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Quem não lembra a estrofe quinhentista: “... da ocidental praia Lusitana / Por 
mares nunca de antes navegados /… entre gente remota edificaram / Novo Reino, que 
tanto sublimaram” ?  

A natureza espiritual do “reino sublimado”, que o singular tão bem ilustra, radica 
na diversidade da gente, seja mais ou menos próxima daquela praia ocidental. 
Passadas as viagens marítimas da primeira globalização, surgiram convulsões ibéricas 
e europeias antes da segunda globalização, ameaçando as liberdades política e 
financeira até à terceira, em curso. Assim, durante cerca de metade dos últimos 
duzentos anos, falhas houve nas liberdades e nas pertenças europeia e lusófona dos 
portugueses. O mesmo se pode dizer, relativamente tanto às pertenças próprias como 
à pertença comum, de cada um dos outros oito países membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa. Países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico, incluindo observadores na CPLP, como Japão e Turquia, 
e comunidades locais espalhadas pelos cinco continentes e pelos sete mares, como 
África do Sul, China, Índia, Malásia, Venezuela, partilham à sua maneira o reino 
sublimado. Exposições como Abraçando o Globo que esteve patente em Washington e 
Bruxelas nos anos 2000 ou Os Senhores do Oceano, a abrir em Moscovo, filmes 
como Silêncio, muita prosa e muita outra poesia faz eco a Camões – tantas vezes 
mais ouvido lá fora do que cá dentro. 

Este longo introito a um curto texto evocativo do centenário de Fátima explica-se 
porque, tal como os seus dois predecessores, o Papa Francisco apela ao “bem 
comum global” - sublimando a globalização. Só que, há uns dez anos, o 
desenvolvimento sustentável dos povos foi atingido pela “crise de olhos azuis”, oriunda 
de países onde não podia haver crises! Daí a pergunta da Rainha de Inglaterra, à 
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qual muitos têm tentado responder: “se era tudo tão grande, como é que ninguém 
reparou?...”  

Bem antes dos escândalos na indústria automóvel, a carta denunciou a “crença 
dos políticos de que os banqueiros eram engenheiros”, mas Isabel II não respondeu 
aos economistas. Ainda assim, as crises obrigaram-nos a lutar contra “silos” no saber 
e no fazer. Daí escrevermos uma Carta à Rainha Lusófona que não teme a 
diversidade da lusofonia.  

O esboço enviado nesta Páscoa cita cartas inspiradoras, como a que o Papa Pio 
II enviou a Maomé II a seguir à queda de Constantinopla, ou a que o Bispo Jerónimo 
Osório enviou a Isabel I durante o Concílio de Trento. Mesmo que estas cartas não 
tenham sido atendidas, a sua dimensão espiritual permanece.  

Num livro cujo título em português seria Escrevendo a Rainhas enquanto Crises 
Prosseguem, salienta-se o potencial da lusofonia se tornar global, graças à fluidez do 
“conhecimento mútuo” a que alude a Declaração de Bissau sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento (2006) ou as Declarações de Lisboa e Maputo sobre Ciência e 
Tecnologia para o Desenvolvimento Global (2008).  

Com o Papa Francisco no centenário de Fátima, a lusofonia, diversa no espaço 
e no tempo, aproxima-nos do “bem comum global”. 
 


