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TRÊS CARTAS A DUAS RAINHAS, EM QUINZE PONTOS, SOBRE DEZ ANOS DE CRISES1 

Jorge Braga de Macedo2 
ACL, ARB, CG&G, CIGI 

Em 2007, bancos europeus sofreram o contágio de hipotecas americanas subprime e a corrida 
aos depósitos da Northern Rock obrigou a supervisão britânica a nacionalizá-la sem compensar 
acionistas. Nestes dez anos, duplica o acesso a comunicações eletrónicas para mais de metade 
da população mundial - enquanto prosseguem crises financeiras, económicas, sociais e 
políticas. Desgovernada, a globalização compromete a própria convergência que despertara na 
comunidade de segurança da NATO e se mantivera no “clube reformista” da OCDE. Além dessa 
divergência ter atingido a Zona do Euro, a anunciada saída britânica toldou a comemoração de 
seis décadas da integração europeia que ambicionava conciliar aprofundamento e 
alargamento. Assim, 25 anos depois do fim da guerra fria, a Europa vê desânimo no centro, 
volatilidade nas periferias e insegurança nos vizinhos a leste e a sul.  

Respostas nacionais à crise global lembraram-me “Together Alone”, que músicos antípodas 
gravaram na Nova Zelandia quando assinava o Tratado de Maastricht durante a primeira 
presidência portuguesa. Por ter ocorrido nos países mais avançados, membros do “clube 
reformista” da OCDE, e não nos emergentes, como era costume, a crise financeira despoletada 
pela falência da Lehman Brothers em 15 de Setembro de 2008 fez logo danos na perceção 
social dos economistas: ficou célebre a pergunta da Rainha de Inglaterra durante uma visita à 
London School of Economics em 4 de Novembro ao ouvir explicações de Luis Garicano, 
economista espanhol da LSE: “se era tudo tão grande, como é que ninguém reparou?”. Com o 
intuito de justificar que o eclodir da crise financeira surpreendera os próprios, Tim Besley, 
outro da LSE, e Peter Hennessy, historiador e ex-jornalista, enviaram, em 22 de Julho de 2009, 
uma carta resumindo o debate realizado um mês antes na Academia Britânica3. A Carta, vista 
pelo Guardian na sua edição dominical, foi retomada na edição doméstica de 2ª feira do 

Financial Times com o título: “Não temos culpa, Senhora” 4.  

Na verdade, a Letter to Queen Elizabeth (LQE) invocava o “encanto 
dos políticos com o mercado” e, em 8 de Fevereiro de 2010, foi 
seguida por outra carta, publicada na British Academy Review que o 
desenhador do Guardian ilustrou com o título “novo papel para a 
Rainha”. Como se reproduz (com a devida vénia ao desenhador e à 
Review, vol 15, Março, p. 14), trata-se de ser responsável pela FSA 
(Autoridade dos Serviços Financeiros), então encarregada da 
supervisão da City, com o Tesouro e o Banco de Inglaterra (BoE): a 

mensagem é clara: “Governo não quer ajudar”. 

Ambas as cartas ficaram sem resposta, alegadamente porque, aos académicos remetentes, a 
Rainha nada perguntara. Mesmo assim, em 13 de Dezembro de 2012, durante uma visita real 
aos cofres do BoE, segundo o Guardian do dia, Sujit Kapadia, do Departamento de Estudos, 
tentaria nova resposta à pergunta da LSE, a “complacência da City” - ou seja: “aqueles têm 
culpa, Senhora”5. Passa-culpas à parte, pergunta e respostas continuam a marcar o debate na 
lingua franca da ciência e da finança: Adair Turner, Presidente do Instituto para o Novo 
Pensamento Económico (INET), dedica-lhes o Epílogo de Between Debt and the Devil, 2016, e 
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Gillian Tett, a antropóloga do Financial Times, o capítulo intitulado “Matrioscas”, do seu The 
Silo Effect: The Peril of Expertise the Promise of Breaking Down Barriers, 2015, pp. 107-135 - 
que vem lançando em toda a parte6.  

Enquanto prosseguem crises, custa escrever que “a culpa morre solteira”, por não ser dos 
economistas nem dos reguladores na City, até porque as crises são inseparáveis do 
desenvolvimento. Nessa certeza, a Academia das Ciências de Lisboa (fundada em 1779 por 
uma Rainha de Portugal que viria a morrer no Brasil) assinou um protocolo que se destinava a 
“analisar as principais temáticas do desenvolvimento económico, social e político lusófono”, 
donde nasceu o projeto dito da Letter to Queen Lusophonia (LQL)7.. Mais, em 26 de Março de 
2009, o Presidente do Brasil recebeu a visita do seu homólogo britânico que queria apoio para 
medidas anti-crise a aprovar na segunda cimeira do G20, à qual presidia8. Mas Lula ripostou 
que os culpados eram “banqueiros brancos, de olhos azuis”, ou seja ele não tinha a ver com 
uma crise nos países onde não podia haver crises9. Infelizmente, tinha porque, embora a 
queda do PIB dos EUA andasse por metade da registada durante a Grande Depressão dos anos 
1930, não havia diferença em termos da queda do PIB mundial. Pior, quase chegada a 12ª 
cimeira do G20, presidida pela chanceler alemã, as crises também se comparam em duração.  

