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Sim. E na Europa, qual era a possibilida-
de? Era que a Alemanha dominasse! [risos]
Eu escrevi isso! Se a Alemanha arranjas-
se maneira de se impor à Europa, trans-
formava-se na sexta ilha do poder mun-
dial. E em 2009 eu estava convencido de
que isso ia acontecer, mas nunca tão depres-
sa. As coisas estão a cavalgar. Na altura
dizia que os EUA seriam a potência direc-
tora, mas estou a ver agora que dentro de
uns anos vão deixar de marcar a agenda
internacional. Será a China, a Índia ou até
a Alemanha, se conseguir submeter a
Europa. Basta ver pelos ratings. Agora só
há meia dúzia de países com AAA e dos
grandes julgo que é só a Alemanha.
Falando em rating, o que pensa dessas
agências? Ultimamente tem-se questio-
nado muito a sua existência e poder.
O poder é-lhes dado pela forma como os
estados reagem aos seus anúncios. Não
são elas que detêm poder, quem lhes dá
o poder são os estados. Quando os EUA
ficam completamente à nora com a bai-
xa do rating estão a dar-lhes muito poder.
O capitalismo já não é aquele que os teó-
ricos do século XX referiam. Agora quem
controla são organizações acéfalas, que
não se sabe bem o que são, nem quem
manda lá... Mas são eles que manobram
a economia mundial. E mais, hoje o dinhei-
ro é virtual, são bits, aquelas coisas do
computador, que não é nada [risos]. Se
não houver mudanças nos estados demo-
cráticos, se não arranjarem forma de sair
desta tendência quase inevitável, vamos
caminhar para capitalismos do género
russo ou chinês, autoritários, sem liber-
dades, sem democracia, e isso é um peri-
go. Os países democráticos têm de evitar
que o actual capitalismo sem rosto se
transforme em sistemas ditatoriais.
O que é que pode ser feito?
Têm de ser os jovens. O problema princi-
pal deles, hoje em dia, não se punha no
meu tempo. Antigamente ter segurança
no trabalho era um dado adquirido, não
se pensava na fonte de rendimento. Ago-
ra isto cria desespero nos jovens. Mas há
uma coisa que me espanta nos jovens hoje.
No passado, com a revolta dos jovens de
Maio de 68, havia propostas, coisas novas.
Agora não, aquilo que os indignados dizem
é que isto está mal e depois apresentam
questões pontuais que passam por “dêem-
-me emprego”. A ideia que dá é que eles
concordam com este modelo, desde que
lhes dêem um emprego. Isso é errado, por-
que o modelo é que está mal, foi o mode-
lo que levou a esta situação! Têm de apa-

recer propostas e os jovens são os únicos
com condições para as apresentar.
Uma ideia é pedir uma auditoria dos
cidadãos à dívida pública.
Isso nem sequer é uma ideia original, mas
parece-me razoável. As ameaças à segu-
rança nacional neste momento não são
susceptíveis de resposta militar, têm de
ter respostas políticas, económicas, sociais,
e espero que não venham a precisar de
resposta militar. Há muita gente que vati-
cina isso, que diz que o que está a acon-
tecer é o que se passou a seguir à grande
crise dos anos 30, que começou por aqui:
dívidas, nacionalismos, fascismos, guer-
ra. Espero que não chegue aí, sinceramen-
te, até porque as sociedades estão de tal
forma vulneráveis e frágeis, por serem
tão complexas, que não vão resistir a um
abalo. Julgo que vamos passar por um
período muito complicado, que não deve-
rá ser muito prolongado – porque isto hoje
está muito acelerado – e vão surgir solu-
ções. O mundo nunca deixou de encon-
trar uma solução. Não pensemos que
vamos desaparecer, até porque essas ideias
são vendidas pelos mais velhos [risos].
Isso é uma mensagem de optimismo à
juventude?
Sim, sim. Eu digo muitas vezes à minha
neta, acho bem que vocês se mexam, que
tenham ideias, que questionem as coisas.
