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Quando o i rumou a Carnaxide para uma
entrevista de fundo com José Alberto Lou-
reiro dos Santos, não esperava mais que
uns minutos de viagem. Foi depois de nos
sentarmos no sofá com o general que ela
começou. Duas horas de conversa leva-
ram-nos de Londres ao Afeganistão e de
regresso à Europa, do século XX à Idade
Média e de regresso à actualidade. A casa
da partida – e o mote da entrevista: os
motins que têm varrido Londres.

Londres tem estado a ferro e fogo. Que
leitura faz destes acontecimentos?
Olho para isto em duas fases: o eclodir
dos acontecimentos e os acontecimentos
em si, a persistência das acções de van-
dalismo.
É apenas vandalismo gratuito?
As razões profundas estão ligadas à cons-
trução das sociedades, começam nos gue-
tos das cinturas explosivas das grandes
cidades e há uma série de razões que ori-
ginam situações assim. Não é a primeira
vez que isto acontece em Inglaterra. Vemos
as imagens de 1980 e são as mesmas. A
segunda fase é que acho que mostra impu-
nidade. Aquilo prosseguiu daquela forma
porque a resposta não foi suficiente.
Refere-se à actuação das autoridades?
Sim. O Reino Unido é muito restritivo no
que respeita aos direitos humanos, o que
faz com que as polícias não tenham capa-
cidade de resposta imediata. E para ele-
var o grau de força há delongas que têm
razão de ser e que me parecem razoáveis.
Só que esta situação aconselha o uso da
força, que tem de ser proporcional ao que
acontece. E ser proporcional não signifi-
ca tratar mal os bandidos, os gangues ou
aqueles que nem eram bandidos nem de
gangues mas aproveitaram, por oportu-
nismo e pela impunidade. Aqueles miú-
dos fizeram isto pela impunidade, “estou
aqui e faço isto porque não me acontece
nada”. Aqui é que devia entrar o uso da
força e eles tinham condições para isso!
Cameron até disse uma coisa interessan-
tíssima sobre as pessoas andarem com
máscaras. Então saem leis que impedem
as muçulmanas de usar burkas e eles
andam encapuzados e não se faz nada?
Não me passa pela cabeça que um polí-
cia nosso não possa, numa situação de
confusão, perante indivíduos mascara-
dos, obrigá-los a tirar as máscaras!
Fala nas condições que propiciam

situações destas. Quais são elas?
Discriminação social e o sentimento de
que não são tratados como os outros. E
depois a diferença entre os que têm mui-
to e os que têm muito pouco…
E esse fosso está a aumentar...
Exacto. E o problema novo que altera tudo
é que as sociedades foram sempre cons-
tituídas por dois mundos diferentes, mas
não havia o que há hoje, que é a informa-
ção permanente. Ela transformou as coi-
sas. Tudo aquilo que sempre existiu pas-
sível de originar actos de revolta agora
está perante os nossos olhos, portanto os
pobres, os que vivem mal, os que se sen-
tem injustiçados ou discriminados, os que
não sabem bem onde pertencem, compa-
ram-se com os outros. E esse conhecimen-
to permanente gera indignação.
Podemos extrapolar esta situação e
dizer, como alguns, que é um prenún-
cio do que vai acontecer em todo o
lado?

Acho que tem de haver respostas rápidas
a isto, porque esta crise trouxe uma situa-
ção nova. É que no passado, quando se
falava de desemprego e utilizando lingua-
gem militar, quem ia para o desemprego
eram os soldados, os operários. Agora não,
agora vão os soldados, os sargentos, os
capitães, os majores, vão todos para o
desemprego e há gente da classe média,
até da média alta, desempregada e deses-
perada. Isto pode conduzir a revoltas orga-
nizadas e, em desespero, podem fazer-se
muitas coisas. E esta situação deve mere-
cer muita atenção dos responsáveis polí-
ticos, principalmente em termos preven-
tivos. É preciso encontrar políticas que
evitem estas situações.
Que tipo de políticas?
Não sei. Até agora eram apoios sociais,
para amenizar as dificuldades, mas por
causa da crise o que está a acontecer é

que os apoios sociais estão a desaparecer.
E isto está tudo inserido numa grande
transformação estratégica.
Em 2009 disse ao i que “na história não
se conhece uma alteração das forças
globais num tão curto período”.
Exactamente. E aquilo a que assistimos
agora é a adaptação à realidade. O poder
dos países emergentes e reemergentes
está a mudar e na Europa há um caso.
A Alemanha?
Exacto. O poder está a ser transferido dos
países ditos desenvolvidos para o Sul e
para o Leste e na Europa os países estão
a perder poder para a Alemanha. Isso
acontece pelas dívidas desses países que
não têm riqueza – e poder é riqueza. É
isso que acontece diariamente com as bol-
sas. Nestes últimos dias, por causa da que-
da das bolsas, o Ocidente ficou mais pobre
900 mil milhões de euros. Portugal, nes-
tes últimos dias, perdeu 10 mil milhões
de euros. Isto é perda de poder! E no meio