Os doutorandos do Programa em Teoria da Literatura da Faculdade de Letras aceitaram a 
minha escolha da LQE em 7 de Fevereiro passado10. Decidi juntar três pontos aos doze que 
retirara das duas cartas à Rainha de Inglaterra - as quais, insista-se, não foram solicitadas nem 
respondidas11. Com a ressalva de que a hipotética destinatária sublima o reino edificado “entre 
gente remota”, os três pontos adicionais da Carta (não) enviada a outra (não) Rainha evocam a 
diversidade, no espaço e no tempo, dos nove membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa de modo que a minuta da terceira carta (em anexo) suscita a relevância do 
exercício epistolar para o bem comum mundial12.  

Voltando a 2008, em 27 de Setembro, Jacinto Nunes, antigo Presidente 
da Academia, escreve na p. 159 das suas Memórias Soltas, com prefácio 
de Silva Lopes, confrade da mesma 6ª seção (economia): “vou 
acompanhando a grave crise financeira e económica que estamos a 
atravessar, com natural preocupação, esperando que sejam tomadas 
medidas adequadas para a sua atenuação”. Em Março seguinte, data da 
publicação daquelas Memórias, Michel Renaud, da 3ª seção (filosofia), 
começa a organizar um colóquio sobre Ética, Crise e Sociedade (ECS) na 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o qual viria a realizar-se em 13 

de Outubro - dando origem à capa acima, com um remoinho no mar13. No início de Novembro, 
um ano e um dia depois da visita real, durante uma reunião da 6ª seção, foram propostos Paul 
Krugman e Olivier Blanchard enquanto sucessores do prémio Nobel James Tobin na esperança 
de que, contrariando o efeito negativo da crise na perceção dos economistas, pudessem 
participar num debate em Portugal que incluisse humanidades e ciências evitando o 
“pensamento de grupo” dos países avançados (“Global Crisis and National Policy Responses: 
Together Alone?”, ECS 2011, separata, p. 54 e nota 36). Sendo desejável articular com o Banco 
de Portugal, o governador foi logo posto ao corrente da iniciativa. Porém, com resgates da 
dívida grega, irlandesa e portuguesa a envolver o FMI, Blanchard, seu economista chefe, não 
poderia contracenar com o novo Prémio Nobel!  
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Mas, mesmo sem conferência à vista, a Academia não desistiu de encetar o debate 
“economistas e crise”: da Classe de Ciências juntaram-se ao projeto Vilela Mendes, físico da 2ª 
seção, Malhó, biólogo da 5ª e Contzen, engenheiro e físico, também sócio da Classe de 
Tecnologia e Sociedade da Academia Real da Bélgica e consultor lendário do Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Também não houve obstáculo a interpelar a inteligência 
lusófona global porquanto, graças a Ilídio do Amaral, geógrafo humanista nado em Angola, 
primeiro decano da 7ª seção da Classe de Letras, foram sendo eleitos confrades de Angola, 
Cabo-Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé e Timor e os economistas dentre eles passariam 
em 2012 a participar nas reuniões de seção. Num evento para alunos de mestrado da NSBE, 
com apoio do CG&G e do IICT, realizado na Sala Maynense em 31 de Maio de 2011 e 
esperançosamente intitulado “pré-conferência”, intervieram, em inglês, confrades da 6ª seção 
(João Alberto Sousa Andrade, de Coimbra, e José Luís Cardoso) e da Classe de Ciências (Vilela 
Mendes e Malhó), Flores (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, depois sócio 
correspondente estrangeiro proposto pela 6ª seção). Lançando a ponte à francofonia, foram 
ainda distribuídos textos de Contzen (W2Q, 95-97), redator da Declaração de Lisboa sobre 
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Global aprovada numa conferência realizada em 
30 de Setembro de 2008 no IICT (que comemorava o 125º aniversário da Comissão de 
Cartografia a que sucedera). A Declaração de Lisboa foi alavancada em Maputo, à margem da 
primeira assembleia geral do Grupo Consultivo para a Investigação Agronómica Internacional 
(CGIAR) realizada em África em 30 de Novembro de 2008. Ambas declarações se configuravam 
como lusofonia global; aliás encerraram responsáveis do secretariado da CPLP e da sua 
confederação empresarial (ibid., pp. 89-94).  

