
LONDRES, 7 DE JULHO DE 2005, QUINTA FEIRA SANGRENTA. 

HORROR: OUTRA VEZ! ÚLTIMA VEZ? QUANTAS VEZES MAIS… 

 

Há rostos que vagueiam vazios e corpos que se arrastam exangues. Há olhos que se movem no 

desespero e mentes paralisadas pelo terror. Há mortes sem sentido e vidas que ficaram, 

temporariamente, sem rumo. Há feridos e mutilados com dor e famílias, temporariamente, sem 

esperança. Há desaparecidos cujo silêncio ensurdece e amigos e familiares, temporariamente 

desesperados.  

Porque tudo é, afinal, temporário para cada pessoa individualmente considerada. A vida e a 

morte. A dor e a felicidade. A justiça e a injustiça. A paz e a violência. O terrorismo e a 

segurança. Não, por isso, menos importante. 

Quem pensar nas verdades absolutas perde a noção da realidade. Quem agir no relativismo 

perde a noção do essencial. Por isso são censuráveis, e perigosos, os fundamentalismos. Por 

isso nada resolvem os pragmatismos e as soluções simples ou as acções precipitadas. Porque 

nada é simples e tudo o que precisa de solução não pode deixar de ser ponderado. 

E ponderado não apenas pensando no interesse individual, nem sequer no interesse desta 

comunidade temporal, mas sobretudo no interesse da humanidade e da sua evolução. Porque 

os valores fundamentais da humanidade, esses sim essenciais, são intemporais. 

O terrorismo visa, isso mesmo, o terror. O terrorismo pretende tolher-nos os movimentos e 

visa também mudar o mundo em que vivemos e os princípios em que acreditamos. O 

terrorismo visa, a final, destruir a Democracia e a Liberdade. Tais como as conhecemos, por 

ora. Tais como as vivemos, ainda. 



Ceder à deriva securitária é dar a primeira vitória ao terrorismo. Instituir um Estado policial ou 

um Mundo militarizado é capitular perante o inimigo. Restringir ou coarctar as liberdades é 

perder a batalha contra o mal.  

A luta contra a violência, o terror e a barbárie, não se faz pela violência, com o medo e pela 

guerra.  

O crime combate-se dentro da Lei, mas com respeito ao Direito. A Lei não se deve moldar aos 

interesses dos poderes, nem o Direito se confunde com a vontade do mais forte.  

O combate do crime, e a perseguição dos criminosos, far-se-á com a maior tenacidade e feroz 

determinação. Mas também com integral respeito pelas regras do Estado de Direito 

Democrático e sem violação dos Direitos Humanos seja de quem for. É essa a grande 

diferença, e a superioridade moral, daqueles que defendem o bem-comum, respeitam o seu 

semelhante e se sujeitam à Lei. 

A perseguição do terrorismo, e dos terroristas, far-se-á com tenacidade, mas sem cedências aos 

princípios da dignidade e da justiça. 

A Velha Europa, bem como o resto do mundo, e os fundamentos da Democracia, não podem 

ser – e não serão – abalados por quaisquer actos de barbárie e de terror. Por mais sangrentos 

que sejam. Não se cederá à chantagem por mais assustadora que seja a ameaça e por mais 

violenta que seja a carnificina.  

Agir de outro modo, alterar o que tanto custou a construir, abolir a Democracia e a Liberdade, 

não honrará os mártires da era moderna.  

E não resolverá, estou certo, o drama do terrorismo. 


