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Conselho de Ministros de Portugal .
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Sua Excelência o Doutor Marcello Caetano, Presidente
do Conselho de Ministros de Portugal, visitou oficialmente o
Brasil de 8 a 12 de julho de 1969.
À viagem em apreço originou-se de convite formulado,
em outubro de 1968, pelo Senhor Deputado José de Magalhães Pinto, Ministro de Estado das Relações Exteriores,
então em Lisboa para visitar o ex-Presidente do Conselho
Doutor Antônio de Oliveira Salazar, acometido do mal que
o afastou do exercício de suas funções.
A vinda ao Brasil do Doutor Marcello Caetano reveste-se de um significado todo especial e se inscreve no quadro
geral das estreitas relações que unem os dois países, devendo
ser considerada como manifestação tangível dos vínculos
particulares que constituem o fundamento da Comunidade
Luso-Brasileira. Nesse sentido, é digno de realce a fato de
que, à exclusão de sua viagem a Washington para participar
dos funerais do Presidente Dwight Eisenhower - - viagem,
portanto, de caráter circunstancial — a visita oficial do Presidente do Conselho de Ministros de Portugal ao Brasil é a
primeira que aquela alta autoridade realiza ao exterior, sendo
também a primeira vez que um Chefe de Governo português
visita o Brasil independente.
m «**«*A« tt.it.

Anteriormente, foram recebidos oficialmente dois Presidentes da República Portuguesa, ou seja, o Doutor Antônio
José de Almeida, em 1922, e, mais recentemente, o General
Craveiro Lopes, em 1957.
A visita oficial do Doutor Marcello Caetano não se limitou a um gesto de caráter meramente protocolar, pois, como
atesta o Comunicado conjunto, nas conversações entre o Pré-
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sidente da República do Brasil e o Presidente do Conselho
de Ministros, de Portugal, foram examinados assuntos que
importam aos interesses dos dois países, acentuando-se a
firme vontade dos respectivos Governos de intensificar a
cooperação nos campos político, econômico e cultural. Na
mesma oportunidade, o Ministro das Relações Exteriores do
Brasil e o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal,
no âmbito de seus encontros anuais, estudaram a forma de
dar efetiva e urgente execução aos Acordos Cultural e de
Comércio, firmados em 7 de setembro de 1966. Finalmente,
realizaram-se as reuniões anuais das comissões mistas, cultural e econômica. Melhor do que quaisquer comentários,
os documentos que se seguem dão uma idéia mais precisa dos
resultados concretos da visita.
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I - - BIOGRAFIA DO PROFESSOR DOUTOR
MARCELLO JOSÉ DAS NEVES ALVES CAETANO
O Professor Doutor Marcello Caetano, que é uma das
mais destacadas figuras da vida intelectual e política portuguesa, nasceu em Lisboa a 17 de agosto de 1906.
Com elevada classificação licenciou-se em Direito, em
1927, na Universidade de Lisboa.
De 1929 a 1934 exerceu o cargo de auditor jurídico do
Ministério das Finanças. Em 1931, no prosseguimento da
sua carreira docente, doutorou-se em Direito, tendo apresentado uma dissertação intitulada «A depreciação da moeda
depois da guerra»; foi o primeiro doutorado por aquela Universidade com a especialidade de Ciências Político-Econômicas. Em junho de 1933, e após a prestação de provas
públicas, foi aprovado no concurso para Professor do 3" grupo
(Ciências Políticas) a que apresentou a dissertação «O poder
disciplinar no Direito Administrativo Português». Passou
então a reger a cadeira de Direito Administrativo e foram-lhe
confiadas, cumulativamente, as cadeiras de Direito Constitucional, Direito e Administração Colonial, Direito Penal,
História do Direito Português, Direito Corporativo e Economia Política — as lições de quase todas as regências
foram editadas.
Em 1934 foi incumbido pelo Governo de elaborar o Projeto do Novo Código Administrativo, depois convertido no
Código de 1936.
Em regime de acumulação regeu no Instituto Superior
Técnico, de 1942 a 1944, a cadeira de Economia Política e

Direito Industrial e foi, desde a sua fundação, Professor do
Instituto de Serviço Social.
As altas qualidades pedagógicas evidenciadas fizeram
com que o Professor Marcello Caetano fosse indigitado para
o cargo de Reitor da Universidade de Lisboa, função que
exerceu de 1959 a 1962. Como Reitor promoveu e dirigiu,
em 1960, o primeiro Curso Universitário de Férias no Ultramar (Luanda e Lourenço Marques).
Em 1963 foi escolhido para Professor da Faculdade
Internacional de Direito Comparado, cuja sessão de Lisboa,
em 1964, organizou e dirigiu, tendo sido eleito vice-presidente
do Conselho da mesma Faculdade. Interveio como árbitro
em muitos julgamentos arbitrais citando-se especialmente os
suscitados pelo termo da concessão da Companhia de Moçambique.
A par de uma brilhante carreira universitária o Senhor
Professor Marcello Caetano tem uma carreira pública notável: foi vogai da Junta Consultiva da União Nacional, a
quando da sua criação em 1932, e da primeira Comissão Executiva do mesmo Organismo, em 1933; vogai eleito por cooptação do Conselho do Império Colonial (1936-1947). No
ano de 1946 assumiu, em comissão gratuita de serviço público,
as funções de Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa,
cargo que desempenhou até setembro de 1944. Foi enviado
na embaixada especial ao Brasil (outubro de 1941); segundo
vice-presidente da Câmara Corporativa na III Legislatura
(1942-1945). Nomeado Ministro das Colônias em setembro de 1944, exerceu essas funções até fevereiro de 1947,
desenvolvendo larga atividade governativa, de que se destacam: a criação dos Serviços de Urbanismo no Ultramar;
a profunda reforma dos Serviços de Saúde e de Higiene; o
Plano de Fomento e a criação do Crédito de Fomento de
Angola, onde lançou as bases da reforma fiscal; a remodelação da Escola Superior Colonial e da Junta de Investigações
do Ultramar; o novo regime da Cultura do Algodão; a insti-

