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D ISCO U RS D U P R ESID EN T SA LA Z A R
D A N S L ’A SSEM BLEE N A T IO N A L E
(25-V-1940)
SOMMAIRE — La formation catholique du peuple portugais. — Une
constante de I’bistoire. — XJne norme morale anterieure et superieure a I’L tat . — La famille et 1’edu
cation. — La liberte religieuse. — L ‘organisation missionnaire. — Le Patronat de l’Orient. — Reintegration
du Portugal dans sa tradition historique. — Les memes de il y a huit siecles.

Excelentissimo Serihor Presidente:
Senhores Deputados:
Hoje serei breve, mas entendi que nao devia faltar. Se,
nao obstante o momento impor preferencia a preocupa^oes de
ordem bem diversa, nos reummos para ocupar-nos dos recentes
Acordos com Roma, isto quer dizer nao termos cedido a hipnose
da tragedia e nao haverem os acontecimentos interrompido nem
o esfor^o de reconstrujao nem os trabalhos da paz. Mas eu serei
breve e, deixando de lado o mundo de coisas que poderiam
dizer-se, referir-me-ei, apenas, por mais consentaneo com a minha
posi^ao, aos princfpios fundamentals da Concordata em rela^ao
com a politica naciona'l.
I

A primeira realidade que o Estado tern diante de si e a formafao catolica do povo portugues; a segunda e que a essencia
desta forma^ao se traduz numa constante da historia.
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Nascemos ja como na^ao independente no seio do catolicismo; acolher-se a protecgao da Igreja £01 sem duvida acto de
alcance politico, mas alicer^ado no sentimento popular. Tem
havido atraves da historia incidentes e lutas entre os reis e os
bispos, os governos e o Clero, o Estado e a Curia, nunca entre
a Na^ao e a Igreja; quer dizer: lutas de interesses temporais
ou de influencias e paixoes po'Kticas, nunca rebeliao da consciencia contra a £e. Nao ha em toda a historia apostasia colectiva da Na^ao nem conflitos religiosos que dividissem espiritualmente Os portugueses. Com maior ou menor fervor, cultura
mais ou menos vasta e profunda, maior ou menor esplendor do
culto, podemos apresentar perante o mundo, ao lado da identidade de fronteiras historicas, o exemplo raro da identidade
de consciencia religiosa: bene'ficio extraordinario em cuja consecu^ao se empenhou uma politica previdente.
Da forma como despertamos para a independencia, misto
de religiosidade e de sentido politico na luta contra o sarraceno,
e da voca^ao apostblica e universal do catolicismo que nos
estava no sangue nasceu, com o expansionismo das navega^oes,
o ideal missionario. Pouco importa que alto pensamento de
politica comercial e maritima determinasse o escol dos dirigentes a buscar novas rotas e descobrir outras terras; o constante
apelo a evangeliza^ao dos povos, a par e passo das descobertas
e da coloniza^ao, marcaria, senao a consciencia religiosa do
poder, ao menos a mobiliza^ao do sentimento publico para facilitar a empresa e tornar suportaveis, atraves do reconhecimento
de alta missao espiritual, os sacnficios que custava.
Assim se compreende essa arrancada para a evangeliza^ao
que multiplicava as formas das ordens religiosas e gerava novas
cristandades; assim se compreende o espfrito da nossa domina?ao e das relates com os indigenas, muito antes que se invocassem pela Europa as exigencias do humanitarismo; assim se
compreende o afecto, a filia^ao espiritual de muitos povos e
ra9as que nao dominamos ja politicamente. Povo descobridor,
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povo colonizador, povo missionary — tudo e revelagao do
mesmo ser co'lectivo, demonstragao ou desdobramento da mesma politica nacional.
Quer dizer: nao pode por-se entre nos o problema de
qualquer incompatibilidade entre a politica da Nagao e a liberdade evangelizadora: pelo contrario, uma fez sempre parte da
outra.
Para que a verificagao deste principio? Para saber se uma
Concordata pode ser em Portugal apenas a concilia^ao precaria
de duas formas inimigas, a condescendencia do Estado perante
uma actividade indiferente a realizagao dos seus fins nacionais,
ou a conjugafao confiante de esfor^os para uma obra que,
mesmo no sentido puramente humano, corresponde a voca^ao
de Portugal no mundo e a sua principal directriz historica.
II

