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... et non erat quí1 

franaere .t eísL 
O senhor Doutor 01,[veira Salaz ·al' 

ter .mi.na o ,p1,efácio ao ivolume ter- · 
ccÍ'ro dos seus «Dis cur so..» co m es-tiw 
paltavras: ,·Há por aí alguém que se 
dispon,h a a tomar ôs,tes sim.pl,es tó
pko;i e par.U~Jos -aos bocadinhos ., 
sMi.s•fazor e â,nsi-a c;,e esp í r itJos gene,1·0-1 

,;os que 1Pal'8. s-0 da r·em só quer em 1 
compreender? Pm·1~e(·i pPtierun.t pu-

1 
qi,e,n, ••• » ' 

A fra se la,tin~ . completa-se dü.t,c 1 

modo: <:t ,10,, e,•at qwi Jran9e1et eis, 
e foi pronw:ici. ad~ jp Or J e remias ao 
d e-,crever p•!·of ética.men te ras ,ho,r,rív ~is 
dõ sgrJ\ ca" r1ue es pr eitavam o p ovo 
h ~t>rc u p or c a us a ela :.-ua contum az 
i.nf idolid 1.d e Ja:<l ecu Deu s . 

'fraclu::idas cm portu.D,Iê , , aqu~J,a,s 
pal:lvra .s Ia.tl>!l·as ,si,gmiíic:un: O$ cria11,
ça11 p c::dir a in ,pã,o e -11ao hom :c quem 
lho distrilnd, SS<'· Aplicadas ao ca,;o 
porlugnê,;. qu •C'!'OO'l siniJ'le:,m e,n,IJo d·i
zer: -0 povo ri.ui!< comp,rce.nd·c ·r ,e .não 
h ouve 1)11•e,,m J'ho exll)li ca~ c. 

Por col'l.o que o ila '-"ll'e Oh,c,f,c do 
GoveLino não ,escreveu iaqu,olas .p,aqa
vras ,por ,rner a, li uf'ra,tura, E esta . <:nm
vi<,çáo mais •evJele,r,,t e se io11na, ,apro
xi.ma,ndo o bex.to ,cJo virH P.rofeta do 
tom do -p,1efácio c m Telferência . 

Je,r,em.ia:;; - ,tale.noto ,genial ,e ené<r
gko - chamou ,a N ação ao cumpr.i-. 
mento do ~iever, ,a,n;u1r1oi,amdo~lhe o 
ca,&tigo ,aa, F\rovidência, se t-eimasse 
·por mnis ter ~po ,no carniin •ho d'O érr-o. 
O ,;en h or Doutor Sal.aza,r, -embora 
mistur a.nd~as oo bem justificado ópiti,. 
rni ~rno, escreveu sev. er as .palav.ras ,c,om
fra êm'()s e d efei.tos ,nacionais qu,e, ia' 
não se cort igirem, pod ·eom ~evo.,r a 

.J 
Mais ,há outr-a s coisas igualmemto 

:funcla;mentais à vida colectiva Q.Ule, 
po1· niio r eve-stir em à. prLmel r a 1m• 
pressão 11. s imp,li cid,ade Klaqu-ela.s for
ma is de justi ç a, êle ~ão cow,))'r,ee,nã,e. 
Podem ser m edid a .. ou ,d.irec. tr izes de 
l a rgo ·o profundo a1ca,nce na'Cional. Se 
não Ubas •expliciaircm , ,não en:temde ie 

não SC! dá. o \IX)VO inão ClllrSO U .. . -; . 
Uni:versi'dades, niem <bem feSco]ia.s de ! 
fomnação dvica m•em politica.. Se !llâo : 
houv.er ,po.rta,noto qu,e,m re.nha o ou,i• 
dad·o de ilibe ir reparti-ndo o ~ão que 
die.seja, o ,d,tvórcio con ,hnu'81Tá. . 