tuição de um Fundo de Colonização; o estudo dos aproveitamentos hidráulicos em Angola e Moçambique.
Como Ministro das Colônias visitou oficialmente, numa
larga viagem de trabalho exigida pelas circunstâncias do fim
da guerra, as províncias de Angola, Moçambique e São
Tome.
Em 1947 assumiu a presidência da Comissão Executiva
da União Nacional.
Em 1950 foi novamente chamado à vida pública por ter
sido eleito presidente da Câmara Corporativa, cargo que
exerceu até 1955. Fora nomeado entretanto membro vitalício do Conselho de Estado (1952) e vice-presidente do
Conselho Ultramarino (1953-1958). Em 1955 foi chamado
a participar no Governo como Ministro da Presidência,
função que exerceu até agosto de 1958, tendo desempenhado
interinamente as funções de Ministro das Comunicações
(4-1 a 1-2 de 1956) e de Ministro dos Negócios Estrangeiros (26-12-1956 a 11-12-1957 e de 29-5 a 27-6 de 1957) .
Em representação do Presidente do Conselho, Professor
Doutor Oliveira Salazar, tomou parte na reunião dos chefes
dos Governos da OTAN, realizada em Paris, em dezembro
de 1957; como Ministro da Presidência chefiou as delegações
portuguesas às reuniões da OECE e OTAN.
Faz parte de várias academias e instituições científicas
portuguesas e estrangeiras. Possui: as Grã-Cruzes portuguesas de Santiago de Espada, do Império, de Cristo e da
Instrução Pública; as de Isabel a Católica e de Afonso o
Sábio, de Espanha; a da Coroa, da Bélgica; e a do Cruzeiro
'do Sul, do Brasil.
Na juventude foi jornalista, tendo sido redator de a
«Época», a «Voz», «A Idéia Nacional» e do «Jornal do Comércio e das Colônias», secretário da revista «Nação Portuguesa» e diretor da «Ordem Nova». Em 1932 entrou para
a redação da revista de jurisprudência «O Direito» cuja direção assumiu em 1947.
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Como jurista, a sua atividade científica concentrou-se
no direito público, devendo-se-lhe a criação da doutrina portuguesa do Direito Administrativo, a renovação dos estudos
de ciência política e direito constitucional e da Administração
Ultramarina. Na história do direito público português mereceram-lhe especial atenção as investigações, sempre com
rigorosa base documental ( sobre os municípios, as corporações, as cortes e as fontes do direito, com preferência pelo
método menográfico.
Na política, a sua ação doutrinária tem sublinhado a
necessidade de respeitar e garantir os direitos individuais e
dos grupos primários num clima de inevitável intervencionismo do Estado nos domínios econômico e social exigente
de autoridade e continuidade governamentais; o corporativismo seria a forma de conciliar esses contrários (discurso de
1934 «O indivíduo e o Estado na doutrina corporativa», recolhido nos «Problemas da Revolução Corporativa») .
A magnitude dos problemas da sociedade política contemporânea levou-o a considerar secundária a questão dos
regimes monárquico ou republicano definidos à maneira clássica, a seu ver ultrapassada (tal foi o tema do Discurso de
Coimbra, proferido em 1951 e impresso nas «Páginas Inoportunas» ) . Defendeu, por a fórmula de um Governo dotado
de autoridade para a realização do bem comum e promoção
do desenvolvimento econômico (deve-se-lhe a orientação e
organização do II Plano de Fomento), mas respeitando os
direitos individuais com as conseqüentes responsabilidades
de governantes e governados.
A sua bibliografia é numerosa, abrangendo obras de
Administração e Direito Administrativo, de Economia e Direito, de História e muitas outras, nomeadamente:
Estudos Históricos: Um Grande Jurista Português: Frei
Serafim de Freitas (1925); A Antiga Organização dos Mesteres da Cidade de Lisboa (1942); do Conselho Ultramarino
ao Conselho do Império (1943); A Administração Municipal
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de Lisboa durante a primeira Dinastia (1951) (Prêmio Júlio
de Castilho); O Conselho de Lisboa na Crise de 1383-1385
(1951); As Cortes de 1385 (1951); As Cortes de Leiria de
1254; Regimento dos Oficiais (1955) - - publicação e prefácio da primeira lei impressa em Portugal —; Lições de História do Direito Português (1962); Subsídios para a História
dos Cortes Medievais Portugueses (1963); Portugal e a
Internacionalização dos problemas Africanos (1963); Recepção e Execução dos Decretos do Concilio de Trento em
Portugal (1965).
Obras Jurídicas: Manual do Direito Administrativo
(8 edições) e Manual de Ciência Política e Direito Constitucional (5 edições). Do Poder Disciplinar no Direito
Administrativo Português (1932); a Codificação Administrativa em Portugal (1935); Lições de Direito Corporativo
(1935); O Sistema Corporativo (1937); Lições de Direito
Penal (1939) Tratado Elementar de Direito Administrativo,
l« volume (1944); Portugal e o Direito Colonial Internacional
(1948); O Problema do Método no Direito Administrativo
Português (1948); A Constituição de 1933 (1955); Das
Fundações (1962).
Numerosos artigos na revista «O Direito».
Obras de Doutrina e outras: Perspectivas da Política, da
Economia e da Vida Colonial (1936); Problemas da Revolução Corporativa (1944); a Missão dos Dirigentes (1943,
1965); Por Amor da Juventude (1945); Viagem Ministerial
à África. Alguns Discursos e Relatórios (1946); Os Nativos na Economia Africana (1953); Páginas Inoportunas
(1959); Cartas de Eça de Queiroz aos seus Editores Génélioux e Lugan (1960); a Opinião Pública no Estado Moderno (1965); Juventude de Hoje, Juventude de Sempre
(1967).

II — COMITIVA OFICIAL
A comitiva que acompanhou o Chefe do Governo português em sua visita oficial ao Brasil, de 8 a 12 de julho de
1969, era constituída pelas seguintes personalidades:
Sua Excelência o Senhor Embaixador
Alberto Franco Nogueira,
Ministro dos Negócios Estrangeiros
Sua Excelência o Senhor Doutor
César Moreira Baptista,
Secretário de Estado da Informação e Turismo
Sua Excelência o Senhor General-Pilôto-Aviador
Joaquim da Costa Almeida
Sua Excelência o Senhor General
Antônio Amaro Romão,
Diretor da Academia Militar
Sua Excelência o Senhor Contra-Almirante
Fernando de Ornelas e Vasconcelos
Sua Excelência o Senhor Doutor
Gonçalo Caldeira Coelho,
Diretor-Geral dos Negócios Políticos do Ministério dos
Negócios Estrangeiros
Sua Excelência o Senhor Doutor
José Tomás Calvet de Magalhães,
Diretor-Geral dos Negócios Econômicos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros
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Senhor Professor Doutor
André Gonçalves Pereira,
da Faculdade de Direito de Lisboa
Senhor Doutor
José Fernando Quesada Pastor,
Chefe de Gabinete do Presidente do Conselho
Senhor Tenente-Coronel
João Carlos Craveiro Lopes,
Adjunto dos Oficiais-Generais
Senhor Doutor
Fernando Castro Amaro,
Médico do Presidente do Conselho
Senhor Secretário
Leonardo Mathias,
Secretário da Missão
Senhor Doutor
Francisco Correia Coelho de Campos,
Secretário do Presidente do Conselho
Senhor Doutor
Paulo Barbosa,
Secretário do Ministro dos Negócios Estrangeiros
Senhor Doutor
Duarte Guedes Vaz,
Secretário do Secretário de Estado da Informação e
Turismo.
FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHOj
DE MINISTROS DE PORTUGAL E DOS MEMBROS
DE SUA COMITIVA
Sua Excelência o Senhor Embaixador
Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva,
Secretário Geral Adjunto para Assuntos da Europa
Ocidental.
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Senhor Ministro Mário Dias Costa.
Senhor Ministro João Luís Areias Netto.
ACOMPANHOU SUA EXCELÊNCIA O PRESIDENTE DO CONSELHO
DE MINISTROS DE PORTUGAL

Sua Excelência o Senhor
Carlos Sylvestre de Ouro-Prêto,
Embaixador do Brasil em Lisboa.

