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No Ciclo Eterno das Mudáveis Coisas

No ciclo eterno das mudáveis coisas

Novo inverno após novo outono volve

À diferente terra

Com a mesma maneira.

Porém a mim nem me acha diferente

Nem diferente deixa-me, fechado

Na clausura maligna

Da índole indecisa.

Presa da pálida fatalidade

De não mudar-me, me infiel renovo

Aos propósitos mudos

Morituros e infindos.

Ricardo Reis, in "Odes"

Heterónimo de Fernando Pessoa

Cumprimentos.

Fernando Pessoa é um símbolo da unidade entre nossos povos, pela língua,

arte e cultura. Ricardo Reis é um dos seus heterônomos mais conhecidos, foi médico e estudou

com os jesuítas, expatriou-se e foi morar no Brasil. Escreveu este poema em 1925, num mundo

ainda devastado pela guerra mundial. Ricardo Reis representa a faceta clássica de Fernando

Pessoa, a filosofia helênica. Neste poema, totalmente relacionado com o tema de nosso

encontro – transformações -, Reis se refere aos ciclos da vida e à necessidade de mudança

constante. Diferentes sensações da passagem do tempo, com uma construção calcada na

relação metafórica entre os ciclos da vida e da natureza.

Com muita honra iniciamos mais um fórum de discussões Brasil-Portugal,

transferindo para esta belíssima Capital, por alguns dias, a nata da elite pensante de ambos os

países (o que hoje se denomina de intelligentsia), com o sentimento de que podemos construir

pontes, soluções, concertos, sempre com base no diálogo franco e aberto, com intercâmbio de

ideias e propostas.

É mais uma iniciativa destes dois grandes juristas e homens de seu tempo, a

frente de seu tempo, Gilmar Mendes e Blanco de Morais.

Ao longo destes dias, iremos debater sobre sistemas políticos e jurídicos,

economia, direitos fundamentais, sustentabilidade, saneamento, mudanças climáticas, novas

tecnologias, pandemia e disrupção, direito penal das instituições democráticas, direito à saúde



e regulação, soluções adequadas de conflitos, sob o pano de fundo de uma sociedade mundial

em plena transformação.

Uma jornada pelo conhecimento e pela troca construtiva de ideias, cujo motor

fundamental é tentar construir um mundo melhor para as futuras gerações.

Os temas e os expositores são de primeira grandeza, e também os

participantes, brasileiros e portugueses, ao longo destes dias, desfrutam do convívio fraterno e

alegre uns dos outros.

Uma palavra de agradecimento a todos os organizadores e ao pessoal que

participa da execução, trabalhando nos bastidores, em silêncio, entregam mais esse contributo

para marcar a história de cooperação entre estes dois grandes países, Brasil e Portugal.

Desejo a todos um excelente seminário!


