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Efemérides 18/19 

Jorge Braga de Macedo 

Porque evocam acontecimentos marcantes, há anos cujas 
efemérides se podem e devem juntar. Assim o décimo aniversário da  
grande crise e o centenário da grande guerra abrem perspectivas 
relevantes para educação e negócios, permitindo-me actualizar uma 
contribuição sobre Nelson Mandela académico. Escrita há um ano, 
quando terminavam as comemorações do seu centenário, está disponível 
em http://www.jbmacedo.com/pt/Efemerides.pdf.  

Desta feita, a efeméride envolve a chegada da armada de Fernão de 
Magalhães ao Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, em 29 de 
Novembro e entrada na baía do Rio de Janeiro para buscar suprimentos e 
reparar as embarcações, em 13 de dezembro (altura em que a revista já 
estará em linha). Chegariam ao Rio da Prata em 10 de janeiro de 1520.  

Usando um longo título1, alerto para o definhar do “conhecimento 
mútuo” dos parceiros, recomendado pela CPLP na cimeira de Bissau em 
2006 relativamente aos ODM: enquanto se reforça uma aliança euro-
africana para presidências alemã e portuguesa da EU, permanecem 
esquecidas 45 propostas aprovadas no Conselho Estratégico para a 
Internacionalização da Economia no Verão de 2015 que visavam 
ultrapassar constrangimentos, monitorizar medidas e sua potencial 
abertura às plataformas, declinadas por setores como energia, 
comunicações, financiamento, educação. Antevendo a aproximação a 
SEGIB, OIF e CoN, explorava-se a complementaridade económica entre 

                                                             
1 “Dos Negócios, Ciência e Cultura para o Desenvolvimento ao Bem 
Comum Global via Península Europeia”, apresentação no IV Encontro 
Ibero-americano de Cascais “Magalhães/Elcano – uma agenda de 
interesses comuns”, Hotel Miragem, 25 de Novembro, traduz a expressão 
“Business, Science & Culture for Development”, abreviada em BS&C4D e 
corrente na literatura dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
(Sustentável depois de 2015). Esclareço ainda que uso “Bem Comum 
Global” na linha da Encíclica Centesimus Annus e “Península Europeia” no 
sentido de Bruno Maçães em The Dawn of Eurasia: On the Trail of the New 
World Order, Penguin Books, 2018 (há tradução portuguesa).  
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membros da CPLP e suas 6 organizações regionais (ASEAN, CEAC, CEDEAO, 
UE, MERCOSUL, SADC).  

De todas as perguntas acerca da surpresa da crise aberta com a 
falência de Lehman Brothers, fica a da Raínha Isabel II na London School of 
Economics: “como é que ninguém reparou?”. Gordon Brown, no Brasil 
quando presidia ao G20, ouviu Lula falar-lhe da “crise branca, de olhos 
azuis” (FT, 27/3/09, p.2). Nessa linha, académicos britânicos escreveram 
uma Carta à Rainha Isabel II a denunciar “políticos para os quais os 
banqueiros são engenheiros”. A Academia das Ciências de Lisboa valeu-se 
dos exemplos de Gillian Tett sobre “silo busting” no saber e no fazer e do 
“dieselgate para escrever a uma rainha lusófona fictícia, conforme 
NOVASBE Working Paper e livro de homenagem ao Papa Francisco, 
organizado pelo confrade Fernando Baptista, publicados em 2017. Nesse 
mesmo ano, no painel de encerramento do 23º Fórum Económico 
Internacional das Américas, realizado em Montreal, moderado pela sherpa 
da OCDE, CoN juntou-se a OIF, SEGIB e CPLP numa declaração sobre 
humanismo universal que as três últimas reiteraram no Estoril um ano 
depois, por ocasião dos 70 anos da declaração universal dos direitos 
humanos.  

Em 2018, a Cimeira da CPLP em Cabo Verde acolheu mais 
observadores  associados, incluindo uma Organização de Estados Ibero-
Americanos, com sede em Madrid, dedicada à Educação, Ciência e 
Cultura. Brexit e a cimeira da SEGIB em Andorra em 2020 sugerem mais 
cooperação com CPLP e OIF, além de Guiné Equatorial, que considera as 
três línguas oficiais.  

Depois das eleições, a nova conjuntura internacional é marcada por 
uma crescente rivalidade entre China e EUA e suscita receios da 
“armadilha de Tucídides”, de que Graham Allison elenca 16 outros 
exemplos históricos, doze dos quais levaram à guerra, como Atenas contra 
Esparta no século V A.C. O primeiro dos exemplos pacíficos refere-se a 
Portugal contra Espanha no século XV sendo os três outros do século XX: 
Reino Unido contra Estados Unidos no início, estes contra União Soviética 
no pós guerra e França e Reino Unido contra Alemanha depois da queda 
do muro de Berlim. 

Lisboa, 25 de Novembro de 2019. 