III — PROGRAMA DA VISITA
DIA 8 DE JULHO DE 1969

(Terça-feira)
9,30 h — Chegada a Brasília, em avião especial da TAP
Local: Base Aérea de Brasília.
HONRAS MILITARES

11,00 h — Visita ao Presidente da República
Local: Palácio da Alvorada.
12,30 h — Visita ao terreno da Embaixada de Portugal
Local: Lote n'° 2, Avenida das Nações.
17,15 h — Visita aos Presidentes do Congresso Nacional,
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
Local: Palácio do Congresso.
20,30 h — Jantar oferecido pelo Presidente da República
Local: Palácio Itamaraty.
DIA 9 DE JULHO DE 1969

(Quarta-feira)
8(30 h •— Partida para Belo Horizonte, em avião da FAB
Local: Base Aérea de Brasília.
9(30 h — Chegada a Belo Horizonte
Local: Aeroporto da Pampulha.

18 —
10,00 h — Visita ao Acampamento da União dos Escoteiros
do Brasil
Local: Instituto Agronômico, Horto Florestal.
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13,00 h — Almoço aos diretores de órgãos de informação
Local: Embaixada de Portugal — 424, Rua São
Clemente.

11,00 h

Partida para São Paulo, em avião da FAB
Local: Aeroporto da Pampulha.

16,30 h — Círculo Diplomático
Local: Embaixada de Portugal.

12,00 h

Chegada a São Paulo
Local: Aeroporto de Congonhas — Pavilhão
Oficial.

20,30 h — Jantar oferecido pelo Governador do Estado da
Guanabara e Senhora Negrão de Lima
Local: Museu de Arte Moderna.

13,00 h

Almoço oferecido pela colônia portuguesa
Local: Casa de Portugal — 602, Avenida da Liberdade.

16,00 h — Deposição de coroa de flores no Monumento à
Independência
Local: Colina do Ipiranga.
17,30 h — Sessão Solene no Palácio Mauá (FIESP)
Local: 80, Viaduto D. Paulina.
20,30 h — Jantar oferecido pelo Governador do Estado de
São Paulo e Senhora Abreu Sodré
Local: Palácio dos Bandeirantes.
22,00 h — Recepção oferecida pelo Governador do Estado
de São Paulo e Senhora Abreu Sodré
Local: Palácio dos Bandeirantes.
DIA 10 DE JULHO DE 1969

(Quinta-feira)

DIA 11 DE JULHO DE 1969

(Sexta-feira)
10,50 h — Deposição de coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido
Local: Monumento Nacional aos Mortos da
II Guerra Mundial.
11,30 h — Sessão Solene na Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Outorga do título de
«Doutor Honoris Causa» ao Doutor Marcello
Caetano
Local: 250, Avenida Pasteur.
13,00 h — Almoço oferecido pelo Reitor da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
Local: Iate Clube do Rio de Janeiro.
16,00 h — Lançamento da edição brasileira da obra
«O Conselho Ultramarino», do Doutor Marcello
Caetano
Local: Museu de Arte Moderna.

10,00 h — Partida para o Rio de Janeiro, em avião da FAB
Local: Aeroporto de Congonhas — Pavilhão
Oficial.

16,30 h — Homenagem da Ordem dos Advogados do
Brasil, no Museu de Arte Moderna.

11,00 h — Chegada ao Rio de Janeiro
Local: Aeroporto Santos Dumont — Pátio Militar.

17,00 h — Recepção oferecida à colônia portuguesa, a
bordo do «Sagre»
Local de embargue: Cais do Touring Club.
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20.15 h - - Jantar oferecido ao Presidente da República e
Senhora Costa e Silva
Local: Embaixada de Portugal.
22,15 h — Recepção oferecida ao Presidente da República
e Senhora Costa e Silva
Local: Embaixada de Portugal.

IV — BANQUETE EM BRASÍLIA

DIA 12 DE JULHO DE 1969

(Sábado)
11,00 h — Entrevista coletiva na Associação Brasileira de
Imprensa
Local: 71, Rua Araújo Porto Alegre.
12,30 h — Lançamento da pedra fundamental do Monumento a Estado de Sá
Local: Parque do Flamengo.
13,00 h — Almoço oferecido pela colônia portuguesa no
Clube Ginástico Português
Local: 187, Avenida Graça Aranha.
23,30 h — Partida para Lisboa, em avião da TAP
Local: Base Aérea do Galeão — Pátio Militar.

No Palácio Itamaraty, em 8 de julho de 1969
l .

DISCURSO DO PRESIDENTE COSTA E SILVA

«Senhor Presidente,
Extremamente fácil e, ao mesmo tempo, algo dificultoso,
é exprimir diante de Vossa Excelência a alegria com a qual
o recebe e hospeda o Brasil, em momento de significação
transcendente para ambos os nossos países.
Foi Vossa Excelência, aliás, quem primeiro indicou a
dualidade desta experiência do espírito, quando, pouco antes
de deixar Lisboa para vir ao nosso encontro, declarou «esgotadas as palavras, na retórica das mensagens e saudações
trocadas entre os dois povos» embora fossem inexauriveis os
sentimentos.
Facílimo seria dizer-lhe agora o que se encontra a seus
olhos, desde que Vossa Excelência tocou o primeiro ponto
do nosso território até chegar a esta cidade, na qual percebe
que antecipamos contato com nosso futuro. O júbilo inocultável das ruas, à sua passagem, como que nos impõe, por
cortesia, silenciar sobre o seu íntimo sentido, para não lhe
furtarmos a oportunidade da pura fruição direta das emoções
coletivas, traduzíveis pelas fórmulas tomadas aos lugares-comuns da amizade luso-brasileira.
Já não é tão simples dar expressão precisa ao outro tipo
de emoção provocada pela sua presença: a emoção de receber
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a visita do Primeiro Chefe de Governo português que, praticamente em toda a nossa História de nação soberana, vem
dar-nos, em nível próprio, demonstração da objetividade com
que devemos considerar aqueles velhos e inexauríveis sentimentos que nos unem como povos. Falar do passado —
sobretudo do nosso passado — é cômodo; mas visualizar o
futuro é tanto mais difícil quanto mais responsàvelmente concebermos como um dever a tarefa de sua visualização.
Aqui me permitirá Vossa Excelência que não aceite
como esgotadas as palavras destinadas a dar continuidade à
nossa mensagem fraterna. Chefes de Governo, cumpre-nos
conferir-lhes adequação às circunstâncias e à altura institucional do nosso diálogo, que neste lugar e neste momento
há-de começar a corresponder ao imenso e rico lastro sentimental que lhe prepararam, através de quatro séculos, dois
povos cuja História está vincada pelos mesmos traços de
energia, paciência, piedade cristã, otimismo e vontade de
realizar.
A presença de Vossa Excelência no Brasil encerra longo
período de nossas relações e abre novo capítulo a ser escrito
com sinceridade, prudência, largueza de vistas e compreensão
mútua de nossas peculiaridades nacionais, para que a amizade frutifique na medida de sua profundidade. A missão
de governar, sendo, como é, um instrumento ativo da História, confunde-se em certa escala com a missão do intérprete
da própria História, que se distingue pela capacidade que
tenha de a compreender, além da faculdade de conhecê-la.
Saber — observa em um de seus livros notável ensaísta norteamericano — saber não exige muito: exige apenas memória
e tempo. Compreender exige mais, porque requer habilidade
intelectual, adestramento, vivida consciência do que se está
fazendo, experiência e, principalmente, perspectiva. No
plano do Governo, quando se dispõe a renovar o complexo
social de seu país, sem comprometer a continuidade de sua
revolução, muito menos as tradições que a informam e ins-