Quando era director do Instituto de Altos
Estudos Militares dizia sempre: “Nós aqui
temos duas missões: uma é ensinar as
doutrinas aos oficiais e a outra, que é a
verdadeira missão, é pôr essas doutrinas
em causa.” Está tudo em causa, nada é
dado como facto consumado, nada é defi-
nitivo. Quando falo com a minha neta
digo-lhe: “Vocês ponham isto tudo em cau-
sa!” Aqueles que se sentem mal, esses é
que têm de procurar uma solução. Isso
pode trazer alguma dor, muitas vezes essas

coisas são um bocado dolorosas, mas
paciência, tem de ser. Os resultados depois
são positivos.
No rescaldo dos atentados de Oslo, dis-
se que era provável que tivessem sido
radicais islâmicos...
O dado novo com o que se passou em Oslo
é que pela primeira vez, os métodos uti-
lizados pela jihad muçulmana estão a ser
utilizados pela jihad cristã. Quando esta
direita ia para a violência, tentava aliciar
instituições e com elas procurava derru-
bar o poder político instituído. Agora o
que este homem da extrema-direita fez é
tudo o que os muçulmanos extremistas
advogam: matar inocentes, chamar a aten-
ção com espectáculo, até admitir o mar-
tírio. Quando estamos a comentar as ori-
gens de um acontecimento, o raciocínio
parte dos factos que conhecemos. Foi isso
que fiz quando se deram os atentados de
11 de Março em Madrid. Até o governo
espanhol da altura dizia que era a ETA e
eu disse “isto não me parece um atenta-
do da ETA, isto parece um atentado isla-
mita”. Ora eu fiz o mesmo vaticínio para
estes de Oslo. Quando depois se chegou
à conclusão de que afinal foi um extre-
mista de direita então é um novo terro-
rismo que aparece a mimetizar o terro-
rismo jihadista.
A morte de Bin Laden vem mudar esse
terrorismo jihadista?
A morte do Bin Laden, do ponto de vista
local, pode ter tido algum efeito, mas em
boa verdade Bin Laden já não era um
comandante operacional, já ninguém
seguia aquilo que ele mandava.
Que quer dizer com isso?
A Al-Qaeda central está praticamente des-
mantelada. As organizações que existem
agora são regionais, como a Al-Qaeda da
Península Arábica ou para o Magrebe Islâ-
mico; têm pretensões globais, porque
copiam a doutrina jihadista, mas existem
por razões locais. Este terrorismo jihadis-
ta que se mantém eliminou as ameaças
da Al-Qaeda central, mas não quer dizer
que uma destas organizações não tenha
capacidade para fazer atentados globais.
O importante com Bin Laden foi a sua
doutrina e objectivos. Ele será sempre um
grande imã porque teve aquelas ideias:
restaurar o califado, voltar ao período da
Idade Média, em que o islão era rico, pode-
roso e dominava o mundo. Qual é o muçul-
mano que não quer estar numa situação
dessas, diga-me lá? [risos] É claro que
todos querem. O terrorismo está aí para
continuar e vai tendo cada vez mais filho-
tes. Agora foi um filhote da extrema-direi-
ta. Agora até a extrema-direita achou con-
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veniente esta doutrina para levar a cabo
os seus objectivos políticos.
Já escreveu que o sistema de defesa nacio-
nal português tem lacunas. O que acha
da proposta do governo – que também
fazia parte do programa do PSD – de unir
questões de defesa a questões de seguran-
ça?
O programa do PSD não me preocupa, o
que me preocupa é o programa do gover-
no. Eu sempre critiquei o sistema de segu-
rança nacional, porque em Portugal os
responsáveis políticos ainda estão con-
vencidos de que a segurança nacional é
só feita por militares. O programa do gover-
no, a meu ver, tem bons auspícios: pela
primeira vez o primeiro-ministro assume
a junção da defesa e da segurança ao
nomear o primeiro assessor de Defesa
Nacional.
Mas a Administração Interna e a Defesa
Nacional têm papéis distintos.
Sim, só que o tipo de ameaças hoje alte-
rou-se e quando se dá um atentado ter-
rorista num território nacional não se
sabe se foi perpetrado pelo Bin Laden –
pelo Bin Laden já não pode ser, mas pelo
Zawahiri, ou por um vizinho paquistanês
que vive aqui em Carnaxide. De acordo
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