disto dá--me a ideia de
que os países que per-
dem mais poder e rique-
za e que têm de mudar
completamente os seus
comportamentos são os
europeus, excepto a Ale-
manha.
Numa crónica recente
falou na fatalidade de
os países do Sul fica-
rem completamente
dependentes dela...
Nesse artigo também
levanto uma dúvida:
dizem muito mal da
Merkel mas eu interro-
go-mesobresehárazões

para isso. A táctica de não decidir logo é
fenomenal! Pode não significar fraqueza,
pode ser intencional, porque ela sabe que
não decidindo logo vai criando desespe-
ro, os países aflitos vêem as dívidas cres-
cer e a certa altura ficam disponíveis para
aceitar tudo o que a Merkel quiser impor
e é isso que se está a passar. Com o tem-
po, a própria legislação da UE altera-se
para dar poder à Alemanha, que está em
condições de conseguir algo que nunca
conseguiu...
Nem com o Kaiser nem com Hitler?
Exactamente, escrevi isso. O grande pro-
blema da Alemanha, como da Rússia, é
não terem fronteiras defensáveis. A Rús-
sia compensa isso por ter muito espaço,
que desgasta o adversário. Foi o que acon-
teceu quando Napoleão invadiu a Rússia
e quando Hitler invadiu a Rússia: foram
por aí fora, chegaram lá exaustos, perde-

ram e vieram-se embora. A Alemanha
para conseguir fronteiras defensáveis tem
de ir para as praias. Tentou fazer isso pela
guerra, com o Kaiser e com Hitler, e ago-
ra está a fazê-lo pela via económica, pagan-
do as fronteiras. E isto é uma alteração
brutal no campo estratégico.
A Alemanha vai dominar-nos?
Ouça, a dada altura pensámos que a UE
era o reino da solidariedade, mas eu já
digo há muitos anos: em relações inter-
nacionais não há solidariedade, só inte-
resses. Quando um país entra numa orga-
nização de vários estados é porque está
convencido de que é melhor estar den-
tro. E aí cada um procura sempre defen-
der os seus interesses.
Acha que o sonho europeu falhou?
Houve uma série de pessoas com esse
sonho, que viam uma Europa tipo Esta-
dos Unidos. Mas desde o início foi claro
que nem a Alemanha, nem a França nem
o Reino Unido estavam interessados nis-
so, porque não queriam que houvesse
uma câmara alta em que o Luxemburgo
pudesse pesar tanto como a Alemanha.
Como é que a Alemanha podia admitir
isso? Na UE nunca houve solidariedade.
Eu escrevo isso desde o ano 2000. Que
não pensemos que outros vão vir em nos-
so socorro. Como esta subida do preço
dos alimentos: alguém pensa que, se nós
estivermos aflitos sem dinheiro para comer,
a Alemanha ou a França nos vêm dar ali-
mentos e ficam eles com fome? Que nin-
guém pense nisso! Em Portugal houve
líderes que se convenceram de que ago-
ra éramos todos iguais, podíamos ser todos
ricos e andámos a gastar o que não tínha-
mos! Isto explica a nossa actual situação
e não fomos só nós que o fizemos, foi a
maior parte dos países. Não há solidarie-
dade internacional e a prova é o que está
a acontecer na UE.
Já falámos no desespero generalizado e
na rapidez dos acontecimentos. Que
previsões faz a médio prazo?
Em 2009 eu dizia que se previam cinco
ilhas de poder mundial, estados com capa-
cidade de intervenção global: EUA, Rús-
sia, China, Índia e Brasil. E havia duas
áreas que podiam ser ilhas de poder mun-
dial, mas que não eram nem eu espera-
va que viessem a ser. Uma, a Europa – se
se unisse sob um poder comum; a outra,
o Médio Oriente. Ambas têm muita popu-
lação e são muito ricas. Só que, não ten-
do poder político único, as políticas inter-
nas chocam e inviabilizam a projecção
exterior.
Esta Primavera Árabe mostra isso...

Loureiro dos Santos.
“Merkel está em condições
de conseguiro que Hitler
nunca conseguiu”
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O general recebeu o
i em sua casa para
analisar os motins
de Londres. Duas

horas de conversa
depois, perdeu-se a

conta aos temas
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“Portugal perdeu, nestes últimos
dias, 10 mil milhões de euros. Isto
é perda de poder!”

“Dizem mal da Merkel, mas eu
pergunto-me se há razões.A táctica
de não decidir logo é fenomenal”

“Em relações internacionais não há
solidariedade, só interesses. E o que
está a acontecer na UE prova-o”