piram, revela-se Vossa Excelência na plena posse das condições essenciais para compreender a gravidade e a importância da missão histórica que lhe confiou o destino e que o
trouxe agora ao Brasil, com a integral solidariedade do ínclito Presidente Américo Thomaz, no instante exato em que
nossas duas nações estão a reclamar de nós que não esbanjemos o tesouro precioso, por elas acumulado ao longo de
muitos anos de sofrimento e esperança.
Cabe-nos, Senhor Presidente, longe de considerar esgotadas as palavras do entendimento luso-brasileiro, fazê-las
acompanhar de obras e fatos, segundo a lição do maior orador
sacro de nossa língua, para quem «nossa alma se rende mais
pelos olhos que pelos ouvidos». Sem embargo do exemplo
solitário de Jonas, que por efeito de um sermão converteu
o mais poderoso rei do seu tempo, foi a união da palavra de
Deus com sua obra mais sublime - - o envio de seu filho à
terra — que consistiu a eficácia da salvação do mundo. Portugal não teria, neste lado do Atlântico, convertido tantas
almas para o cristianismo, se à palavra dos seus missionários
não juntasse, contemporâneamente, sua admirável obra colonial .
Vossa Excelência aqui está para dar validade e vigor
novo à nossa mensagem, com a obra de reformulação oportuna de nossas relações, na qual sua presença no Brasil, e
em Brasília, constitui o começo mais seguro e auspicioso.
A amizade luso-brasileira, elevada à dignidade oficial
de um tratado de consultas, avançou também oficialmente
para o instrumento de que se muniu em 1966 o Primeiro Governo Revolucionário do Brasil, para preparar o alargamento
de nosso intercâmbio econômico, de modo a nos beneficiarmos
reciprocamente, com a proteção recíproca do nosso processo
de desenvolvimento.
Diz-nos a rapidez com que Vossa Excelência acolheu
o convite para a implantação do marco indestrutível desta visita, que Portugal contribuirá, efetivamente,, com trabalho
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constante e compreensão exata do nosso papel no mundo moderno, para imprimir ao generoso Sentimento de fraternidade,
que entrelaça nossos povos, o sentido dinâmico de que não
soubemos dotá-lo até agora.

o que houver, nos maus como nos bons dias, nas horas calmas
como nos momentos de turvação, Portugal manter-se-á sempre amigo do Brasil.
Tal é o sentido do episódio histórico a que Vossa Excelência acaba de fazer referência ocorrido por ocasião da proclamação da República Portuguesa.

Senhor Presidente,
Quero terminar com a recordação de fato histórico, altamente simbólico da transcendência da amizade luso-brasileira.
A Revolução Republicana de 1910 foi, por coincidência, deflagrada em meio da visita oficial que a Portugal fazia nosso
Presidente eleito, Marechal Hermes da Fonseca, sem que
nada se alterasse em relação a ele, a não ser alguns pormenores do protocolo. Tendo recebido as boas-vindas da monarquia, tocou à República apresentar-lhe as despedidas, na
mesma atmosfera popular de cordialidade.
Assim evoluem nossas relações, e assim continuarão a
evoluir, independentemente de circunstâncias e vicissitudes
pelas quais possa, eventualmente, passar cada um dos dois
países. Parafraseando Salazar — a quem rendo a homenagem de minha admiração e cujas palavras Vossa Excelência evocou em um de seus discursos mais recentes —
afirmo que brasileiros e portugueses nunca serão demais para
continuar a tradição de nossa amizade e manter Portugal e o
Brasil unidos na defesa do que lhes é comum.
O que nos é comum, Senhor Presidente, jamais será tão
pouco que não justifique nossa união».
2.

DISCURSO DO DOUTOR MARCELLO CAETANO

Senhor Presidente da República:
Há na política externa portuguesa uma constante inalterável: a amizade com o Brasil. Não se trata de orientação
de um regime, de programa de um governo, de lema de um
partido — mas de exigência profunda e consciente do próprio
povo, mas de imperativo visceral da própria Nação. Haja

As razões dessa amizade dos dois povos exprimiu-as
Vossa Excelência no memorável discurso proferido a quando
da sanção da lei que consagrou o dia 22 de abril como Dia
da Comunidade Luso-Brasileira: «Em verdade -- disse
Vossa Excelência — somos um só povo em sangue e em espírito» . E ao notar como, numa só e mesma família, os
filhos podem divergir na tez, na cor dos olhos, na compleição,
na voz, guardando embora o mesmo ar familiar, as mesmas
tendências, o mesmo sentido de identidade profunda, Vossa
Excelência concluía que nos nossos dois países há «duas sensibilidades irmãs e, nelas, uma só forma de ser», donde nasceu
«uma coincidência intelectual, moral e política que é a nossa
Comunidade Luso-Brasileira».
Assim ficou desenhada, em palavras lapidares, a estrutura da Comunidade, a partir de sentimentos populares instintivos que a inteligência interpreta e exprime para fundamentar
a comunhão de normas de vida e rasgar perspectivas a um
destino comum.
Nem foi outro o pensamento do Tratado de Amizade e
Consulta firmado em 1953: os dois governos, ao comprometerem-se no art. l* a consultar-se sempre sobre os problemas
internacionais de seu manifesto interesse comum, declaram
que o fazem para «reafirmar e consolidar a perfeita amizade
que existe entre os dois povos irmãos».
Graças a essa íntima compenetração dos dois povos, o
Brasil está presente onde quer que Portugal se encontre.
Grande potência já hoje, valor político decisivo no mundo,
o Brasil tem interesses ecumênicos. Portugal é, na Europa,
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na África, na Ásia como na Oceania, aliado natural desses
interesses. A paz, que é o objetivo fundamental da política
externa brasileira e que constitui igualmente preocupação do
governo português, essa paz justa e real pela qual a Humanidade anseia, tem de ser conquistada hora a hora e defendida com prodígios de serenidade e de prudência, mas de firmeza também. Interessa-nos a paz no Mundo. Mas, naturalmente, somos mais diretamente responsáveis pelas áreas
onde vivemos e agimos. O Brasil e Portugal são países
atlânticos. Ambos com interesses vitais no Atlântico-Sul.
E se o litoral brasileiro constitui uma das posições essenciais
para garantia da segurança do Oceano no hemisfério austral,
não pode esquecer-se que essa segurança tem também posições-chave em Cabo Verde, na Guiné portuguesa, em São
Tome e em Angola.

ouvidos de se certificar da sua fidelidade e permanência.
Uma coisa é definir princípios, proclamar convicções, protestar afeições sinceras. Outra praticar no dia a dia o que se
pensa e quer. A amizade requer o seu culto. E o culto tem
fórmulas: verbais umas, cerimoniais outras, sacramentais, isto
é, para traduzir na vida corrente, outras ainda. De tudo precisamos na Comunidade a que pertencemos. Na Comunidade Luso-Brasileira que, realidade política e jurídica indiscutível para os nossos dois países, importa seja reconhecida
pelas outras potências e possa ser atuante no concerto internacional .

