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permitam alargar os horizontes e construir a 
história, a da Europa e a de todos as regiões, de 
uma nova maneira, aquela que os tempos de hoje 
pedem. Tal como então é necessário esboçar um 
plano, ter muita ousadia e, sobretudo, desejar. 
Sim, desejar muito construir um futuro diferen-
te.

a ViagEm
quE mudou o mundo

Francisco Vaz

Quando, no dia 19 de Novembro de 1519, largou de S. 
Lucar de Barrameda, no Guadalquivir, é muito pro-
vável que Magalhães não tenha imaginado o desfecho 
da sua viagem, mormente a chegada de um dos seus 
navios ao porto de partida, circum-navegando o globo 
terrestre.

A viagem que durante estes números 
fomos partilhando e refletindo, foi ver-
dadeiramente uma viagem que mudou o 
mundo. Mas no fim não mudaram só os 
conhecimentos que se tinham acerca da 
terra, mudou também a própria maneira 
de a conhecer e perceber.

Isto não aconteceu de repente, por acaso e de uma 
vez por todas. Foi acontecendo e foi o resultado 
de pequenos passos, que para acontecerem tive-
ram de ser iniciados, tendo por base um projeto 
e exigindo muita ousadia, coragem e vontade.

Essa viagem já foi concluída e dela quisemos aqui 
dar conta, sinalizando não só o que foi como gran-
de gesta humana, como, sobretudo, apontando 
os novos horizontes que foi capaz de ir abrindo. 

Tal como então, a partir de pequenos passos, 
somos hoje chamados a fazer novas viagens que 

Ousar...
uma nova travessia

Bienal de Arte Contemporânea de 
Coimbra Anozero, com obras de 39 

artistas que ora irritam, ora podem fun-
cionar como antídoto para um mundo 
cheio de barulho. Foto: outubro 2019, 

Paulo Novais / LUSA

EspEcial
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Embora grande parte do avanço 
civilizacional se vá processando 
por pequenos passos, normal-
mente por tentativa e erro, é de-
vido à intuição extraordinária 
de alguns seres humanos que a 
humanidade consegue dar sal-
tos gigantescos inimagináveis 
pelo comum dos mortais.

Foi assim com Ptolomeu, no 
século II d.C., que na sua céle-
bre Geographia, reúne em oito 
volumes todo o conhecimento 
geográfico greco-romano. Não 
podendo ainda apresentar refe-
rência ao que hoje conhecemos 
como o continente americano, 
estes conhecimentos dão já 
uma ideia muito aproximada 
da configuração da Terra. Na 
verdade, esta noção de que só 
existem quatro continentes vai 
ser corrigida treze séculos mais 
tarde, de forma pragmática, na 
sequência da viagem de Colom-
bo, em 1492.

Embora Aristarco de Samos 
(séc. II a.C.) já tenha coloca-
do a hipótese de a terra girar 
em torno do sol, foi a ciência 
ptolemaica que constituiu os 
fundamentos que permitiram 
a Copérnico, no século XVI, de-
senvolver a sua teoria do helio-
centrismo. Contraditando a en-
tão vigente teoria geocêntrica 
que considerava a Terra como o 
centro do Universo, a teoria de 
Copérnico é considerada como 
uma das mais importantes hi-
póteses científicas de todos os 
tempos, tendo, de algum modo, 
constituído o ponto de partida 
para o estudo e desenvolvimen-
to da astronomia.

Ainda no século XVI, apesar de 
já se saber que existia uma mas-
sa continental entre o Atlântico 
e um outro mar, não havia, con-

tudo, certezas sobre a existência 
de uma passagem que os ligas-
se. Magalhães acreditava nessa 
hipótese e estava convencido 
que, encontrada essa passagem, 
as ilhas das especiarias (Molu-
cas) estariam a um ou dois dias 
de navegação. Na verdade, a 
travessia do Pacífico até às Mo-
lucas levou mais de dois meses, 
como aliás o tinha advertido o 
cosmógrafo San Martin.

A viagem de circum-navegação 
concretizou-se quando, a 6 de 
setembro de 1522, Juan Sebas-
tian Elcano, ao comando da 
Victoria, se fez ao porto de San-
lúcar de Barrameda, de onde 
partira quase três anos antes. 
Dos duzentos e trinta e sete 
homens que tinham partido 
apenas dezoito regressaram, ou 
seja, chegou apenas o dízimo. 
Elcano foi recompensado com 
uma pensão anual e um brasão 
e, para além disso, foi-lhe ofe-
recido um globo com uma fita 
com o lema Primus circumdedisti 
me.