Na esteira de Pina Martins, que sucedeu a Jacinto Nunes como Presidente da Academia, tão à 
vontade no português como no francês ou italiano, admito que a famosa Carta à Rainha Isabel 
I escrita pelo bispo de Silves a meio do concílio tridentino se destinasse mais a isolar Lutero, 
suposta fonte de todos os males da Igreja, do que a convencer a destinatária, aproximando a 
Carta de 1562 da que o Papa Pio II escrevera em 1461 ao Sultão Maomé II - convidando-o à 
conversão. Além de salientar o irenismo de ambas, o estudioso de Erasmo invoca a 
circunstância de Jerónimo Osório fazer o elogio da Rainha de Inglaterra e “suas “virtudes 
singulares, que vão do amor das letras humanas até às qualidades femininas de ‘mansidão’ e 
da própria ‘formosura’” (Introdução da Edição da Biblioteca Nacional, Lisboa, 1981, p. 22).  

Depois da pré-conferência na Academia, o projeto LQL aflorou num colóquio do IICT no 
Arquivo Histórico Ultramarino de 5 a 7 de Janeiro de 2012, logo a seguir à mudança de tutela 
para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Aí Contzen apresentou 
(em francês) as atas do colóquio ECS na presença do seu compatriota 
Renaud14. Em 27 de Fevereiro de 2012, Krugman participou de manhã 
em mais uma reunião do projeto LQL, onde voltou a duvidar que se 
pudesse responder à pergunta, e até que valesse a pena tentar15. A 
capa de W2Q, reproduzida ao lado, inclui na capa uma coroa com nove 
joias na forma dos símbolos da CPLP que se transforma no número 
sete saindo de um mar menos agitado do que o remoinho usado na 
capa de ECS, retomada como ilustração do conto de Edgar Poe na 1ª 
edição e como tal reproduzido nas badanas da 2ª (W2Q, p. 6).  
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A minuta em anexo dá conta de quatro testemunhos incluídos em W2Q. No capítulo 3, Vilela 
Mendes, físico, salienta a complexidade da relação dos instrumentos financeiros entre si e com 
a economia no seu todo, sendo a crise subprime e seu efeito no imobiliário americano um 
exemplo de interações não previstas de redes, também observada nos mercados de energia – 
cruciais para a lusofonia. No capítulo 4, Flores, economista da Fundação Getúlio Vargas, 
alavanca a LQE porque usa a conquista de Constantinopla pelo Sultão turco Maomé II em 29 
de maio de 1453 como o evento que deveria convencer a Rainha Isabel II de que o predomínio 
do Ocidente terminara16. Embora o poder militar do Atlântico norte e a sua influência nas 
organizações internacionais continuem dominantes, já não se podem ignorar associações 
como a dos BRICS ou de Chiang-Mei, às quais junta a CPLP, “mais modesta mas culturalmente 
mais atraente”. Fica a ideia de que “a crise prossegue, reafectando o poder mundial como que 
numa anarquia hobbesiana” embora não haja consciência de que, tal como em 1453, acabou 
uma era em 2008. No capítulo 5, Santos, professor de gestão no INSEAD e associado do CG&G, 
salienta o papel da realidade virtual no mundo financeiro, introduzindo uma perspetiva de 
neurociência sobre o papel da organização e gestão na crise17. A substituição da física pela 
biologia sugerida no capítulo 6 é complementar, já que ele se inspira na auto-regulação do 
organismo. Na verdade, o instinto humano tem passado para o centro do comportamento 
adaptativo do mercado, que deixa de ser presumido eficiente no processamento da 
informação. Isto quer dizer não só que a gestão de risco volta a ser necessária mas também 
que vai refletir as emoções do agente18. Malhó também deseja mais atenção aos mares da 
lusofonia. Será que a CPLP pode herdar o novo reino sublimado, que será a lusofonia global? 

1. Ferocidade não prevista, poderes não disponíveis 
2. Desequilíbrios e seus riscos descurados 
3. Abundância global de poupança e crédito fácil 
4. Credulidade e arrogância relativamente ao risco 
5. Políticos acreditaram que banqueiros eram engenheiros 
6. Complacência levou a ilusões 
7. Regulação laxista: não se picam bolhas 
8. Psicologia do rebanho e falta de uma autoridade única 
9. Falha na previsão; nunca mais? 
10. Perscrutar o horizonte não é prever 
11. Cultura e instituições foram ignoradas 
12. Governo não ajudou a combater “silos” (BoE, FSA, Tesouro) 
13. Do novo reino sublimado à lusofonia global, via “crise de olhos azuis” 
14. Câmara de eco, Dieselgate e Cleveland Clinic 
15. Cartas não atendidas podem inovar na governação internacional 