Já era atual esta visão a quando da visita ao Brasil em
junho de 1957 do Presidente Craveiro Lopes. Na declaração de Brasília, então publicada pelos dois chefes de Estado, afirmaram eles que Portugal e Brasil, realizando uma
concepção em que ideais e interesses nacionais encontram o
seu lugar no quadro mais largo dos ideais e dos interesses
comuns, «tomam posição, de mãos dadas, na política
mundial».
E acrescentavam: «Firmemente unidos na sua fidelidade
aos princípios fundamentais da civilização ocidental cristã,
Portugal e o Brasil, um através do outro, estarão sempre presentes na América e na Europa, acrescendo às injunções do
passado aquelas que derivam das posições geográficas que
um e outro detêm e que, pela evolução dos acontecimentos,
adquiriram incontestável relevo e evidente atualidade».
Nos textos do passado, está dito o essencial sobre a natureza, os fundamentos, as funções e as perspectivas da nossa
Comunidade. Mas isso não significa que não tenhamos de
dizer mais. A palavra é o meio de expressão do homem.
E mesmo quanto aos sentimentos mais radicados, gostam os

Vejo a presença da Comunidade, no debate das questões
que neste momento angustiam a humanidade, como uma força
altamente construtiva. O nosso esforço pela Paz não se
reduz a invectivas, nem se confina a atitudes platônicas. Para
ela temos contribuído com o espírito de fraterno convívio com
todos os povos e com todas as raças. Não discriminamos
entre os homens. A todos acolhemos nas nossas sociedades
abertas. A todos tratamos com igualdade, não apenas no
plano jurídico, mas também na vida social e nas relações
afetivas.
Mas não é só pela tradição, pela prática, pela convicção
'da igualdade racial, que os nossos países contribuem positivamente para a paz. A ambos repugna a destruição atômica,
mas ambos reivindicamos a liberdade de utilização da energia
nuclear para fins pacíficos. Ambos seguimos com admiração
a exploração do espaço, mas ambos desejamos com veemência
que o domínio do cosmos não se converta em processo de
opressão da Terra. Ambos preconizamos um comércio internacional assente em bases equitativas e o livre acesso aos
conhecimentos tecnológicos suscetíveis de permitirem a aceleração do desenvolvimento dos países não industriais.
Ambos respeitamos a independência dos Estados e somos
contrários a intervenção estranha no que constitua esfera
própria da política interna de cada um.
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Esta enumeração exemplificativa mostra, Senhor Presidente, como é vasta a zona de coincidência da posição política
dos nossos dois países, e como a Comunidade Luso-Brasileira
pode aparecer nas questões internacionais com verdadeira
unidade.

de isolamento: antes deverá representar mera fase de uma
ampla, generosa e aberta colaboração internacional, em tudo
o que esta represente efetivo benefício para as Nações e não
simples aparência procurada para efeitos demagógicos.

Tal unidade não exclui que cada País reserve os seus
interesses específicos, regionais ou outros, exigindo apenas
que procure torná-los compatíveis com os deveres comuns,
sobretudo através de constante consulta e informação. Nem
prejudica a individualidade do Brasil e de Portugal. A Comunidade será tanto mais rica quanto mais se afirmarem os
valores morais, culturais e econômicos de Portugal e do
Brasil. Tudo o que exaltar e engrandecer o Brasil, exalta
e engrandece Portugal. Reciprocamente o Brasil só poderá
ter interesse em que sejam conservados, defendidos e benfeitorizados as bens portugueses pois a perda de qualquer
deles reverterá em prejuízo comum.
A força da Comunidade Luso-Brasileira depende, assim,
do potencial de cada um dos países e da cooperação existente
entre ambos. Cooperação que na ordem política, como na
econômica e na cultural, deve verificar-se constantemente, pois
só ela poderá limar arestas, desfazer equívocos, congregar
esforços, conjugar atividades complementares e disciplinar
ações concorrentes.
Representa o Brasil uma vigorosa certeza de poderio
econômico, de progresso cultural e de irradiação política.
Tudo continuaremos a fazer em Portugal para que na comunidade sejamos um aliado útil. Anima a Nação portuguesa
uma vontade tenaz de subjugar a pobreza e de encontrar caminhos pelos quais, sem vender a alma, sem comprometer os
tesouros de humanidade e de bondade que são a maior riqueza do seu povo, possa alcançar mais rapidamente as
metas do desenvolvimento europeu. Mas tanto o Brasil
como Portugal têm de contar com o resto do Mundo: e por
isso colaborar dentro da Comunidade não significa um gesto

Falei pouco no passado, Senhor Presidente. Não porque o deprecie. O passado, quer queiramos quer não, está
vivo em nós. Faz parte do presente, é matéria-prima do
futuro. Debalde cada geração rompante pensa emancipar-se dele: tenazmente o passado resiste e vem a impor-se.
O homem foi criado por Deus, mas a humanidade é uma
construção da História. Aqui em Brasília, mais do que
noutro lugar, esta verdade se torna evidente. Tudo, no
arrojo da sua arquitetura, constitui uma antecipação do porvir.
Tudo, no ambiente que se respira, traduz a persistência do
caráter nacional. Li algures que Lúcio Costa começou o seu
projeto traçando uma cruz. Cidade do futuro, Brasília desabrochou, como o Brasil cristão, a partir da cruz erecta em
Porto Seguro. Nos seus alicerces está a mesma mensagem
que constituiu o lábaro dos portugueses desde o primeira contacto com a terra americana. Não renegamos o passado, nem
poderemos jamais rejeitá-lo. Mas já que as raízes da árvore estão bem profundas e são bem sólidas, preocupamo-nos
agora mais com os seus frutos. Eles precisam de ser cuidados com amor. O amor desvelado que não deixaremos de
lhes dispensar para virem sempre a tempo e terem a polpa e
a doçura que os faça apetecidos e proveitosos.
Senhor Presidente: agradecendo o convite com que fui
honrado pelo Governo brasileiro para vir a Brasília examinar
as possibilidades de incrementar as aplicações práticas dos
atos que vinculam os nossos dois países, não posso deixar de
dizer a minha gratidão pelo significado que esse gesto reveste
para o povo português. E bendigo o ensejo que a iniciativa
de Vossa Excelência me dá de exprimir, mais uma vez e solenemente, todo o carinho, toda a admiração, todo o culto,
que o povo português vota ao Brasil.

V — ATA FINAL DA II REUNIÃO DA COMISSÃO
ECONÔMICA LUSO-BRASILEIRA
Em 3 e 4 de julho de 1969, reuniu-se no Rio de Janeiro
a Comissão Econômica Luso-Brasileira, conforme previsto no
§ 13 da Ata da reunião anteror.
2. Os trabalhos da Comissão Econômica orientaram-se
de acordo com a seguinte agenda:
1)

Exame da evolução recente do intercâmbio comercial
luso-brasileiro.