Parece-me averiguado este ponto, e nao teriamos pois dai
dificu'ldades, se outras nao pudessem surgir da posi^ao da Igreja
ante as caracteristicas, as necessidades, os interesses de um
Estado moderno.
Roma nao muda no dogma nem na moral; evoluciona
lentissimamente no culto; bastante pouco na organiza^ao
interna e na disciplina. O Estado, por sua vez, quase desligado
de princfpios absolutos, adapta-se a variabilidade das circunstancias, cede as exigencias dos tempos, alarga ou restringe os
seus fins, multiplica ou diversifica a sua ac$ao, refor^a ou relaxa
a autoridade, e, se muito da sua actividade de hoje e passageira
imposifao da moda, muito corresponde tambem a necessidades
reais da vida em sociedade, a aspira^oes irresistfveis do corpo
social. Onde se podera chocar esta expansao e volubilidade do
Estado com a permanencia do dogma e as posigoes tradicionais
da Igreja?
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O Estado tem-se visto for^ado a condicionar cada vez mais
a liberdade dos individuos a necessidades e escopos colectivos;
marca a cada passo mais e mais o caracter puramente civil da
sua actividade; estende as suas exigencias a forma^ao do agregado familiar; reivindica a instru^ao e educa^ao da mocidade;
vigia ou dirige a actividade mtelectual; limita a propriedade,
redistribue as terras, requisita os frutos do trabalho; da directrizes, normas, limites a economia da na$ao; regula o esfor^o,
o descanso, o divertimento: por vezes chama a si o homem
no complexo da sua personalidade, em corpo e a'lma, ideias e sentimentos, com exclusao de alguem mais, como roda de maquina de que ele nao pode libertar-se ou fugir; engrandece-se e
diviniza-se; e sem nada que o limite pode apresentar-se como
a mesma consciencia, a forfa, a riqueza da na^ao. Ha nes-tas
concep^oes realidades e necessidades novas e ha tambem meras
cria^oes do espirito, que a experiencia costuma condenar e a
historia — grande coveira — vai enterrando em seu largo cemiterio. Mas por vezes ha mais do que isso — ha o ataque a
alguma coisa de superior: a verdade que resplandece sobre as
contingencias, a consciencia humana que resiste a despojar-se
de si propria, isto e, de inauferiveis direitos que derivam da
natureza do espirito humano.
£ certo que estes ultimos pontos nada tern que ver, ou
muito pouco, com a politica e a organizagao do Estado, determiadas por muitas outras condifoes e circunstancias que nao
so principios abstractos; mas o conceito do homem e da sociedade, da vida e dos seus fins esta no amago da questao.
Quanto a nos, que nos afirmamos por um lado anti-comunistas e por outro anti-democratas e anti-liberais, autoritarios
e intervencionalistas, tao rasgadamente sociais quanto de nos
exige o principio da igualdade de todos perante os beneficios
da civiliza^ao; quanto a nos, tres unicas questoes podiam a
meu ver tornar impossivel o acordo, por tocarem em pontos
essenciais de doutrina: o reconhecimento de uma norma mo700

ral preexistente e superior ao proprio Estado; a constitui^ao
da familia; a educafao. A Constituisao de 1933, com a clarividencia que hoje podemos apreciar, arrancou o Estado portugues a tenta^ao da omnipotencia e da irresponsabilidade moral
e permitiu atribuir a Igreja, na constituisao dos lares e na £ormafao da juventude, aqueia parcela de misterio e de infinito
exigida pela consciencia crista e que so por arremedos vis
poderiamos substituir. Ir alem, abrindo mao de tudo mais,
seria fechar os o'lhos a vivas rea'lidades do nosso tempo; nao ir
ate ali seria igualmente ter em menos conta o que e exigencia
de justa liberdade e necessidade da estrutura crista da Na^ao
portuguesa.
Se, pois, com senedade e boa £e, foi possivel encontrar
uma formula de respeito e colabora^ao entre um Estado moderno equilibrado e a Igreja catdlica, devemos regosijar-nos —
por nos, em primeiro lugar, depois tambem por contribuirmos
para a solu^ao de problemas postos com acuidade num mundo
que se desagrega pela for^a dos erros ou das armas e e preciso
refazer «em espirito e verdade».
Ill