Ba!,lta 'llm e'.ll'emplo paira Husbr.ar a i 
1·azão do ,!)'ensa,mento do Autor do , 
Pa·e.fácio. 1 

No &. ta~.uto ilo T,rabalno Naolo-
1 nal , iix,a,1·a-m-se p,ri-ncip,ios de ju!Sltlça J 

social tão p-enf•e i.to.5 qup. o po,vo ,cor-1 
ues,p0tnclou ba s tatld<: be ,m iao cl-1:i.ma-•

1 me,n,lo. Or .g•nnizar " se wm fé Bim
dic,a.tos Nn r.io,nak, •·, ,pou co a p0<.1-•! 
co, ,a,15 ue,;isil.ênolas do mal c1 ige r1clo 1 
csa>íiri,to rnarxista fô1·aro diJ:ni11,ufo1do. l 
Houve ino entanito ,necessidaoo die 
ar~eruta1· os s i,ndicaitos. Em.a in,ecessú
d'll.de pa11eco te1·-sc tornado ,tão im
peri'osa que da v.i'em.tação se .passou 
ao «contrôle ~, e d·ê:;,t e à di-recção 
efe cti va dos Simdi-0at.os 1)'e>los órgãos 
ofi ciais do E9 tado. Ninguém C'Uidou 
doe iex))'licar, .nem seqi.ier os dii,i,ge,ntre6 
srrudicai,s, a raz.ão d·e s er ,nem .a :ur-• 
gê~1cia de tais medidas. O .resu.lita do . 
foi a confrrmação das cla,r ,ivid-en/tles 1 
J)'!IJla,-ra,s do Chefe ,do Govê11no: O •1 
J)-Ortuguês ,não compr, eend•eu. E oo 
sin'Clicatos Jtacion,ais já. não e.ntusi,a s -
ma,m, u 

Nação :ao b'CJ'Il1e.ndo castigo da me- Um ,dia, 1Jl!·éga.va. Cristo à ·s .mulU
diocri<lade, naa qu a: nenhum povo po- dões ,e obs erv ou que há t r.cs dias o 
d·erá subsis-Ur. se guiam. já. mão tEmdo p ort _'.',,nto que 

Os que <Jde veriam co.nsHtuk a comc-r. Mo•1ido de comp a1xa o, ima1n
chama:d a ,clSJSSc d Lrigcmte -f.aloharrn re- d;ou-a s soe.ntar ip,el,as ,reJvas, e com '1.tma 
gn a gera-1 eo;mo condutore-s do povo simples p,alav r,a 0 perou o ,m,ilagr ,e_ c1a 
e portadores do pcn samen.t.o .poli,tfoo». muJ ,tiplicação dcs pães e dos .peix es 
O povo, ll8ll\ -um e,col dl11lgenite, u1ã,o · om ,ta1 abund funci..a que !tod o s se .sa
t ,e,m ,n,em pode ,ter aquela ,consciêin- ciara.m. Nilo 1eram ma,i;; án.telig cnloo te c 
eia política .im.d'ispensáviel a uma boa, po ,· certo ~quêLes lhon:oe-ns Jl':'1!1 poo- An 
sádia ':! tramqüila goViern ação . Por su~am ,melhor ieducac;ao pob t 1-ca elo gl~ 
Isso. com ,a Ja,rga ,expedência dos · que O po:- tug-11€:s do inOSS-O séc ulo. Co,n- clP. 
s eus ,pe~1clíssimos <J'Utnze a,m:is de go- ('! trum,..nos, 1:01•.;,m, os ,.,vrungeli•~_:as qu e, , u 
vérno, o sen.ho ,r Doutor OJ.ivie~ra, Sa- , d,enois c10 sac iado . t o1 o ,aqu,•le po,vo 
lazar reconhec e que «é muito mais ; re .. e rgueu . cue r:?>ndo à 1V1va fôrç.a. t .?.s 
simJ>le..~ definir as g randes di1·eobri- p-roola mar !'leu c-h<'f,c aquêle home.m ª 
ze:s d::. vida colectiva. do qu,e d,eter• que a,-s im lhe da,·::. de çomor . C.'. -sto gu: 
mlnao.· c·s ,pro ce,ssios de conduzi-r a t eve de fugir para niio b er .acl amnelu 
Nação ,a se u con tr,-:to,l> ,j ll' i . grr 

