos  130 70 200 

Tal como nos anos 1820, o período que se seguiu à descolonização coincidiu 
com a adopção nas antigas colónias de modelos sem tradição local. Ao contrário do 
Brasil, verificaram-se guerras civis a seguir à independência. A transição dos PALOP 
não foi suave internacional nem internamente, mesmo depois da institucionalização 
da CPLP.  

Nos 27 membros da União Europeia, os cidadãos e os seus dirigentes 
enfrentam desafios específicos às liberdades de que gozam e às pertenças que 
reflectem para que a independência nacional possa entender-se num ambiente de 
mercados abertos e de respeito pelos direitos de propriedade, ou seja de impostos 
moderados no presente  e no futuro. Não seria surpresa para Francisco Lucas Pires. 
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