No texto em ECS (abreviado em W2Q, pp. 25-29), as Cartas à Rainha Isabel II são 
desconstruídas em doze pontos. Sem surpresa, citam várias vezes a City e os seus três 
reguladores. Os alertas do Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) sedeado em Berna acerca 
dos desequilíbrios macroeconómicos dos anos 2000 são citados uma vez. O quadro acima 
inclui três pontos adicionais da minuta em anexo. Sem querer ser excessivamente pedagógico, 
saliento que o ponto 1 determina os onze seguintes: a) “muita gente previu a crise” mas 
ninguém previu forma, momento e ferocidade; b) ainda que alguma autoridade tivesse 
previsto forma, momento ou ferocidade, não teria poderes para atuar em tempo útil; c) os 
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desequilíbrios referidos no ponto 2 eram conhecidos do BIS e do FMI mas foram descurados os 
riscos pelos analistas dos mercados financeiros internacionais. O ponto 3 cita desequilíbrios 
domésticos e nos EUA alimentados pela poupança da China e da Índia, que embarateceu o 
crédito e alimentou bolhas especulativas no imobiliário. A narrativa complacente da crise vem 
nos pontos 4 a 6: misturando credulidade e arrogância relativamente ao risco, os políticos 
acreditaram que banqueiros eram engenheiros, enganando-se com ilusões. O ponto 7 culpa a 
regulação laxista nos EUA depois da chamada bolha eletrónica no virar do milénio ao passo 
que o ponto 8 denuncia a psicologia de rebanho e lamenta de novo a falta de uma autoridade 
única de supervisão financeira. O ponto 9, assegurar que a Rainha nunca mais terá de fazer “a 
pergunta da LSE”, sinaliza maneiras de perscrutar o horizonte que constam da segunda carta 
(ponto 10). Ao contrário da previsão, estas levantam questões de cultura e instituições (ponto 
11). De facto, a negligência relativa a outras culturas afeta todos os pontos referentes às falhas 
de previsão. Cultura e instituições diferem entre os dois lados do Pacífico ou do Atlântico 
Norte mas também na própria União Europeia, espartilhada entre Norte, Sul, Leste e Oeste, 
para ficar no âmbito da OCDE. Ora além de verificar que o governo não ajudou juntando as 
três autoridades de supervisão, como faz o ponto 12, importa compreender as falhas não só 
nos vários esquemas de cooperação intergovernamental mas também entre organizações 
internacionais. Assim surge naturalmente a tensão entre instituições globais, regionais e 
mistas, como Commonwealth, CPLP, Francophonie e OCDE. 

Ao crer na natureza espiritual, que o novo reino dos Lusíadas tão bem ilustra, está-se a 
reforçar a dimensão cultural, amizade e conhecimento mútuos na CPLP, denunciando assim o 
“pensamento de grupo” do Primeiro-ministro britânico, surpreendido quando o homólogo 
brasileiro falou de “olhos azuis”. Ora, do ponto 13 resulta que o conhecimento mútuo na 
lusofonia global desperta precisamente dessa crise, a partir da qual fazem cimeiras mediáticas 
não só G7 e G20 mas também BRICS. O ponto 14 lembra uma dimensão perversa da 
comunicação eletrónica que é a diversidade dos agentes estar limitada pela câmara de eco, 
corrompendo o conhecimento mútuo. Assim, depois dos economistas e dos reguladores na 
City, escândalos na indústria automóvel alemã, ditos Dieselgate, atingem os engenheiros que o 
ponto 5 absolvera. Deste apelo à investigação interdisciplinar e à inovação contra “silos” no 
saber ou no fazer, salienta-se a reorganização da Cleveland Clinic em função do paciente, que 
Tett intitula “Virando a lente: como os médicos tentaram não parecer economistas” (pp. 192-
217). Ligações perigosas entre antropólogos e investidores britânicos no tempo da Rainha 
Vitória foram utilizadas na defesa do império, como documentado na nota 6. Ou seja, neste 
caso, lutar contra “silos” em iniciativas públicas e privadas não conduziu a inovação na 
governação internacional. Ainda assim, podem motivar-se membros e observadores da CPLP, 
como Turquia e Japão (sem esquecer comunidades espalhadas pelos sete mares, incluindo 
noutros BRICS, Índia, China e África do Sul), a partir da fluidez da “amizade mútua” do tratado 
instituidor da CPLP (1996) e do conhecimento mútuo sustentado nas Declarações de Bissau 
(2006), Lisboa e Maputo (ambas de 2008), porquanto a história, enquanto “sucessão 
intransmissível das ‘culturas’ que o homem tem elaborado para sobreviver”19, não se 
compadece com “silos”.  