Esta viagem teve três conse-
quências fundamentais:

 �A descoberta de uma passagem 
entre o Atlântico e o mar que 
futuramente se passaria a cha-
mar de Pacífico;
 �A descoberta de um oceano 
cujas dimensões eram ignora-
das;
 �A comprovação da esfericidade 
da Terra.

A viagem que Fernão de Maga-
lhães planeia, propõe e executa 
ao serviço de Carlos V é inques-
tionavelmente um grande feito, 
resultado de uma vontade in-
dómita, de um grande espírito 
de sacrifício e de uma capacida-
de de liderança fora do vulgar. 
Ainda que, para além da desco-

berta de novas rotas de comér-
cio e da conquista de novos ter-
ritórios para a coroa espanhola, 
Magalhães fosse também mo-
bilizado pelo enriquecimento 
e glória pessoal, não podemos 
deixar de admirar o Homem, o 
Militar e o Marinheiro, que, ao 
protagonizar este projeto, mu-
dou definitivamente a forma de 
perceber o mundo.

Europa: para 
ondE Vais?

Américo Pereira

Winston Churchill, em 
21 de Outubro de 1942, 
enviou uma minuta ao seu 
Ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Anthony Eden, 
em que manifestava a sua 
esperança numa Europa 
unida (para ele, uns Esta-
dos Unidos da Europa), 
com as barreiras entre as 
nações grandemente mini-
mizadas e a possibilidade 
de viagens sem restrição, 
isto é, como se não hou-
vesse fronteiras. Lançou 
também aí as ideias de um 
Conselho da Europa e do 
estudo da economia euro-
peia de forma integrada e 
de que as vozes dos vários 
povos fossem ouvidas, 
leia-se “efetivamente ouvi-
das”.
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umA europA de povos e nAções

Estando precisamente a meio 
da Segunda Guerra Mundial, 
Churchill percebeu que a única 
forma de evitar situações seme-
lhantes, originadas na Europa, 
consistia em mudar radical-
mente o modo como a Europa 
era constituída e governada. 
O sentido do seu pensamento 
aponta para uma unidade eu-
ropeia, numa Europa de povos 
e nações, economicamente inte-
grada e em que a coisa política 
seja pensada e agida em termos 
que sirvam a totalidade da Eu-
ropa, isto é, dos seus povos e 
nações, sem excepção. Uma real 
comunidade, passe a redundân-
cia, de bem-comum.

Tal possibilidade, assumida 
como um desejo profundo pelo 
campeão da luta contra os fas-
cismos, implica que se abando-
ne uma mentalidade particu-
larista sem que se abandone a 
realidade da diferença cultural: 
uma Europa de povos e nações 
é uma Europa que tem de ser 
constituída por e realizada por 
esses mesmos povos e nações, 
sem quaisquer formas de redu-
ção cultural – política incluída 
– de uns povos a outros, sem a 
eliminação de uns povos em be-
nefício de outros, sem a escra-
vização, sob qualquer forma, de 
uns povos a outros.

Para que tal desiderato se possa 
concretizar, há que criar unida-
de sem eliminar ou restringir a 
diferença. É este o papel funda-
mental do que Churchill enten-
de por ouvir as vozes dos povos.

Não se trata de um exercício fú-
til de vozearia destinada a criar 
ruído para que as diferenças se 
abafem no caos de afirmações 
ou interrogações sem sentido, 
permitindo a forças oligárqui-
cas ou tirânicas o seu exercício 
cuja finalidade é uma unidade, 
mas não das diferenças, antes, 
uma unificação forçada e vio-
lenta, que retira o poder aos po-

vos pela eliminação da diferen-
ça que os ergue, e entrega esse 
mesmo poder aos que detêm a 
violência e os meios de a exer-
cer.

Este exercício de violência ocor-
re sob muitos modos, alguns 
aparentemente benéficos para 
os povos, num movimento de 

Banco Central Europeu (BCE) atrás do logotipo do símbolo do Euro pelo 
artista Otmar Hoerl, Frankfurt, Alemanha. Foto: EPA / Boris Roessler.
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ilusão que lhes dá um mundo 
de aparências e lhes retira o 
acesso à realidade, difícil, por 
vezes, mas rica do poder que a 
diferença, mãe de todo o real 
concreto, sempre consigo trans-
porta. A igualdade mata porque 
mata isso que faz de cada ente, 
mormente do ser humano, irre-
dutível.