Exi s te por lan.1.o uma C$))é<:it~ de No &ttb-co,nscie!<n,te <111q url ,<t n1m1t1- fiei; 
ct,~vôrcio en:t,t·c o povo e o:, S,IHl.s ó!, , diio havia ,un 1P•r ofun1-do pe,nRa.m,,,11,lo lgu 
rigo ntrs. N,e,m ê&tlés -entJ<mdem c·omo · po!íti co . Qu.e.m pod;a :d•a·r c1,c •comier, lla \ 

convrnha o po,vo -- que ,ainda IJ>O,l' e<'ltn ,mai;i eSfô.rço do que 1ráplda b'em- d 
lsso .mesmo em cri-so política e,n.d'é--l ção sôbre o ,píi.o, ,era um p oJitLco id•e.a~. .ª~ 
mica - 1n c.m o ;povo ,está ,..,.m ,comdi - e um reü de .ma .raviilha, q·u,e ,reaJiz a va ""'~. 
ções de ,eduoação que lhie ,p·e11miita.m r plenamenite a função do Oh r.fie: cui . 
en,te.n:der (JIS d,irigentes. a da-r odo ,b,em ,material do 'l 'OU povo. 

O an-a.1 já é .mui.to velho, Mas don- g :E:st e, sem 'Ou.l i,a 10sco,la. do qu e aque- ~ 
de provirá 'êl•e? la ,do desento, ti,11.ha comp~12('ndi :lo . 

As -palavras fin.aie do pre fácio são P.oderà a Nação a:,ortugu .esa , se-
c~ari ~si-::na re spcs,ta: •para '11.Le se dê a guimdo os com,s,ellhos do s eu a.ot'lllWl 
,so llhe fa!,ta compneend ,e.r. 11· /d .provid,enc ia l OhefP , ~ihent ar -2'e da e 

Estamos 1nteiirame::i;te Ide acôrdo . d,crnnça quás,i séC'll•la;r qllle iv:i.i ,mliman -
0 '))'Ovo entende m'U.i,ta -coisa seim, do o seu organ •lsmo , e ~·c::t1i::ar o m!. 

qu,e sej.a ,n:ecessár,io ,ex]}Hcar-,lba. E' 1 1~g,1e da =•ião ido ,povo cem os seu,s 
ver a rrna,ll'eka •como reag,e favorã.viel- · dir lge,n.tes? O milag11e ,da mú,tu11. com . 
mente perarn ,te uma atitude id,z d,e - 1 p;reensão? 
fe sa <lo b1'io ou da honra m,aci o,n::iis, ! Se houv>eil" qu,em rep-arita o ;pão 'lia 
pero.nte .u-ma m -edid a gen,erosa, !ll'er,a,n-1 justiça re de. v e-rdaid,e ,em b ocad'.tnhos 
te um a.cto .de ju st iç9. qu er i ,ndiv i- a ssl m1láNei.s 1Pela al.ma ,simples do 
duail qu,e_r ISOCiial. E s,tas c'Cisas sóa,m povo, PortugaJ ,-edimill' •:lle-á . &e. ,ni:n• 
de ,tal main<eÍ'r.a em un!sson.o com os g:ué,m o quiizer ,faa;er, que :ao menlQiS 
sentimentos mai,s .profundo s do ,'!C'U os ,da ch a,ma da classe ;dirig, e-m~e pro. 
J>l'Õpnio s eir. que não é preciso pe,ra ocdam :d,,i m-M1ei1r,a. que o povo em- A li, 
é}e e:x;plica GÕ'ls . t onda s em ma is ,explicaçõ-oo. 

Também as&!m sie o.pe-rará •.i. ml-
!a.gre . . sa 
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