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COVID 19 – ENCOBRIMENTOS E INDEMNIZAÇÕES DE “GUERRA” 
 
 
Os serviços de informação estratégica, vulgarmente designados por “intelligence”, constituem um 
instrumento de primeira importância para as potências conduzirem a sua diplomacia, para 
anteciparem as ameaças e, quando adequado, para fazerem a transição da paz para a guerra. Não 
surpreende, por conseguinte, que uma superpotência como os EUA possua nada menos do que 17 
agências dedicadas a essas tarefas, constituindo a United States Intelligence Community, 
supervisada pelo Office of the Director of National Intelligence, sendo que este Director reporta 
directamente perante o Presidente dos EUA. 
 
Quando o actual presidente, Donald Trump, ainda como candidato, prometeu a construção de um 
muro na fronteira com o México, para defesa do país contra o que considerava ser a ameaça da 
imigração dos “latinos”, podemos admitir que o não tenha feito como resultado de informação 
estratégica mas sim como medida que julgaria ir ao encontro do sentimento de insegurança dos seus 
eleitores, propensos a ver nos imigrantes uma ameaça aos seus empregos. Prometeu, ainda, que os 
elevados custos dessa obra seriam suportados pelo México e não pelos contribuintes americanos. 
Como quer que seja, uma vez eleito, não logrando convencer o governo mexicano a subsidiar a 
construção da muralha fronteiriça, Trump envolveu-se numa intensa manobra para financiar a 
mesma com verbas que tratou de obter à custa do cancelamento de diversas despesas orçamentadas. 
A ameaça terrestre que poderia vir do flanco sul foi, deste modo, devidamente acautelada. 
 
Os precedentes da Muralha de Adriano (séc. II d.C.) e da Grande Muralha da China da dinastia 
Ming (1368-1644) não foram, por certo, inspiradores de Trump, dado o seu diminuto conhecimento 
da História, mas podemos atribuir-lhes bastante mais eficácia, dado que, nesse tempo, não havia 
ameaças veiculadas por meios aéreos. 
 
Estava a grande nação americana a registar um momento de elevada confiança no plano económico 
e com uma situação de quase pleno emprego quando, no final de 2019, surgiram as primeiras 
notícias sobre a descoberta e propagação do Covid-19. Apesar de as relações de rivalidade sino-
americanas se terem, então, recentemente agravado, por disputas de natureza comercial, as 
primeiras reacções do presidente dos EUA foram surpreendentemente simpáticas para com os 
procedimentos do governo de Pequim. Essa atitude, sabemos agora, foi contemporânea de alertas 
dos serviços de intelligence americanos, fornecidos à Casa Branca logo no início de Janeiro de 
2020. Esse alerta não impediu Donald Trump de afirmar, em 24 de Janeiro: “A China tem feito um 
grande trabalho para conter o Coronavírus. Os Estados Unidos agradecem profundamente os seus 
esforços e transparência. Vai tudo correr bem. Em particular, em nome do povo americano, quero 
agradecer ao Presidente Xi.” 
 
Com esta declaração – que a História há-de explicar melhor do que é possível fazer presentemente –
, Donad Trump dava início a uma operação ‘de encobrimento do futuro’, porque deve ter resolvido 
mentir a si próprio e aos americanos: o Covid-19 iria ser contido pelo camarada Xi, a China era um 
país longínquo e mesmo que o vírus se pusesse a caminho teria de vir a pé e não alcançaria os EUA 
antes das eleições de 3 de Novembro. Não é de descartar a hipótese de alguém lhe ter referido que a 
Peste Negra, no século XIV, demorara dez anos a chegar do Oriente à Europa. Quanto às 17 
agências de intelligence, dados os superiores objectivos a atingir, eram de momento menos úteis do 
que a conveniente palavra do simpático Xi. O facto de o regime chinês não ser um bom exemplo de 
transparência era algo que, de momento, não interessava recordar. 
 
Em 30 de Janeiro, durante um comício de campanha eleitoral, em Iowa, Trump referiu a 
colaboração dos EUA com a China para o controlo da doença, acrescentando: “Nós só temos cinco 
casos. Felizmente, tudo irá decorrer muito bem. Eles enfrentam uma situação problemática, mas 
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tenho esperanças de que tudo ficará bem. Mas estamos a colaborar estreitamente com a China, 
como vocês sabem, e com outros países. Portanto, não lhe perderemos o controlo.” 
 
Em 31 de Janeiro, certamente pressionado pelas informações que lhe eram transmitidas, Trump 
aceitou tomar uma medida adequada à situação. Terá percebido que o vírus, se resolvesse viajar, 
não viria a pé; podia vir de avião! Nessa data, portanto, Trump declarou a proibição de viagens da 
China para os EUA, no que, por muitas semanas, terá sido a única medida adequada à situação 
perigosa que se antevia. Todavia, uma medida idêntica relativa à Europa só seria tomada quase seis 
semanas depois, em 11 de Março, quando a pandemia já causava sérios estragos, nomeadamente em 
Itália. 
 