De acordo com o ponto 15, tal como as Cartas ao Sultão turco e às Rainhas Isabel I e II não 
foram atendidas mas tiveram efeito respetivamente nos cristãos e nos economistas, assim a 
carta ainda não enviada pode preservar, no espaço e no tempo, a diversidade das culturas e 
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línguas portuguesas e seus instrumentos governamentais e não-governamentais20. Estes 
instrumentos incluem exposições como Viagens e Missões Científicas nos Trópicos 1883-2010, 
mostrada no Jardim Botânico Tropical em Lisboa até 2011, Abarcando o Globo que esteve 
patente em Washington e Bruxelas nos anos 2000 ou Os Senhores do Oceano, a abrir em 
Moscovo, as quais revelam paragens da lusofonia global. O mesmo acontece com filmes como 
Silêncio, a prosa subjacente e outra poesia fazendo-se eco do “novo reino que tanto 
sublimaram” de Camões – quiçá mais audível lá fora do que cá dentro21. Mas isso mudará se a 
diversidade da lusofonia inovar na governação internacional22. 

Anexo: Carta à Rainha Lusófona 

Senhora 

Atrevem-se a escrever a Vossa Majestade alguns sócios da instituição fundada a 24 de 
dezembro de 1779 pela Rainha Maria Iª, Vossa antecessora de Portugal - cujos navegadores, 
segundo o poeta, “entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram”. 
Cremos na natureza espiritual do reino sublimado, que o singular tão bem ilustra, sem 
esquecer que, passadas as viagens marítimas da primeira globalização, o atingiram 
convulsões ibéricas e depois europeias, monárquicas e depois republicanas. De tal maneira 
que a fundadora morreu no Brasil e que a República teve de ser resgatada mais de uma vez.  

O tema que trazemos a Vossa Majestade decorre da terceira globalização, que acelerou 
depois do fim da Guerra Fria mas travou desde que, vai para dez anos, uma falência bancária 
ameaçou dois grandes países anglófonos, esteios da segunda globalização. A surpresa da 
vinda foi tamanha que, logo em Novembro de 2008, a Vossa homóloga reinante, durante 
uma visita à escola de economia londrina, perguntou a razão de ninguém ter antecipado tão 
grande crise. Logo um economista ibérico retorquiu que ninguém teve “visão de conjunto” 
para prever o momento.  

Ainda assim, Isabel II recebeu, em meados do ano seguinte, uma carta da Academia fundada 
pelo seu avô, culpando o “encanto dos políticos pelo mercado” em vez dos economistas. Por 
essa altura, o Presidente do Brasil recebeu a visita do seu homólogo britânico que logo lhe 
perguntou pela crise. Em vez de atribuir culpas, ripostou que “uma crise branca, de olhos 
azuis” não era com ele. Porém, a crise não ficou pelos países que não podiam ter crises, 
antes se globalizou! 

Inspirados por estes antecedentes, entendemos que a resposta à pergunta da Rainha de 
Inglaterra não deveria limitar-se às ciências sociais nem à comunidade de segurança do 
Atlântico norte. Mais, havendo confrades oriundos de outros membros da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa, entre os quais dois economistas de Angola, tornou-se possível 
validar sugestões para uma Carta a Vossa Majestade. 

Estão reunidos em livro vários testemunhos. Um físico salienta a complexidade da relação 
dos instrumentos financeiros entre si e com a economia no seu todo, apontando para o 
potencial da lusofonia energética. Um economista usa a conquista de Constantinopla como 
analogia para o fim do predomínio do Ocidente. Embora continuem o poder militar e a 
influência deste nas organizações internacionais, crescem associações ditas dos BRICS ou de 
Chiang-Mei. Um professor de gestão destaca o papel da realidade virtual no mundo 
financeiro, chamando ao debate perspetivas da neurociência. Achamos que a lusofonia 
global pode herdar o novo reino sublimado. Um biólogo  inspira-se na auto-regulação do 
organismo e deseja mais atenção aos mares da lusofonia. 

Cumpre ainda evocar o contributo de um engenheiro francófono, filiado na instituição 
fundada em 16 de Dezembro de 1772 pela Imperatriz Maria Teresa de Áustria: a ele se deveu 
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a Declaração de Lisboa sobre Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Global, aprovada 
em 30 de setembro de 2008 no Laboratório de Estado que sucedeu à Comissão de 
Cartografia fundada pelo Rei Luís em 1883, no período das explorações terrestres em África. 
Seguiu-se uma declaração em Maputo, e a ambas se associou aquela organização dos 
governos de Vossa Majestade.  

