
 
 
 

A relação entre a amizade e as outras virtudes 

Ramiro marques 

 

 A relação existente entre a virtude da amizade e o 

florescimento das outras virtudes precisa de ser demonstrada. E o 

exemplo de S. Tomé e Príncipe pode ser convenientemente 

ilustrativo. Se a amizade é uma virtude essencial à vida boa e à 

felicidade e sendo a felicidade a finalidade culminante face à qual 

todos os outros objectivos de vida são meramente instrumentais, 

resulta daqui que ter amigos, conservá-los e tê-los bons é uma 

condição sine qua non da felicidade. Todas as outras condições, 

riquezas materiais, glória e poder, sendo importantes, ocupam uma 

posição secundária face à amizade, porque se tivermos de optar 

entre a riqueza ou a glória e a amizade não há dúvida de que a nossa 

opção vai para uma vida repleta de amigos e impregnada de 

amizade. Senão vejamos: alguém trocaria o amor de um filho ou o 

amor de uma esposa por um bem material? Qualquer pessoa de bom 

carácter e com boa formação humana responderá negativamente. 

Para adquirir amigos e para os conservar é necessário ser-se uma 

pessoa de bom carácter, ou seja, uma pessoa que cultiva e faz uso 

das virtudes (justiça, coragem, prudência e temperança, entre 

outras). Há duas maneiras de perder a amizade: não lhe dedicar o 

tempo devido e perder a confiança do(a) amigo(a). Ora, perde-se a 

confiança quando se dá provas de que se age repetidamente ao 

arrepio das virtudes. É por isso que o desejo de adquirir e de 

conservar os amigos nos leva a procurar ser pessoas virtuosas, ou 

seja, com um bom carácter, porque sabemos que a amizade perfeita 

se baseia no amor que se tem por quem o outro é, pela sua 

personalidade e pela maneira como ele faz uso das virtudes. Repare-

se: é fácil ser amigo de uma pessoa verdadeira e é difícil ser amigo 



de uma pessoa falsa; é bom ser amigo de uma pessoa justa, mas 

torna-se quase impossível manter a amizade por uma pessoa 

persistentemente injusta. E por aí fora… 

 Vejamos, por último, como é que o exemplo de S. Tomé e 

Príncipe nos ajuda a ilustrar a associação entre a amizade e o 

florescimento das outras virtudes. Pude observar, nas várias visitas 

de trabalho que fiz ao país, estar na presença de um povo paciente, 

temperado, justo, prudente e corajoso. A ausência de guerras civis ou 

de golpes de estado sangrentos é ilustrativa! Apesar da frustração 

das expectativas, da corrupção e da falta de resultados, o povo 

continua a acreditar na democracia e a fazer uso de meios legítimos e 

pacíficos para resolver os problemas. Provavelmente, essas virtudes, 

tão disseminadas entre a população, floresceram porque a escassez 

material (a pobreza material…) e o isolamento geográfico tornaram 

mais necessária a cooperação, a partilha e a entreajuda e qualquer 

uma dessas atitudes cresce melhor quando há amizade abundante. 

Sem amigos, é extremamente difícil sobreviver em S. Tomé e 

Príncipe. Desde logo, são os amigos que ensinam, uns aos outros, as 

artes da sobrevivência (pesca, trabalhos agrícolas na machamba, 

reparações, construção de casas e de canoas, etc…). Por outro lado, 

são os amigos que partilham, entre si e até com os vizinhos e os 

estranhos, os meios de transporte, igualmente escassos e sem os 

quais o isolamento se torna intransponível. Por fim, o tempo abunda 

e todos sabemos que o tempo é essencial à conservação da amizade. 

A falta de tempo é a principal causa da morte da amizade. Anoitece 

todos os dias do ano por volta das 17 horas e 30 minutos e, na maior 

parte das localidades, não existe energia eléctrica. Sem luz, não se 

pode trabalhar. Não havendo televisão, há que procurar outras 

ocupações. As narrativas e o convívio familiar à porta de casa ou na 

“petisqueira” (1) ocupam uma parte significativa do anoitecer e é aí 

que ocorre um fenómeno curioso: a amizade entre pais e filhos, entre 



irmãos, entre primos e entre vizinhos floresce na proporção do tempo 

que resta. E o tempo é muito. 

Nota 

1) Petisqueira é um pequeno bar ou taberna, geralmente de madeira, 

localizado na berma da estrada, onde se pode beber cerveja e sumos 

e tomar uma pequena refeição. 