2)

Estudo das principais rubricas do balanço de pagamentos luso-brasileiro.

3)

Recomendações no sentido de ampliar o intercâmbio
comercial. Reduções tarifárias.

4)

Exposição sobre as políticas econômico-financeiras
do Brasil e de Portugal. Possibilidades de investimentos portugueses no Brasil. Bitributação.

5)

Cooperação técnica.

6)

Outros assuntos.

3. As duas delegações examinaram a evolução recente
do intercâmbio comercial luso-brasileiro e dos fatores que o
têm condicionado. Notaram que, apesar dos progressos verificados, o seu nível atual está muito aquém do desejável.
Nesse sentido, comprovaram a existência de um certo número

— 32 —

— 33 —

de obstáculos decorrentes das estruturas das duas economias,
da natureza dos bens trocados e das respectivas participações
em esquemas diversos de integração econômica regional.
4. A seguir; foi analisada a situação do balanço de
pagamentos entre os dois países e foram consideradas as repercussões do déficit brasileiro sobre as relações econômicas
entre ambos.
5. Com vistas ao incremento do intercâmbio comercial,
as duas delegações trocaram, entre outras, informações sobre
os mecanismos de comércio exterior e reconheceram que, a
par da utilidade de medidas governamentais, se faz necessária
uma maior cooperação entre os setores privados de ambos os
países. Na oportunidade, a delegação portuguesa manifestou o desejo de que, entre outras, fossem incrementadas as
informações no Brasil de cimento e pozolanas de origem portuguesa, solicitando a melhor boa vontade e a adoção pelas
autoridades brasileiras de medidas convenientes para esse
fim. A delegação brasileira tomou a devida nota do pedido
e adiantou que, em princípio, maiores compras dependeriam
sobretudo da competitividade do preço do produto português.
A delegação portuguesa informou ainda que vários setores
portugueses têm interesse em obter um regime de armazém
alfandegário para colocação dos seus produtos no mercado
brasileira. Nesse sentido, solicitou as necessárias informações, manifestando simultaneamente o desejo de que pelas
autoridades brasileiras fossem concedidas todas as possíveis
facilidades para a concretização dessa pretensão. O lado
brasileiro tomou a devida nota do pedido português e comunicou que levaria a consideração concreta do assunto às autoridades competentes.
6. A delegação portuguesa manifestou sua preocupação pela incidência desfavorável que as medidas introduzidas
pelo Decreto-lei rf> 398 de 1968 tiveram sobre um conjunto
de exportações portuguesas para o Brasil afetando desde logo
cerca de 21% daquelas exportações. Nesse sentido, manifestou o desejo de que brevemente fosse possível a abolição

da sobretaxa de 100%. Reiterou ainda o pedido de desdobramentos tarifários para os vinhos verdes e vinhos do Porto
e da Madeira e apresentou igual pedido em relação às conservas de sardinha em azeite e pozolanas. A delegação
brasileira salientou que, não obstante a vigência, a título temporário e em caráter não-discriminatório do Decreto-lei em
apreço, o Governo brasileiro vinha submetendo a sua política
tarifária a uma considerável liberalização a partir de 1966,
beneficiando inclusive a importação de produtos portugueses.
Além disso, solicitou reduções tarifárias para madeiras laminadas, madeiras compensadas, madeiras artificiais ou reconstituídas, em folhas., placas e formas semelhantes (aglomeradas), fumo em folhas, peles e couros.
7. As duas delegações voltaram a analisar a possibilidade de incrementar-se o intercâmbio pela complementação
industrial entre empresas dos dois países. A delegação portuguesa apresentou um documento contendo algumas sugestões, para estudo do setor privado brasileiro, sobre os campos
em que essa complementação poderá eventualmente ser vantajosa. Também a iniciativa privada brasileira ofereceu os
seus serviços, notadamente no setor da aerofotogrametria.
8. O Presidente da Confederação Nacional da Indústria, convidado pela Comissão Econômica, informou-a de que
fora decidida a representação brasileira no Centro Empresarial Luso-Brasileiro em formação, podendo agora passar-se à
fase decisiva para a sua instalação, e salientou haver indicado
o nome do Engenheiro Eduardo Garcia Rossi para as
funções.
9. As duas delegações fizeram uma exposição sumária
das políticas econômico-financeiras de seus países. A delegação brasileira ofereceu esclarecimentos sobre as possibilidades de investimentos portugueses no Brasil e manifestou o
bom acolhimento que seria dado a estabelecimentos bancários
portugueses que quisessem investir no país. A delegação
portuguesa referiu-se, por sua vez, à viabilidade de investimentos brasileiros em território português, dando esclareci-
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mentos quanto às possibilidades de participação brasileira no
setor mineiro, entre outros. Referiu-se também a contatos
já iniciados entre empresas brasileiras e portuguesas no setor
dos hidrocarbonetos, indicando que são aguardadas propostas
concretas neste domínio. Em resposta, a delegação brasileira lembrou que seu Governo está prioritariamente comprometido com uma política de atração de capitais estrangeiros
e que não poderia, portanto, incentivar a exportação de recursos para investimento fora do Brasil.
10. As duas delegações reafirmaram a conveniência de
entabularem-se negociações com vistas à celebração de um
acordo para evitar a dupla tributação, formulando o desejo
da sua conclusão no mais breve prazo possível.
11. As duas delegações consideraram de interesse incrementar o intercâmbio de conhecimentos técnicos entre
Brasil e Portugal. A delegação brasileira manifestou o seu
interesse pela cooperação técnica de Portugal nos setores da
vitivinicultura, silvicultura, engenharia hidráulica e de estruturas, pesca, turismo e medicina tropical.
12. A delegação portuguesa acolheu com interesse
as indicações brasileiras e, ao referir-se à cooperação já existente em alguns setores, tais como engenharia hidráulica e
medicina tropical, sugeriu, com relação a este último, a realização de contatos entre especialistas, seguindo o exemplo do
que se fizera no domínio da engenharia civil.
13. A delegação portuguesa propôs ainda que as delegações brasileira e portuguesa ao Congresso da Federação
Internacional de Documentação, a realizar-se em Buenos
Aires em setembro de 1970, tenham uma reunião prévia no
Brasil e apresentou um projeto de agenda. A delegação
brasileira declarou que levaria o documento ao conhecimento
das entidades brasileiras e lembrou a conveniência de uma
possível uniformização da linguagem neste particular.
14. No setor da formação de mão-de-obra, considerou-se igualmente conveniente a troca de informações, os estágios
de técnicos e a promoção de iniciativas que aproveitem a so-

lução de problemas de interesse para os dois países. Nesse
sentido, os representantes do Ministério do Trabalho e Previdência Social do Brasil e do Ministério das Corporações de
Portugal apresentaram um documento com sugestões.
15. A delegação brasileira manifestou interesse em que
as comunicações entre os dois países fossem feitas via satélite,
quer por comutação entre terceiros países, quer por via direta.
A delegação portuguesa tomou a devida nota do pedido em
apreço.
16. Foi considerado por ambas as Delegações conveniente procurar assegurar a cooperação luso-brasileira no
campo bancário e no plano de investimentos conjuntos.
17. As duas delegações concordaram sobre a conveniência de serem estudados, nos termos do art. IV do Acordo
de Comércio de 1966, o estabelecimento de portos francos nos
territórios de Portugal e do Brasil, com o fim de estimular a
exportação dos respectivos produtos nacionais.
18. A próxima reunião da Comissão Econômica Luso-Brasileira será realizada em Lisboa no primeiro semestre de
1970, a não ser que outra data seja fixada de comum acordo.
19. As conversações entre as duas delegações, cuja
composição consta de anexo a esta Ata, decorreram com a
maior cordialidade e no mais franco entendimento, que caracterizam as estreitas relações existentes entre os dois países.
Feita no Rio de Janeiro, aos quatro de julho de 1969,
com dois exemplares.
O Chefe da Delegação
Portuguesa
JOSÉ CALVET DE
MAGALHÃES
Diretor Geral dos Negócios
Econômicos do Ministério
dos Negócios Estrangeiros