É o governo da irredutibilidade 
dos povos e das culturas, como 
unidade dinâmica, mas em ato, 
do que uns e as outras são na 
sua diferença, que constitui a 
dificílima arte de que a Europa 
sempre careceu e de que a Euro-
pa continua carecendo.

A aplicabilidade desta arte ne-
cessita, antes de mais, de uma 
finalidade. Em termos pura-
mente teóricos, esta finalidade 
poderia ser uma qualquer. To-
davia, dado que se trata da fina-
lidade atinente a povos e cultu-
ras, que, no pormenor concreto 
da sua realidade, se consubs-
tanciam em pessoas e seus fins 
pessoais, não é aceitável que o 
fim para a Europa seja um fim 
qualquer. Esta finalidade tem 
de ser algo que sirva o bem de 
toda a Europa, de todas as pes-
soas que constituem a Europa.

quem é umA pessoA europeiA

Ora, aqui, encontramos um 
ponto fundamental: quem são 
estas pessoas? O mesmo é per-
guntar: o que é um europeu? 
Não se trata de verificar quem 
é que nasceu em espaço euro-
peu ou recebeu de algum modo 
a titularidade europeia, mas de 
saber quem é que se identifica, 
como pessoa, como pessoa euro-
peia?

Então, talvez a primeira gran-
de finalidade da Europa resida 
em procurar identificar o que 
é isso de se ser europeu, não 
como coincidência política 
qualquer, mas como vontade e 
ação pessoal. A Europa coinci-
dirá, então, com estas pessoas. 
É com estas pessoas que a Eu-
ropa pode ser construída; é com 
estas pessoas que a Europa será 
construída.

Esta construção com estas pessoas 
não é, todavia, uma constru-
ção contra seja quem for. Não 
é contra os que não se identi-
ficam como europeus, mesmo 
tendo nascido em território 
europeu ou recebido a titulari-
dade europeia de alguma outra 
forma. Não é contra os outros 
povos dos outros Continentes, 
das outras culturas, religiões. 
A construção da Europa não é 
contra coisa alguma, mas em 
favor dos Europeus e dos que 
queiram viver em paz com os 
Europeus, dos que quiserem, 
nestas condições, ser Europeus.

A Europa, como se depreende 
do pensamento de Churchill, é 

um lugar de liberdade, de paz. 
É um lugar, que é um comple-
xíssimo ato, em que a tirania e 
a escravatura não fazem senti-
do porque, sendo os seres hu-
manos todos diferentes, todos 
têm, no entanto a mesma gran-
deza antropológica estrutural 
básica, a mesma natureza, se se 
quiser, o que implica que ne-
nhum tem o direito de sequer 
pensar que é mais humano do 
que qualquer outro, usando tal 
forma de pensamento para jus-
tificar atos de tiranização.

Este é o modelo de bem-co-
mum que é produto da ação 
– muitas vezes por si própria 
atraiçoado – dos que construí-
ram, na sequência fundamental 
dos princípios bíblicos e do me-
lhor da tradição ética helénica, 
o sentido do fim da ação huma-
na como bem-comum.

A Europa – como, aliás, o res-
tante mundo – viverá apenas 
se for capaz de encontrar o ca-
minho que produza o bem-co-
mum.

Robert Schuman (1886-1963), o homem que pensou a Europa. Nasceu 
no Luxemburgo, de ascendência alemã, assumiu a naturalidade francesa. 
A 9 de maio de 1950, nasceu a Declaração de Schuman, razão pela qual 

se celebra o Dia da Europa, a 9 de maio. Foto © União Europeia.
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dEus
manifEsta-sE dE 
muitas manEiras

Giuseppe Bertazzo

Dia 6 de setembro de 
1522: dezoito sobrevi-
ventes da expedição que 
circum-navegou a Terra 
desembarcam e dirigem-
-se ao santuário de Nossa 
Senhora para agradecer a 
Deus por tê-los poupado.

Três anos de navegação e en-
contro com as mais variadas 
maneiras de viver e de pensar. 
Estranho, sem dúvida, para os 
católicos foi encontrar povos 
que acreditavam não haver se-
paração entre o mundo espiritual 
e o mundo físico, e que existem 
almas ou espíritos não só em se-
res humanos, mas também em 
animais e elementos naturais.

Hoje chamamos isso de ani-
mismo. Há quem o defina (sem 
razão) superstição e afirme que 
a religião apareceu pelo medo 
do homem primitivo diante 
dos fenômenos naturais. Medo, 
sim; mas também fascínio. O 
nascimento de uma criança, o 
desabrochar de uma planta, os 

frutos que saciam a fome não 
indicam que há uma vitalida-
de misteriosa que produz tudo 
isso?  Enfim, há sempre algo ou 
alguém acima da realidade co-
tidiana.

