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Não tendo assistido ao funeral de Manuela Silva (1932-2019), soube por um amigo 
comum que, no 45º aniversário do Centro de Reflexão Cristã, em 11 de Janeiro de 2020, lhe 
seria prestado tributo na Igreja paroquial São Tomás de Aquino. Depois de intervenções e 
testemunhos preparados, surgiu a oportunidade de dizermos algumas palavras1. No Domingo 
do Baptismo do Senhor, entendi escrever mais, incluindo referências à literatura.  

Nem a familiaridade do trato nem a referência ao planeamento deveriam surpreender 
mas cabe explicitar que o adjectivo é inspirado na primeira estrofe lusíada, que serviu para 
salientar a diversidade da lusofonia numa homenagem ao Papa por ocasião do centenário de 
Fátima: “entre gente remota edificaram novo reino que tanta sublimaram” – até por ser 
intraduzível 2. Ainda assim, esclareça-se que o planeamento indicativo usado por alguns países 
europeus, entre os quais o nosso, nada tinha a ver com o planeamento quinquenal soviético, 
que pretendia substituir a moeda. Como bem ensinou Alfredo de Sousa (1931-94) no ISCEF, os 
resultados cedo desiludiram a esperança de convergência de sistemas, alimentada por Jan 
Tinbergen (1903-94), o primeiro prémio Nobel3. Depois de Abril, o planeamento esbarrou com 
a necessidade de financiar o défice externo sem produzir mais bens e serviços transacionáveis, 
que nos levou a ter de pedir ajuda externa três vezes, a última das quais já sem poder 
desvalorizar a moeda4.  

Na sala, deu para começar pelo que um professor cubano, Carlos Diaz-Alejandro (1937-
85)5 dissera numa reunião da Econometric Society no Rio de Janeiro no início dos anos 1980: 
“sinto-me como uma barata no meio de borboletas”. Como historiador económico, sentia-se 
humilde no meio de econometras e eu, macroeconomista de economia aberta, senti o mesmo 
naquela assembleia cristã de activistas do combate à pobreza e da ecologia integral6.  

Julgava a proximidade geográfica que tive com Manela tão grande quanto a distância 
sobre a prática da macroeconomia: encontrava-a com regularidade no Rodízio ao ponto de 
pensar que ela vivia no Cabo da Roca onde a deixei uma vez há uns anos, depois de termos 
contracenado num programa de televisão – no qual mais uma vez discordei de tudo o que ela 
disse e ela também7. Das conversas depois da missa recordar duas, no tempo do Padre Nuno 
Burguete (1932-2006), que se referem aos efeitos recíprocos entre globalização e governação.  

Pouco depois de ser eleito presidente do Centro de Desenvolvimento da OCDE, fui 
sondado por Louis Sabourin (1935-), um predecessor nesse cargo, em nome de Edmond 
Malinvaud (1923-2015), primeiro presidente da Academia Pontifícia das Ciências Sociais, a 
participar na sessão de 2001 que ambos estavam a organizar8. Assim, com dois colegas 
italianos, preparou-se um painel de dados com indíces de corrupção aparente do International 
Country Risk Guide  e da Transparency International para 119 países em 1984-89, 1990-94 e 
1995-98, medidas de abertura comercial e financeira, produto por cabeça, e uma série de 
variáveis instrumentais capazes de demonstrar que a globalização melhora a governação, 
medida pela corrupção aparente9. Havia que evitar a falácia do post hoc ergo propter hoc que 
marcara as querelas entre a macroeconomia de água doce e salgada nos anos 196010! 



A referida alocução à Academia Pontifícia foi organizada em quatro secções (além da 
introdução e conclusão, onde “desenvolvimento como esperança” decorre da Centesimus 
Annus). As secções 2, 3 e 4 declinam as relações empíricas entre globalização e governação, 
globalização e corrupção, corrupção e governação, encontram um efeito causal significativo da 
maior abertura comercial no decréscimo da corrupção, o qual corresponde a um terço ou 
metade do efeito do crescimento do produto por cabeça, conforme as especificações (op. cit. 
p. 244). A secção 5 procura uma “globalização inclusiva” na experiência europeia, em especial 
nos esquemas de integração flexível do Euro e de Schengen11. Relendo o texto, salta à vista 
que a “pressão dos pares” que deve sustentar tais esquemas não foi suficiente na União 
Europeia e está totalmente ausente das cimeiras dos BRICS e portanto do G20, criado a seguir 
à crise de 2008 aproveitando o grupo que brotava do Banco de Pagamentos Internacionais em 
Basileia. Certo é que a nossa troca de impressões sobre os dias 24-28 de Abril passados entre a 
Casa de Santa Marta e a Casina Pio IV não deu para concordar nem para discordar. 

No outro encontro, preparava-se a comemoração dos 70 anos do padre Burguete. 
Quando disse à Manela que iria escrever sobre “liberdade dos filhos”, pareceu surpreendida, 
até por desconhecer o projecto que a fiel Françoise gizara: Para o Nuno. “O livro foi lançado no 
Rodizio, Praia Grande. Como estava em New York nesse dia, a minha prima Maria Rosa amiga 
de uma irmã dele, assistiu e trouxe-me uma cópia a 27 de Outubro…Fomos ambos à missa de 
corpo presente na Igreja do colégio São João de Brito, em 7 de Setembro de 2006”12. Nos 
últimos parágrafos, reconhecer que o fundamento da liberdade de escolha vai para além do 
postulado pela racionalidade económica e julgar que a economia - entendida no sentido 
etimológico de "arrumar a casa" - pode transformar-se num apelo à esperança e ao 
desenvolvimento dos povos. Evocando a Manifestis probatum, lembrar que "os portugueses, 
entre outras características de persistência e trabalho, sempre tiveram a capacidade, que a 
bula papal reconheceu, de usar a independência política em defesa do bem comum." Quanto a 
Centesimus Annus, deu à doutrina social da Igreja uma "dimensão prática e em certo sentido 
experimental" da qual se retira que o bom governo respeita liberdades futuras e pertenças 
presentes13.  

Como não deu para consultar o livro, aponto para a gestão através de outro amigo 
comum: em “O Gabinete de Estudos Corporativos (1949-1961) e a génese de uma biblioteca 
moderna de ciências sociais”, José Luís Cardoso cita uma mensagem pessoal de Manela 
revelando “que a confiança existente entre os membros do GEC e o seu director permitia até a 
aquisição à consignação de obras que, caso estivessem repetidas, seriam devolvidas às livrarias 
fornecedoras” (nota 23). A recebê-lo na Academia, chamei-lhe “Pensador (e gestor) de 
economistas” porque dirigia então o Instituto de Ciências Sociais. Imagino agora que o apelo à 
gestão deve ter começado quando Manela dirigia o CISEP e o futuro Vice-Presidente da Classe 
de Letras lá trabalhava14.  

Pode-se concluir que, ainda antes de nascer a sua Fundação Betânia sita no extremo 
ocidental da Eurásia, havia uma gestora planetária na planeadora sublimada…  

Praia das Maçãs, 12 de Janeiro de 2020 
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