O Chefe da Delegação
Brasileira
GERALDO EULÁLIO DO
NASCIMENTO E SILVA,
Secretário Geral Adjunto
para Assuntos da Europa
Ocidental
do Ministério das Relações
Exteriores
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Presidente: Dr. José Calvet de Magalhães,
Diretor Geral dos Negócios Econômicos, do
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Membros:

Dr. Henrique de Carvalho Costa,
Presidente da Comissão de Coordenação Econômica, do Ministério da Economia;
Dr. Ernesto João Fervença da Silva,
Chefe dos Serviços Técnicos Aduaneiros do
Ministério das Finanças;
Dra. Maria Angela Rocha Martins,
Economista, do Ministério do Ultramar;
Sr. Antônio Adriano Aires,
Diretor dos Serviços das Alfândegas do Ultramar, do Ministério do Ultramar;
Engenheiro João Farrajota Rocheta,
do Ministério da Marinha;
Dr. João Pereira de Moura,
Diretor do Fundo de Desenvolvimento da Mãode-Obra, do Ministério das Corporações;
Dr. José Silva Lopes,
Economista;
Primeiro Secretário de Embaixada,
Dr. Luís Oliveira Nunes,
do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
COMPOSIÇÃO DA SEÇÃO BRASILEIRA

Presidente: Embaixador Geraldo Eulálio do Nascimento e
Silva,
Secretario-Geral Adjunto para Assuntos da
Europa Ocidental, do Ministério das Relações
Exteriores.
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Membros:

Ministro Luiz Augusto Pereira Souto Maior,
Chefe da Divisão de Política Comercial, do Ministério das Relações Exteriores;
Conselheiro José Maria Vilar de Queiroz,
Chefe da Divisão de Política Financeira, do Ministério das Relações Exteriores;
Senador Flávio da Costa Britto,
Presidente da Confederação Nacional da Agricultura;
Primeiro Secretário Sérgio Fernando Guarischi
Bath,
Subsecretário de Cooperação Econômica e Técnica Internacional, do Ministéric» do Planejamento e Coordenação Geral;
Primeiro Secretário Murillo de Miranda Basto
Júnior,
Chefe, substituto, da Divisão da Europa Ocidental, do Ministério das Relações Exteriores;
Doutor Henrique de Carvalho Gomes,
Assessor do Ministro de Estado da Fazenda;
Doutor Geraldo Peçanha Nunes,
Diretor da Divisão de Colocação e Formação
Profissional, do Ministério do Trabalho e Previdência Social;
Doutor Nilo César Ribeiro e Silva,
Representante do Ministério da Indústria e Comércio;
Senhor Giulite Coutinho,
Representante da Confederação Nacional do
Comércio;
Senhor Eduardo Garcia Rossi,
Representante da Confederação Nacional da
Indústria;
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Doutor José Garrido Torres,
da Federação Nacional dos Bancos;
Doutor Levy Pontes Paula,
da Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil S/A;
Segundo Secretário Jorge Saltarelli Júnior,
da Embaixada do Brasil em Lisboa.
Secretário-Executivo:
Terceiro Secretário Mara Weston,
da Divisão da Europa Ocidental, do Ministério
das Relações Exteriores.

VI - - ATA FINAL DA REUNIÃO DA COMISSÃO
CULTURAL LUSO-BRASILEIRA
COLABORAÇÃO EM MATÉRIA DE MEIOS ÁUDIO-VISUAIS
DE ENSINO

Artigo II
Atendendo ao crescente desenvolvimento dos meios
áudio-visuais de ensino, a Comissão Mista reconheceu a utilidade de recomendar contatos diretos entre o IMAVE (Instituto de Meios Áudio-Visuais de Educação do Ministério de
Educação Nacional) e os organismos congêneres brasileiros,
federais ou estaduais, sugerindo, designadamente, que entre
aquele e estes se estabeleçam convênios, ouvidos os órgãos
governamentais competentes.
PROBLEMAS REFERENTES AO LIVRO

Artigo HI — item 2
A Comissão Mista, reconhecendo as vantagens de se
procurar encorajar a edição, no Brasil e em Portugal, de
originais portugueses e brasileiros sobre temas científicos ou
técnicos, que pelo seu caráter de especialização tem forçosamente um mercado mais restrito, recomenda que o Instituto
de Alta Cultura de Portugal e o Conselho Federal de Cultura e o Instituto Nacional do Livro do Brasil procurem estabelecer, concertadamente, um plano de fomento de tais
edições.
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Artigo III — itens 2 e 3
A Comissão Mista registrou com o maior prazer o
acordo estabelecido pelos organismos de classe representativos
da indústria do livro nos dois países, em relação com o problema focado no artigo III, item 3, e que é do teor seguinte:
«Considerando
a grande vantagem que advém para o maior
enriquecimento cultural de cada um dos países, de
uma ampla difusão das obras dos autores nacionais;
Considerando
a conveniência de se estabelecer instrumento
adequado à facilitação da publicação, em ambos os
países, das obras dos autores nacionais de cada
parte contratante;
Considerando
que a difusão dessas obras requer também uma
contribuição dos governos, na sua esfera de competência;
Considerando
que tais aspectos constituem expressa
ocupação do Acordo Cultural em vigor,

Considerando
o grande interesse para a cultura de ambos os
países, que resulta da divulgação de traduções de
obras literárias, científicas e técnicas,
A SUBOOMUSSÃO SUGERE

Que os órgãos de classe dos editores de livros
do Brasil e de Portugal recomendem aos seus associados, sempre que haja mútuo interesse, co-edições,
daquelas obras em que o editor de um dos países
tenha adquirido os direitos para a área da língua
portuguesa, ou, quando a co-edição não seja viável,
se disponham a subceder, em condições equitativas,
os direitos de edição de tais obras para o outro
país.»
«Considerando

pre-

A SUBCOMISSÃO SUGERE

a)

b)

seja viável, se disponham a subceder, em condições equitativas, os direitos de edição para
esse país;
Que o Governo de cada uma das Partes Contratantes proceda à distribuição permanente das
obras de autores seus nacionais, e, bem assim,
de bibliografias, às bibliotecas públicas e universitárias do outro país.»