Crescido numa família de tra-
dição espiritual africana e con-
vertido ao catolicismo aos 16 
anos, o padre jesuíta africano 
Agbonkhianmeghe Orobator 
diz que chamá-lo de animista 
“é um ato de reconhecimento 
e de solidariedade para com a 
preciosa sabedoria e intuição 
de uma tradição religiosa gros-
seiramente incompreendida e 
deturpada”. Enfim, a natureza 
(e a vida) é um milagre. Albert 
Einstein captou isso: “Existem 

EspEcial

Santuário da Cruz de Magalhães durante o Grande Festival ‘Sinulog’, marcando a festa do Menino Jesus em 
Cebu, Filipinas, 20 de janeiro de 2019. Foto: EPA / Alecs Ongcal.
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apenas duas maneiras de vi-
ver a sua vida: uma é como se 
nada fosse um milagre, a outra 
é como se tudo fosse um mila-
gre”. 

As crenças animistas levaram 
ao politeísmo, o que geralmen-
te é classificado como paganis-
mo. Os deuses, semelhantes 
aos humanos até nos defeitos 
e vícios, mas com poderes so-
bre-humanos, representam 
a personificação de espíritos, 
antepassados, demônios. Sem 
dogmas, verdades definidoras 
da religião, a participação do 
cidadão em assunto religiosos 
era nula, deixando para as au-
toridades o exercício do culto 
oficial, baseado exclusivamente 
no ritual. Importante era ofere-
cer sacrifícios para obter a be-
nevolência dos deuses.  

Roma não impunha a sua re-
ligião aos povos dominados; 
tinha ojeriza (significa má von-
tade, repulsa), isso sim, do povo 
judeu, considerado imoral e 
esquisito. Os judeus, por sua 
vez, ansiavam pelo Messias que 
poria fim ao domínio romano 
e estabeleceria o seu próprio 
reino de paz e justiça. No meio 
judaico prosperou uma seita, os 
Nazarenos, afirmando que Jesus 
de Nazaré era o esperado Mes-
sias, o Cristo. Jesus entretanto 
afirmava: “O meu Reino não é 
deste mundo” (Jo 18,23) e pre-
gava que o que define a essên-
cia divina não é a onipotência, 
mas o amor infinito. Deus pai 
de todos e por isso “todos são 
irmãos” (Mateus, 23, 8). 

Os primeiros judeus-cristãos, 
oriundos das camadas inferio-
res da sociedade, acreditavam 
em Jesus como o Messias e 
ainda seguiam as leis judaicas. 

Pertencia-se à comunidade pelo 
baptismo; o fiel participava da 
Celebração da Ceia (Fracção do 
pão: Memorial da obra salvífica 
de Cristo, e Eucharistia = ação 
de graças). Os Doze Apóstolos 
eram testemunhas e mensagei-
ros originários; as funções eram 
designadas diakonia, serviço. 
Foram excluídos da sinagoga 
(Concílio rabínico de Jamnia), 
mas com Paulo a mensagem 
cristã alcançou uma autêntica 
inculturação no mundo hele-
nístico. A pequena seita cristã 
desabrochou em religião mun-
dial, inscrita na sociedade. A 
abertura universal permite que 
todos os homens, justificados 
pela fé, encontrem Deus através 
de Jesus Cristo. 

Considerados traidores da reli-
gião oficial do Estado por não 
aderirem ao culto aos deuses e 
ao imperador, os cristãos foram 
perseguidos por cometerem um 
crimen laesae romanae religionis 
(crime de ofensa à religião ro-
mana). Até que, em 313, o Edi-
to de Milão dos co-imperadores 
Constantino e Licínio concede 
a liberdade religiosa e, por con-
seguinte, os cristãos passam a 
ter o pleno direito de profes-
sar a fé. Constantino protege o 
cristianismo visando a unidade 
do império; os bispos tornam-
-se funcionários do Estado e 
avança a romanização do Cris-
tianismo ocidental que adota 
a organização administrativa 
romana. Em 380, o imperador 
Teodósio declara o cristianis-
mo, na sua versão ortodoxa, a 
única religião imperial legíti-
ma.