A CPLP revelou capacidade de melhorar o “conhecimento mútuo” referido na Declaração de 
Bissau sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio em 2006 e de assim reforçar a 
“amizade mútua” do tratado instituidor de 1996. Tem porém definhado a pertença comum 
dos nove países - e não apenas da ocidental praia lusitana onde a organização 
intergovernamental de Vossa Majestade está sedeada. Suplicamos veja um alerta nesta 
Carta académica escrita em português. 

Recordamos que, na carta à Rainha Isabel II, o alerta resultava da “crença dos políticos de 
que os banqueiros eram engenheiros”, expressão do “encanto dos políticos pelo mercado”. 
Com as revelações subsequentes de escândalos na indústria automóvel alemã, o chamado 
dieselgate, sugerimos a Vossa Majestade denuncie a crença apelando à inovação contra 
“silos” no saber e no fazer. Por exemplo, uma antropóloga britânica tornada jornalista 
financeira mostrou que assim se conseguiu reorganizar uma clínica americana em função do 
paciente e não do médico. 

Também tivemos em conta a Carta à Rainha Isabel I, na qual o autor apela à unidade 
espiritual, elogiando qualidades femininas de ‘mansidão’ e ‘formosura’ que também vemos 
em Vossa Majestade.  

Acreditamos que a fluidez da amizade e do conhecimento mútuos libertem o potencial da 
lusofonia, interpelando membros observadores da CPLP, como Turquia e Japão, e 
comunidades lusófonas espalhadas pelos sete mares, incluindo noutros BRICS, como Índia, 
China e vizinha África do Sul, promovendo o bem comum global.  

Como outros académicos escreveram à sua Rainha enquanto crises prosseguem, escrevemos 
a Vossa Majestade convictos de que a diversidade lusófona as pode sublimar.  