Toda a materia dos Acordos sujeitos a aprecia^ao da Assemb'leia se reduz, pode dizer-se, a tres questoes fundamentais:
liberdade religiosa; organiza^ao missionaria do ultramar portugues; garantia do Padroado do Oriente.
A que luz foi visto e em que piano foi posto o problema
da liberdade religiosa? A quern ler atentamente as disposi^oes
que se lhe referem aparecera com evidencia ficar essa liberdade
condicionada apenas por exigencias superiores de interesse e
ordem publica, pela garantia da formafao patriotica do dlero
e pda escolha das mais altas autoridades eclesiasticas em condifoes de boa colabora^ao com o Estado. Nada mais se considerou preciso — nem certas incursoes conhecidas do poder na
701

vida da Igreja e das associates ou institutes religiosos, nem
mesmo alguns privilegios, alias insustentaveis em regime de
separafao e noutros tempos confendos ao Estado Portugues.
Nos tiramos da experiencia esta dupla li^ao: melhor se rege
a Igreja a si propria, em harmonia com as suas necessidades
e frns, do que pode dirigi-la o Estado atraves da sua burocracia; melhor se defende e robustece o Estado a definir e rea'lizar
o interesse nacional nos dommios que Ihe sao proprios, do que
pedindo emprestada a Igreja for^a politica que Ihe falte. Digamos por outras palavras: o Estado vai abster-se de fazer politica
com a Igreja, na certeza de que a Igreja se a'bstem de fazer
politica com o Estado.
Isto pode ser e deve ser assim: pode ser, primeiro em virtude de todas aquelas razoes derivadas da forma^ao espiritual
deste povo e da sua voca^ao historica e depois, pelo facto de
termos enfim um Estado Nacional, ou seja termos chegado a
integrafao da Na^ao no Estado Novo Portugues. Deve ser
assim, porque a politica corrompe a Igreja, quer quando a faz,
quer quando a sofre, e para todos e util que as coisas e pessoas
sagradas as toquem o menos possivel maos profanas e o menos
possivel tambem as agitem sentimentos, interesses ou paixoes
terrenas. Considero perigoso que o Estado adquira a consciencia
de tal poder que Ihe permita vio'lentar o ceu, e igualmente fora
da razao que a Igreja, partindo da superioridade do interesse
espiritual, busque alargar a sua ac^ao ate influir no que o pro'
prio Evangelho pretendeu confiar a «Cesar».
Nada teriamos aprendido, uns e outros, se nao vissemos
como o privilegio pode corromper, a protecfao transmudar-se
em cerceamento de liberdades essenciais e a politica religiosa
desviar-se da defesa dos interesses da Igreja para outras finalidades perturbadoras da ac^ao legitima do Estado, e que portanto este nao pode consentir.
O outro problema que teve de ser resolvido e versado com
especial desenvolvimento no Acordo Missionario e o da organi702