As perseguições não impedi-
ram a difusão do cristianismo 
que pregava e convidava para 
a solidariedade social: todos 

eram convidados a sentirem-se 
irmãos e irmãs, independente-
mente da raça, classe ou cultu-
ra. Enfim, como afirma Trevor 
Ling, o cristianismo impôs-se 
por uma revolução de veludo que, 
ao atribuir importância à cons-
ciência individual e valorizar 
cada indivíduo, teve, a longo 
prazo, uma profunda influên-
cia humanizante.

AggiornAmento

Inês Espada Vieira

Não penso que haja pa-
lavras intraduzíveis. Os 
estudos de tradução e a 
experiência concreta dos 
tradutores provaram re-
petidas vezes o contrário. 
Traduzir é um movimento 
de procura, é um movi-
mento de intercompreen-
são, e de paz. Tudo é 
possível de ser traduzido e 
traduzir é um itinerário de 
aproximação ao outro que 
passa necessariamente por 
uma procura de si mesmo: 
chegar ao outro, trazê-lo 
para junto de mim e, to-
cado por essa alteridade, 
entender-me renovado.

Como ação humana, a tradu-
ção é, todavia, um exercício im-
perfeito e por vezes, poucas, ela 
pode ser até desnecessária.

 | 21



22 | MENSAGEIro dE SANto ANtóNIo | dEzEMbro 2019

Não porque haja palavras intra-
duzíveis, mas porque elas viaja-
ram inteiras, de uma língua a 
outra, de uma cultura a outra, 
e se instalam na nova pátria. 
Vêm-me à cabeça, por exemplo, 
Zeitgeist (o espírito dos tempos) 
ou Bildungsroman (romance de 
formação), para ir buscar exem-
plos das minhas áreas de estu-
dos, a Literatura e a Cultura. 
Quando falo de palavras que 
viajam, penso sobretudo no 
espaço, mas é igualmente ob-
servável a viagem das palavras 
através do tempo, deslocando-
-se em sentidos geográficos e 
semânticos.

Não é sobre tradução que devo 
escrever estas linhas; em todo 
o caso, ao pensar em aggiorna-
mento, estas brevíssimas ideias 
foram as que primeiro se orga-
nizaram.

É uma palavra, um conceito, 
que nasce no contexto muito 
particular do Concílio Vaticano 
II e que é menos uma ideia teó-
rica do que um chamamento à 
prática: pôr-se em dia, atualizar-se, 
renovar-se. O papa João XXIII 
apresenta o termo como uma 
proposta de ver o mundo para 
a frente em diálogo perpétuo 
com o passado. O aggiornamen-
to, porém, não é uma maneira 
de ser “inspirada” no passado, é 
uma revitalização exigida pelas 
condições do presente. 

No verbete aggiornamento da 
Enciclopédia Católica Popular 
lê-se: (=“estar em dia”). Termo ita-
liano que João XXIII popularizou 
como expressão do desejo de que a 
Igreja saísse atualizada do Vaticano 
II. 

Releio-o agora e penso na feliz 
coincidência da utilização do 
verbo sair como verbo auxiliar 
de atualizar e tomo de novo 
consciência de como a lingua-
gem é agente e testemunha dos 
tempos: sair, a palavra-ideia so-
bre que o Papa Francisco nos 
fez repensar a Igreja, a partir 
da Evangelii gaudium, e atuali-
zar, palavra-ideia próxima de 
aggiornamento, do apelo de João 
XXIII.

O apelo conciliar ao aggiorna-
mento foi e é ainda uma orienta-
ção para saber olhar o mundo 
moderno de uma maneira que 
congregue o respeito pelo pas-
sado e as necessidades do pre-
sente, e assim podermos sair 
para o mundo, conhecendo-o.

É certamente anacrónico rela-
cionar aggiornamento com a via-
gem de Magalhães e Elcano, que 
celebrámos ao longo de 2019, 
porque a palavra-conceito tem 
data e local de nascimento que 
a condicionam. Já a ideia é mul-
ti-contextual e intemporal. Em 
certo sentido, sempre que o ser 
humano enfrentou grandes 
mudanças foi chamado a atua-
lizar-se, a olhar para o seu dia, 
para o seu tempo (embora nem 
sempre o tenha sabido encarar) 
com as doses devidas de passa-
do, de presente e de futuro, que 
exigiram dele, entre outras vir-
tudes, a capacidade de diálogo, 
fidelidade aos princípios e cora-
gem para (se) transformar. n

São João XXIII (1881-1963), o Papa do aggiornamento, convocou o Concí-
lio Vaticano II, inaugurando um tempo de atualização e mudança na Igreja.
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