Domingo de Páscoa de 2017 

Notas de Fim 

                                                             
1 Writing to Queens while Crises Proceed Expanded edition In Memory of Manuel Jacinto Nunes with the 
support of Madeira Development Company (W2Q, ver https://run.unl.pt/handle/10362/14560), foi 
lançado em 21 de Maio de 2015 na Biblioteca Almada Negreiros, na presença da viúva do decano da 6ª 
seção (economia) da Classe de Letras, sua filha e genro, sucessor, Paulo de Pitta e Cunha, patrocinador 
da edição, Embaixadora britânica, et pour cause, confrades, professores, bibliotecárias e alunos. O texto 
que serviu de base para a apresentação em Novediassobrecartas, Reitoria da ULisboa, 3 de Maio, 
intitulava-se Escrevendo a Rainhas enquanto Prosseguem Crises, tendo o sumário sido divulgado com o 
título atual. O debate subsequente convenceu-me a juntar texto e sumário. 
2 Agradeço comentários a versões anteriores deste texto, sobretudo por parte dos autores dos capítulos 
3 a 6 do livro citado na nota anterior, respetivamente Rui Vilela Mendes, Renato Flores, José F. P. Santos 
e Rui Malhó, cujas filiações são indicadas no texto. Evoco ainda a memória de vários confrades que me 
inspiraram e apoiaram neste projeto: Jacinto Nunes (1926-2014), Silva Lopes (1932-2015), Jean Pierre 
Contzen (1935-2015), Ilídio do Amaral (1926-2017) e Pina Martins (1920-2010, pela mão de quem entrei 
na Academia). Permaneço único responsável por deficiências no resultado final. 
3 Equivale à Classe de Letras da congénere portuguesa e foi fundada em 1902 pelo avô da destinatária - 
ao passo que a Royal Society foi fundada em 1660 por Carlos II, futuro marido de Catarina de Bragança, 
por sinal a Rainha evocada no nome do bairro novaiorquino de Queens. 
4 Na edição do Reino Unido do Financial Times de 27 Julho, p. 2 apareceu um artigo com o título “It 
wasn’t our fault, Ma’am” embora, na versão em linha da véspera, só viesse o subtítulo descritivo “Credit 
crunch failure explained to Queen”: https://www.ft.com/content/7e44cbce-79fd-11de-b86f-
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00144feabdc0 bem como um comentário “At your own risk” que passou a editorial do dia seguinte em 
todas as edições com o subtítulo “Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar um economista”, 
http://digital.olivesoftware.com/Olive/APA/FTNUK/sharedpages/SharedView.Page.aspx?sk=5E2860A0&
href=FTU%2F2009%2F07%2F28&page=8. O texto insiste na necessidade dos economistas participarem 
no debate público, afirmando virtudes como a curiosidade relativa a outras disciplinas e a aversão ao 
dogma, que julga “serem já pouco valorizadas na hierarquia académica” (p. 6).  
5 Na mesma página da nota anterior in fine, sob o retrato da Rainha Isabel, vê-se uma carta irónica 
(assinada por M. R. Weale, então diretor no National Institute of Economic and Social Research que em 
2010 passou para o Banco de Inglaterra) com o título “Sua Majestade terá guardado os seus sonhos 
consigo?” na qual aludia ao sonho do Faraó na Génese em que sete vacas magras comiam sete gordas. A 
30 de Julho, David Damant, contabilista, opina que: "Taking away the punch bowl will be possible": 
http://digital.olivesoftware.com/Olive/APA/FTNUK/SharedView.Article.aspx?href=FTU%2F2009%2F07%
2F30&id=Ar01000&sk=BCDACAB4. Ele manteve www.thewealthofthenations.blogspot.co.uk até 2016. 
6 Nem o novo reino nem as Rainhas aparecem por acaso: o historiador económico francês Marc 
Flandreau documenta minuciosamente ligações perigosas entre antropólogos e investidores na 
Inglaterra oitocentista (Anthropologists and the Stock Exchange: A Financial History of Victorian 
Science, 2016). Embora cite duas conferências de Tett sobre antropologia das finanças (nota 25, p. 310), 
pretende sobretudo vincar “a striking parallel between the way economics had paved the way for free 
trade in the 1840s and the way anthropology paved the way for empire in the 1860s” (p. 214). A 
vantagem para o projeto LQL deste paralelo superveniente é dupla. Primeiro, reforça as ligações entre 
ciência e finança noutra disciplina que não a economia. Segundo, alerta para especificidade da afro-
lusofonia oitocentista já que Flandreau apenas relata repercussões daquelas ligações na política do 
império britânico relativa à América Latina e ao Mediterrâneo Oriental. Flandreau exclui a África ao sul 
do Sara, caso contrário talvez revelasse que Dom Luís criou a Comissão de Cartografia para preparar a 
delegação portuguesa à Conferência de Berlim, o que me levou a ver nesta cidade longe do mar a 
primeira paragem da lusofonia global: por lá teria passado a Rainha Lusófona se, nos anos 1880, não 
andasse de Angola à contra-costa. Mais sobre cartografia na nota 10 abaixo. 
7 A sigla inglesa serve para lembrar que o protocolo de 18 de Fevereiro de 2008 entre o Instituto de 
Altos Estudos, o Centro Globalização e Governação (CG&G, criado com outro nome em 1992) da 
Faculdade de Economia (hoje Nova School of Business and Economics, NSBE) e o Instituto de 
Investigação Científica Tropical (IICT, hoje integrado na ULisboa) queria refletir a diversidade dos 
membros da CPLP em termos percetíveis na lingua franca da ciência, finança e comunicação eletrónica.  
8 Como argumento em “Together Alone?”, esta foi a mais significativa inovação na governação 
internacional, porquanto o G20 existia a nível de responsáveis financeiros desde que a crise asiática do 
final dos anos 1990 demonstrou a vantagem de alargar o G7 nestas matérias, para além da Rússia se ter 
tornando o 8º membro em 1997 até à suspensão de 2014. Também refiro a origem dos BRIC (nota 18 da 
separata), tendo a primeira cimeira anual sido realizada na Rússia em 2009 e a segunda no Brasil. A 
África do Sul já participou como membro na cimeira realizada na China. 
