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Se me permitem, começarei por uma explicação pessoal, quase particular, 
diria mesmo privada.

Chegámos ontem de Lanzarote, ao princípio da noite, não dava para vir 
aqui. Simplesmente, hoje, quando me dispunha a cumprir a minha parte no 
programa, sucedeu‑me algo que veio dar razão ao célebre ditado que reza «o 
homem põe e Deus dispõe», que neste caso não foi exactamente Deus, mas 
uma côdea de pão de Mafra. Graças a ela parti um dente, de modo que passei 
a tarde no dentista donde venho directamente. O que me leva a pensar que 
talvez ganhemos alguma coisa com esta minha experiência tomando a pre‑
caução de ir ao dentista antes de comer  pão de Mafra. Ele dirá se a dentadura 
está em condições de se atrever com tal côdea! Deixemos isto, que serviu ape‑
nas para alguns sorrisos que vos agradeço, e olhemos para o senhor Eduardo 
Lourenço.

Não tenho a sorte de tantos que aqui se encontram. Conhecem o Eduardo 
Lourenço, não quero dizer desde a sua mais tenra infância, mas a partir do 
momento em que aparece a Heterodoxia. Esse livro, que li muitíssimo depois, 
atraiu imediatamente um conjunto de admiradores e de amigos que hoje 
podem dizer que, sim, eles sabem quem é o Eduardo Lourenço. Outros, como 
é o meu caso, conheceram ‑no muito mais tarde. É certo que li alguns livros, não 
todos, porque ele, apesar do que diz, escreveu muito e publicou muito, mas não 
tive o privilégio, de tantos dos que aqui se encontram, de frequentar, no sentido 
clássico da palavra, o Eduardo Lourenço. Embora eu creia que haverá que pro‑
ceder a uma revisão sistemática, exigente, do senhor Eduardo Lourenço.

Na minha opinião, que sempre tende a ver o lado escondido das coisas, 
o senhor Eduardo Lourenço, com este aspecto que tem de boa pessoa… mas 
acontece algo em que ele talvez não repare e que nós não reparamos porque, 
como ele é um sedutor obsessivo, não nos deixa ver o que está por detrás 
daquela aparente fisionomia de uma bonomia desarmante, diria eu — eu 
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acho que no olhar e no sorriso, sobretudo no sorriso do Eduardo Lourenço 
há qualquer coisa de demoníaco. Demoníaco, repito a palavra, consciente 
do risco que assumo. Quando se está aqui a proceder quase à sua beatifica‑
ção, aparece alguém a dizer: «Cuidado! É um demónio!» É um demónio. 
Felizmente que é um demónio. Toda a gente diz que Eduardo Lourenço não 
se toma a sério. É mentira. Não conheço ninguém que se tome mais a sério 
que Eduardo Lourenço. Simplesmente, com os seus truques dialécticos, está 
sempre a dizer, e disse ‑o ao José Carlos de Vasconcelos: «Não, não! Eu não, 
eu não.» Quando sabemos que se há alguém que trouxe a esta terra um sim, 
um sim exigente de reflexão, de ousadia, de ousadia de pensar, foi exacta‑
mente o Eduardo Lourenço. E isso só um demónio, um autêntico demónio 
poderia fazer.

Estou consciente de que vou ressuscitar um termo que porá os cabelos em 
pé a muitos dos que aqui se encontram, arripiar muitos (eu não quero dizer 
muitos e muitas — já o ex ‑presidente Ramalho Eanes teve essa preocupação de 
não deixar ninguém de fora). Então, a  recuperação de um termo que, repito, 
porá os cabelos em pé a muitos dos que aqui se encontram, é aquilo a que 
os franceses chamavam, mas creio que já não chamam, talvez por efeito do 
Maio de 68 e das suas consequências, maître à penser. Eu creio que o Eduardo 
Lourenço é sobretudo, com a sua parte angélica e com a sua parte demoníaca, 
um autêntico maître à penser. Não para que pensemos aquilo que ele pensa, 
não é isso que o ocupa nem preocupa. Aquilo que o ocupa e preocupa é pôr ‑nos 
a pensar, pôr ‑nos a todos a pensar pelas nossas cabeças. Essa foi e continua a 
ser a grande tarefa do nosso Eduardo. Provavelmente a tal expressão maître à 
penser já deu o que tinha a dar e alguma vez não terá dado boas coisas, sou o 
primeiro a reconhecer. No fundo é isso, a companhia de um filósofo, o diálogo 
com um filósofo, e o Eduardo, além de tudo aquilo que sabemos, é, a meu ver, 
sobretudo, um filósofo que nos diz: «Eu penso, vocês farão o que quiserem 
daquilo que eu penso, mas por favor pensem.» No fundo, é isto.

Vivemos não só na crise das hipotecas da banca e da finança norte‑
‑americana, mas vivemos talvez algo pior, que é, não quero dizer ausência, que 
seria demasiado radical, também não quero dizer falta, mas insuficiência, insu‑
ficiência de ideias. E às vezes penso que não merecemos o Eduardo Lourenço. 
Eu agradeço ‑lhe a paciência. A paciência de escrever e escrever e escrever e 
escrever à volta do seu tema central, duma certa maneira único, que é Portugal. 
Pode falar do Camões, pode falar do Pessoa, e como é que ele o fez, como é que 
ele o faz, dessa maneira extraordinária. Mas no fundo, o importante para ele é 
o seu país, a história do seu país, a cultura do seu país, a língua do seu país.

E a propósito de língua, ocorre ‑me que há um personagem ou uma perso‑
nagem da literatura portuguesa que creio nunca ter visto associada ao Eduardo 
Lourenço, que é o Almeida Garrett. Há alguma coisa de garrettiano, a meu ver, 
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nesse gosto que tem o Eduardo Lourenço pela digressão, que não importa se 
houve uma proposta inicial de quem nos diz: eu vou andar, caminhar, avan‑
çar daqui até ali. O mais importante não é nem o ponto de onde saiu nem o 
ponto aonde quer chegar. O mais importante é o que está no meio, o gosto da 
digressão, do pegar numa ideia, perceber que ela naquele momento não vale 
grande coisa, ou não vale grande coisa para o objectivo dele, deixar essa ideia 
que pode recuperar mais tarde, e levar nesse processo de sedução organizada 
— não quero dizer fria, porque no Lourenço não há nada frio e muito menos 
quando fala — que é o discurso, o discurso que procura a sua conclusão. O que 
não quer dizer que procure a verdade, procura a sua conclusão, porque é nessa 
procura e nesse encontro com essa conclusão que o discurso e a pessoa que o 
faz se assumem como uma presença no grande diálogo, na grande conversação, 
na ininterrupta conversação que é a nossa, muitas vezes banal, muitas vezes 
inecessária, salvo quando aparece um maître à penser. Pelo menos o meu maître 
à penser, que é o Eduardo.

[Este texto tem por base a intervenção oral do autor]
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