za$ao religiosa do Ultramar portugues. De que se trata? Simplesmente de eompletar a obra polftica do Acto Colonial com
a san^ao da posse espiritual conferida pela Santa Se e com a
nacionaliza^ao da obra missionaria, que se integra definitivamente na acfao colonizadora portuguesa.
Nao farei o estudo das coisas da desorganiza^ao religiosa
do nosso ultramar, nem como as deficiencias portuguesas foram
supridas por outras actividades fora da nossa tradi^ao e sentido
nacional, a sombra do Acto de Berlim e do Tratado de Saint-Germain; nem de como a falta de entendimento com Roma
foi nao so libertando as missoes da sua subordina^ao as autoridades eclesiasticas portuguesas, como reduzindo a ac^ao destas
e mantendo o numero e a categoria das circunscri^oes eclesias
ticas em nivel desproporcionado com as necessidades da assistencia religiosa e o desenvolvimento e importancia dos nossos
dominios ultramarinos.
Deve fazer-se justi^a a todos quantos, mesmo no fragor
das lutas partidarias e arrostando a incompreensao de muitos,
procuraram, compenetrados da importancia nacional da obra
missionaria portuguesa, remediar os muitos males que a Lei
de Separa^ao causara. Se os resuLados nao corresponderam as
inten^oes, isso se deve ao fatal destino daquelas tarefas que
procuram deter os efeitos sem estancar-lhes as causas.
;Nos temos, porem, hoje a consciencia de haver podido
estudar o problema em inteira liberdade intelectual e po'Ktica,
apenas com os olhos postos no engrandecimento e consol ida^ao
do Imperio; e consideramo-nos felizes por nos ser possivel elevar
espiritualmente os dominios e refor^ar com novas condi^oes de
trabalho missionario a unidade moral de Portugal de Aquem
e de Alem-Mar.
O Padroado do Oriente, que os Acordos de 28 e 29 nao
conseguiram arrancar da precaria situa^ao em que o colocou a
Lei de Separa^ao de 1911, foi finalmente salvo e consolidado,
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como era alias de justi^a, devido ao esfor^o portugues, mas nao
era talvez de direito estrito, no qual a Igreja se estribava.
Embora reduzido de extensao e de importancia pelas muitas contingencias dos tempos passados, o Padroado do Estado
Portugues em territories estranhos a sua soberania e o publico
reconhecimento da nossa evangeliza^ao e marca atraves dos
tempos o prestigio espiritual dum povo que, alargando pe'lo
mundo as fronteira da patria, ainda estendeu mais a £e do que
o Imperio.
IV

Concluida esta breve referenda — tao breve quanto me
foi possivel — aos tres problemas centrais da Concordata e do
Acordo Missionario, julgo dispensavel qualquer luz que outras
palavras minhas pudessem lan^ar sobre cada um dos muitos
problemas versados e resolvidos. Alem da competencia dos
Srs. Deputados e do elucidativo parecer da Camara Corporativa, da-se ainda a circunstancia de pertencer a esta Assembleia
alguem que deixou o seu nome e muito do seu talento ligado
a estes textos, alguem que durante mais de tres anos me ajudou,
ou, me'lhor falando, eu ajudei no estudo, na discussao e em
dificeis e delicadas negocia^oes (x).
Nao farei igualmente alusao ao alcance internacional destes
actos: revela-se no reconhecimento solene da soberania espiri
tual de Roma, na garantia dos direitos da Igreja, na afirma^ao
da necessidade de normas superiores de moral, de justi^a, de
bondade nas relates entre os homens e entre os povos.
Mas volto a pnmeira ideia deste discurso e so para dizer
o seguinte: nao tivemets a inten^ao de reparar os ultimos trinta
anos da nossa historia, mas de ir mais longe, e, no regresso
( x) L e p n i e s s e u r M a r io d e F ig u e ire d o . V id . Diario das Sessoes
d e l ’A sse m b le e N o tio n a le , 1940, n .° 8 9 .
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a mel'hor tradi^ao, reintegrar, sob este aspecto, Portugal na
directriz tradicional dos sens destinos. Regressamos, com a
forfa e puja^a de um Estado renascido, a uma das grandes
fontes da vida nacional, e, sem deixarmos de ser do nosso
tempo por todo o progresso material e por todas as conquistas
da civiliza^ao, somos nos altos dommios da espiritualidade os
mesmos de ha oito seculos.
Marca-lo por tal maneira e certamente um triunfo politico
e um grande acto da historia.
DIARIO D A S SESSOES, 1940, n.° 89, p. 70-72.
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