9 Curiosamente, o Financial Times do dia seguinte só inclui a notícia na edição doméstica e americana.  
10 Confesso que pensei primeiro na Carta das Nações Unidas por causa do Secretário Geral e nos mapas 
da Comissão de Cartografia por causa da Conferência de Berlim, como lembro na nota 6 in fine.  
11 Só participaram em ambas reuniões preparatórias das cartas os signatários, Nicholas MacPherson, 
representante do Tesouro e John Gieve, ex-vice governador do BoE encarregado da supervisão. A 
primeira reuniu 33 pessoas (1/3 da Academia, incluindo Jim O’Neil, inventor do acrónimo BRIC na 
Goldman Sachs e Paul Tucker vice governador do BoE enaltecido em Tett loc. cit.) e a segunda 22 (3). 
12 O protocolo referido na nota 7 abriga uma visão do mundo partilhável para além dos nove membros 
da CPLP, à qual se chama “lusofonia global” (Expresso 29 de Maio, 2004; Futuro e História da Lusofonia 
Global, IICT, 2008, organizado pelo malogrado historiador madeirense Miguel Jasmins Rodrigues). 
13 Usei uma ilustração de 1919 do célebre conto de Edgar Poe na capa da 1ª edição de W2Q 
(reproduzida na badana da 2ª, com a da minha separata as dos dois outros livros). Ao apresentar ECS no 
Colóquio do IICT mencionado na nota seguinte, Contzen preferiu a metáfora do estreito de Messina, 
onde os navegadores aprendem a evitar quer o remoinho de Caríbdis quer o rochedo de Cila, o que 
lembrei em 3 de Fevereiro de 2017, no Colóquio Science, politics and society In memoriam Jean-Pierre 
Contzen, organizado na Academia com Malhó e Vilela Mendes. Acrescentaria que, embora a experiência 
singular do velho de Poe evoque mais “mares nunca dantes navegados” do que a aprendizagem de dez 
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anos de crises, valorizada na carta em anexo. O Prólogo de ECS por Gonçalo Marcelo (“cheville ouvrière” 
do empreendimento segundo Renaud) explica a metáfora do maelström.  
14 Com Contzen e Malhó integrava o Conselho Científico do Colóquio, tendo ainda organizado uma 
edição bem mais curta de W2Q em anexo às atas publicadas em 2013 numa brochura bilingue com DVD 
intitulada Ciência nos Trópicos: olhares sobre o passado, perspetivas de futuro. No Colóquio citado na 
nota anterior, salientei a última contribuição de Contzen para o projeto LQL no seminário Energy@CPLP, 
organizado em 25 de Fevereiro de 2015 com Vilela Mendes, quando comentou uma comunicação do 
confrade angolano Alves da Rocha (W2Q, p. 18). Cf. ibid. pp. 103-133 esta contribuição de Contzen, tal 
como a minha “Energy@CPLP drives Portugal’s strategy for open economy”, que se pode resumir na 
ideia de que “a globalização liberta a lusofonia”. Ver mais referências na nota 12 acima. 
15 À tarde, recebeu o diploma de sócio da Academia da mão de Jacinto Nunes, por ocasião do seu 
doutoramento honoris causa pelas duas (que então eram três) Universidades de Lisboa, o qual 
apadrinhei com Silva Lopes, como consta do relato do TriDoc publicado em Notas Económicas, Revista 
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, nº 37, Junho 2013, pp. 7-22. Sobre as outras 
LQE ver “Together Alone?”, separata p. 5 e nota 8. 
16 Refere em W2Q, p. 53 que se trata de “two bright economists”, obliterando o historiador ex-
jornalista. Será porque não cura do quattrocento? 
17 Além dos trabalhos de Tett citados em W2Q, pp. 14, 20, 107, 111 e acima no texto, especialmente o 
caso da Cleveland Clinic ver Alex Pentland, Honest Signals: How They Shape Our World, 2010 e “Beyond 
the Echo Chamber”, Harvard Business Review, Novembro 2013. 
18 Richard Bookstaber, The End of Theory: Financial Crises, the Failure of Economics, and the Sweep of 
Human Interaction, 2017. Tais críticas também têm recebido respostas através da abordagem orgânica 
aos mercados financeiros de Andrew Lo: Adaptive Markets— emotional investment theory, 2017. 
19 Jorge Borges de Macedo Saber Continuar, 2005, p. 235 in fine (ver nota 22 abaixo). 
20 Desde o acordo de 2004 com a CPLP, o IICT pretendeu reforçar a “amizade mútua” do tratado 
instituidor, melhorando o “conhecimento mútuo” (Nova Cidadania, nº 34, 2007, p. 48). A herança 
perdura num programa de doutoramento em Saber e Gestão Tropical, financiado pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia, que envolve escolas da UNL e da ULisboa, além de universidades africanas, bem 
como em esforços de associações empresariais como a ELO, hoje integrada na CIP. Como lembrou 
Contzen na sessão de abertura de Ciência nos Trópicos, depois de 2015, o “conhecimento mútuo” ia 
tornar-se determinante na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
21 Na medida em que os nove países da CPLP, cujas culturas política, económica e social são 
muito diversas, partilham uma das pertenças dos seus povos e que as suas combinações de 
pertenças e liberdades são compatíveis, a diversidade lusófona torna-se uma força. 
Infelizmente, dez anos com pouca inovação na governação internacional, incluindo na própria 
União Europeia, atenuaram a presunção de interação positiva entre globalização e governação 
(G&G). Para sustentar este argumento, interpretei as pertenças e liberdades dos portugueses 
em “Europa e lusofonia, política e financeira” (Festschrift Jacinto Nunes, 1996), explicitado 
que a liberdade financeira garante a liberdade política futura (Festschrift Lumbrales, 2000) e 
que a interação positiva entre G&G a nível nacional, regional e global se junta ao 
acompanhamento dos ODS (Festschrift Dias Farinha, 2015).  
22 Nesse sentido, “Diversidade da Lusofonia, no Espaço e no Tempo”, Homenagem ao Papa 
Francisco por ocasião da sua vinda a Fátima, organizada por Fernando Paulo Baptista, 
confrade da 2ª seção (filologia), onde cito Jorge Borges de Macedo, "São Francisco e a 
natureza como recurso epistemológico permanente", 1982 - que utilizei na nota 19 acima. 