Em 7 de Fevereiro, Trump enviava, através da sua conta Twitter, a seguinte mensagem aos 
americanos: “Acabei de ter uma longa e excelente conversa telefónica com o Presidente Xi da 
China. Ele é forte, rigoroso e está fortemente concentrado na liderança do contra-ataque ao 
Coronavírus. Ele considera que está a fazer um bom trabalho, construindo mesmo hospitais em 
questão de dias. Nada é fácil, mas....ele irá ser bem-sucedido, especialmente à medida que o tempo 
começar a aquecer e se der o esperado enfraquecimento do vírus, seguido do seu desaparecimento. 
Na China está a ter lugar um grande momento de disciplina, que, sob a forte liderança do 
Presidente Xi, constituirá uma operação muito bem-sucedida. Estamos a colaborar estreitamente 
com a China para ajudarmos!” 
 
Em 10 de Fevereiro, em Manchester (N.H.), Trump tranquiliza os americanos, dizendo: “Parece que 
lá para Abril, como sabem, em teoria, quando começar a haver um pouco mais de calor, o vírus 
miraculosamente desaparece. Espero que seja verdade. Mas nós estamos a fazer um grande trabalho 
no nosso país. Quanto à China, falei com o Presidente Xi e sei que estão a trabalhar muito, muito 
esforçadamente. E penso que todo o trabalho será bem-sucedido.” Na mesma ocasião, recordaria 
que, em Outubro, a Johns Hopkins University havia classificado os Estados Unidos como sendo o 
país mais bem preparado para enfrentar uma epidemia. 
 
Entretanto, em 24 de Fevereiro, as bolsas americanas, nada convencidas com o optimismo do 
presidente, sofrem uma queda violenta e Trump entende que tem de conter o pânico, nem que tenha 
de voltar a mentir a si próprio. Nesse mesmo dia, declara via Twitter: “O Coronavírus está 
perfeitamente sob controlo nos EUA. Estamos em contacto com toda a gente e com todos os países 
relevantes. CDC1 e OMS2 têm estado a desenvolver um esforço grande e inteligente. A situação da 
Bolsa começa a parecer muito boa para mim!” Este “para mim”, naturalmente, pensando alto sobre 
a sua reeleição, em Novembro próximo. 
 
Em 26 de Fevereiro, numa conferência de imprensa, Trump sublinharia: “Quando se tem 15 casos 
de infecção e esses casos, daqui a um par de dias, podem reduzir-se a zero, isso é a prova do 
excelente trabalho que estamos a desenvolver.” 
 
Em 9 de Março, novamente via Twitter, Trump dizia aos americanos: “No ano passado, 37.000 
americanos morreram devido à gripe normal. A média anual anda entre 27.000 e 70.000. Não 
encerrámos nada, a vida e a economia continuaram. Neste momento, há 546 casos confirmados de 
Coronavírus, com 22 mortos. Pensem nisto!” 
 
Em 10 de Março, o presidente americano já se tinha convencido de que não podia continuar a 
desvalorizar a ameaça do Covid-19. Numa reunião com senadores do Partido Republicano, disse 
Trump: “Isto não era de prever...e o caso é que abalou o mundo. Mas nós estamos preparados e 

                                                 
1 Centers for Disease Control and Prevention. 
2 Organização Mundial de Saúde (WHO na sigla em língua inglesa). 



3 
 

estamos a enfrentá-lo com um trabalho extraordinário. Acabará por desaparecer. Mantenham-se 
calmos. Irá desaparecer.” 
 
No dia seguinte, numa mensagem difundida a partir do Gabinete Oval, Trump tranquilizou os 
americanos: “Para a grande maioria dos americanos, o risco é muito, muito baixo.” 
 
No entanto, com o crescimento dos casos de infecção, Trump vê-se constrangido, em 13 de Março, 
a fazer uma declaração de ‘Emergência Nacional’. Nesse dia, o presidente afirma que os EUA 
aumentarão a sua capacidade de realização de testes, mas discorda que esses testes sejam alargados 
aos americanos sem sintomas, acrescentando: “É totalmente desnecessário. Isto vai passar.” 
 
Em 17 de Março, pede aos trabalhadores para ficarem em casa e acrescenta que “sempre soube que 
isto é uma verdadeira pandemia. Senti que era uma pandemia muito antes de começarem a chamar-
lhe pandemia”. 
 
Uma semana depois, em 24 de Março, apesar dos muitos mortos e infectados que se vão registando, 
Trump declara que quer “reabrir” o país, sugerindo que seria lindo que tal ocorresse em 12 de Abril, 
domingo de Páscoa. 
 
Depois, em 7 de Abril, Trump abre uma nova frente de combate, agora contra a OMS, que acusa de 
gestão deficiente da pandemia: “A OMS deu cabo de tudo. Por alguma razão, apesar de ser 
amplamente subsidiada pelos EUA, comporta-se de forma China-cêntrica. Vamos dar a isto a 
devida atenção. Felizmente, rejeitei bem cedo o seu conselho para mantermos as nossas fronteiras 
abertas para a China. Porque é que nos deram essa recomendação danosa?” 
 
Terminara a fase de optimismo. Trump dava início à fase de autodesculpabilização, começando por 
atirar as culpas para cima da OMS, deixando no ar a ideia de existir um conluio entre esta agência e 
o governo chinês. O que estariam a fazer as 17-agências de intelligence-17 enquanto se desenvolvia 
esta conspiração? Como tinham permitido que, durante mais de 3 meses, o Presidente dos EUA se 
comportasse de forma tão ingenuamente optimista e, ao mesmo tempo, tão crédula perante a China?  
 
Em 14 de Abril, durante o briefing na Casa Branca, Trump confirmaria o seu desagrado 
relativamente à OMS através da seguinte declaração: “Dei hoje instruções à minha administração 
no sentido de suspender o financiamento da Organização Mundial de Saúde, enquanto se procede a 
uma investigação para apuramento do papel da OMS na péssima gestão e na ocultação da 
propagação do coronavírus.” Nos últimos dias de Abril, o próprio presidente não tardaria a afirmar 
que dispunha de “provas secretas” de que o vírus havia tido a sua origem num laboratório chinês, 
em Wuhan, insinuando, portanto, que ali teria sido produzido. Se se tratavam de “provas secretas”, 
seria lógico que as mesmas tivessem sido obtidas através de uma das 17-agências de intelligence-
17. Para grande surpresa, o gabinete do Director da National Intelligence logo se apressou a 
desmentir as teorias de conspiração que apontavam no sentido de o vírus ter sido produzido ou 
geneticamente modificado por acção humana, adiantando que estava em curso uma investigação 
para saber se o vírus se propagara devido a algum acidente no laboratório de Wuhan. 
 
Daí em diante, apesar da aparente inconsistência da sua acusação e da necessidade de continuar a 
importar da China diverso material médico e de protecção do pessoal, o presidente americano 
abraçou a ideia de exigir a responsabilização do governo de Pequim. A “guerra”, com o seu rasto de 
destruição, fora causada pela China, para a qual se exigiria algum tipo de punição. Era o regresso ao 
conceito das indemnizações de guerra, ao melhor estilo do Tratado de Versalhes. As recordações de 
há cem anos levam, contudo, a outras comparações. Também nessa época se verificara uma grave 
pandemia, conhecida entre nós por “gripe espanhola” ou simplesmente por “pneumónica”, 
responsável pela morte de 50 a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. 
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Acontece que essa recordação acarreta algum desconforto para os EUA. De facto, são os próprios 
americanos que admitem que a pandemia de então teve o seu início, em 1918, no condado de 
Haskell, no Kansas, tendo sido espalhada no mundo através dos soldados americanos que se 
preparavam para vir combater em França. Os primeiros militares a serem infectados foram os de 
Camp Funston, no Kansas, daí decorrendo a sua designação inicial: “American flu” ou “Kansas 
flu.” Depois, quando se espalhou na Europa, ainda em guerra, as potências beligerantes, por razões 
de segurança, abafaram a divulgação das mortes, o mesmo não fazendo o governo de Espanha, por 
ser um país neutro. Como as notícias alarmantes que se conheciam eram as da imprensa espanhola, 
a gripe ficaria conhecida como “gripe espanhola”. 
 
O mais curioso é que a gripe transformou-se numa pandemia global em grande parte porque as 
autoridades americanas, numa tentativa de encobrimento, não informaram devidamente os seus 
próprios cidadãos nem os outros países do mundo, alegadamente para não prejudicarem o esforço 
de guerra. Recentemente, o historiador Joshua Zeitz referiu mesmo no Politico: O Surgeon General 
dos EUA, Rupert Blue, assegurou os americanos de que “não há razões para alarme se forem 
tomadas precauções”...o coronel Philipp Doane, que era o responsável pela saúde e segurança nos 
estaleiros militares, onde a doença primeiramente se espalhou, desvalorizou a chamada ‘gripe 
espanhola’, considerando ser mais ou menos o mesmo da velha gripe”. 
 
Não admira, por isso, que o embaixador chinês nos EUA, Cui Tiankai, num artigo publicado no 
Washington Post de 6 de Maio do presente ano, no qual contrariava a hostilidade americana para 
com a China, tenha referido a certo ponto: 
 
“Não se pode negar que o primeiro caso conhecido de Covid-19 foi identificado em Wuhan. Mas 
isso apenas quer dizer que Wuhan foi a primeira vítima do vírus. Exigir a uma vítima uma 
indemnização é simplesmente ridículo. Se isso fizesse sentido, então quem é que teria de ser 
indemnizado pelas mortes causadas pela H1N1 [gripe espanhola] e pelo HIV/AIDS? Quem é que 
teria de pagar pelas pesadas perdas causadas pela crise financeira de 2008?”  
 
Se fôssemos por este caminho, contrariamente à pequeníssima compensação que o Tratado de 
Versalhes atribuiu a Portugal – a restituição do ‘triângulo de Kionga”, em Moçambique – abrir-se-ia 
agora uma perspectiva interessante para Portugal. Como diria o nosso António Guterres, “é só fazer 
as contas!” 
 
David Martelo – Maio de 2020 