Que os órgãos de classe representativos dos
editores de livros do Brasil e de Portugal recomendem aos seus associados sempre que possível co-edições, com editores do outro país,
daquelas obras de autores nacionais de que detenham os direitos, ou, quando a co-edição não

que se impõe a preservação da área lingüística
portuguesa,
A SUBCOMISSÃO SUGERE

Que as Partes Contratantes estabeleçam medidas que desestimulem a importação pelos países
signatários de edições em língua portuguesa, que
não sejam de autores nacionais, publicadas em
países de outro idioma e que não tenham sido editadas ou co-editadas por editor português ou brasileiro.»
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INTERCÂMBIO CULTURAL, CIENTÍFICO E ARTÍSTICO

os benefícios gerais e comuns decorrentes da
uniformização da terminologia utilizada na publicação de obras de caráter científico e técnico,
A SUBCOMISSÃO SUGERE

Que as Partes Contratantes promovam, através
de seus órgãos competentes, o estudo e a uniformização de um vocabulário científico e técnico. >
« Considerando

Artigo Vil

Foi reconhecido pela Comissão Mista o maior interesse
em que se intensifique ao mais alto nível o intercâmbio cultural, científico e artístico.
SITUAÇÃO DO ENSINO DA LITERATURA BRASILEIRA EM PORTUGAL

Artigo VIII — item l
Artigo IX — item 2

que a cultura luso-brasileira e a sua difusão em
ambos os países impõem o estreitamento cada vez
maior das relações entre os editores de Portugal e
Brasil,
A SUBCOMISSÃO SUGERE

Que as Partes Contratantes promovam reunião
dos representantes dos órgãos de classe dos editores
de livros de ambos os países sempre que a Comissão
Mista se reúna.»
CONVÊNIOS ENTRE UNIVERSIDADES

Atendendo ao fato de que, no Brasil, a literatura portuguesa é disciplina obrigatória nos programas de estudo do
curso secundário e nos cursos de letras, a Seção Brasileira
solicitou, formalmente, reciprocidade de tratamento para a
literatura brasileira nos correspondentes programas de estudos portugueses, em ambos os níveis.
A Seção Portuguesa reconheceu a procedência da solicitação brasileira e declarou que tais preocupações já tinham
sido consideradas no âmbito do Ministério da Educação Nacional .
Nestes termos, a Comissão Mista recomenda que se desenvolvam esforços visando a serem tomadas, com a brevidade possível, providências efetivas nesse sentido.

Artigo VI
COLABORAÇÃO ENTRE LEITORADOS EM TERCEIROS PAÍSES

Tendo em consideração os resultados significativos já
obtidos por força dos convênios estabelecidos no âmbito das
universidades, instituições culturais e de investigação científica e tecnológica, a Comissão Mista recomenda que se desenvolvam esforços no sentido de ampliar a colaboração já
existente e que se assegurem de parte a parte os recursos
para tal necessários.

Artigo VIII -- item 2
Tendo em vista que todas as formas nacionais da língua
são consideradas variantes da língua portuguesa em nível de
norma e, levando em consideração o desenvolvimento e expansão dos Leitorados de Portugal e do Brasil em terceiros
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países, entendeu a Comissão Mista oportuno e conveniente
proceder a um exame da situação desses Leitorados, no sentido de tornar efetiva a colaboração prevista no item 2 do
artigo VIII.
Para tanto, a Comissão Mista julga conveniente que
cada uma das Partes mantenha, com regularidade, a outra
informada das exatas condições do funcionamento e expansão
dos seus Leitorados em terceiros países e que cada uma das
Partes se empenhe no sentido de assegurar os superiores interesses da difusão dos valores culturais da outra.
Nesta conformidade, recomenda-se:
1)

Que os Leitores portugueses e brasileiros recebam
uma formação que os habilite a ministrar simultaneamente o ensino das culturas portuguesa e brasileira,
de modo a permitir uma harmonização de suas atividades;

2)

Que se organizem cursos específicos visando ã preparação dos Leitores;

3)

Que se promovam, no espírito da recomendação
anterior, estágios de Leitores portugueses no Brasil
e de Leitores brasileiros em Portugal;

4)

Que as duas Partes elaborem, em conjunto, instrumentos comuns de trabalho, designadamente: gramáticas, compêndios de história e de literatura, bem
como o material áudio-visual adequado.
PORTUGUÊS

FUNDAMENTAL

Artigo IX
A Comissão Mista, reconhecendo a necessidade, para
ambas as Partes, de uma «política de defesa do idioma», re-
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solveu que, sem prejuízo dos estudos já levados a efeito, se
crie uma comissão luso-brasileira encarregada de estabelecer
as bases do «português fundamental».
BIBLIOTECAS PARA AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS OU LEITORADOS
BRASILEIROS DA AMÉRICA LATINA

Artigo IX
A Comissão Mista acolheu com agrado a declaração da
Seção Portuguesa sobre a intenção do Governo português
de ir progressivamente dotando os Centros de Cultura Brasileira existentes nos países da América Latina em que não
existam leitorados portugueses, de bibliotecas sobre a cultura
portuguesa.
Quanto à ordem pela qual se deva fazer essa doação e
quanto à colocação de tais bibliotecas nos próprios centros
brasileiros ou junto de institutos de estudos brasileiros existentes nas Universidades locais, ter-se-ão em conta as indicações que as autoridades brasileiras desejem fornecer assim
como as provenientes dos representantes diplomáticos portugueses nesses países.
INSTITUTOS DE CULTURA BRASILEIRA NAS UNIVERSIDADES
DE ANGOLA E MOÇAMBIQUE

Artigo X
A Comissão Mista registrou ainda a informação dada
pela Seção Portuguesa sobre o início do funcionamento, no
próximo ano letivo, das Faculdades de Letras nas Universidades de Angola e Moçambique.
Conseqüentemente, procurar-se-á recomendar aos Magníficos Reitores que nas mesmas universidades passem a
existir Institutos de Estudos Brasileiros, nos mesmos termos
dos que funcionam nas Faculdades de Letras das Universidades de Coimbra e de Lisboa.
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CONVENIÊNCIA DE INCLUSÃO DE TEXTOS DE AUTORES

DISPOSIÇÕES SOBRE O INTERCÂMBIO ESTUDANTIL

BRASILEIROS EM ANTOLOGIAS PORTUGUESAS
ArtiffO

XIII

Artigio X\I -- item 2
Verificou-se que, em Portugal, nas circunstâncias presentes, a posição da literatura brasileira nos novos programas
de ensino do ciclo preparatório, e de um modo geral, no critério que vem presidindo à elaboração do livro didático
adquiriu uma importância relevante. A Comissão Mista recomenda que ambas as Partes zelem no sentido de sempre
e no futuro se manter para cada uma das Literaturas lugar
capital nos respectivos ensinos.
No espírito destas preocupações, a Comissão recomenda
que se procedam aos necessários estudos no sentido de dar
efetiva execução ao disposto no item 2 do artigo XI.

Levando em conta a experiência já adquirida quanto à
implementação dos dispositivos expressos no artigo XIII, a
Comissão Mista recomenda que cada Parte procure manter a
outra atualizada sobre a estrutura e o funcionamento do seu
sistema escolar, de modo a que se assegure aos estudantes seja
o ingresso em curso inicial seja a transferência em condições
que resultem no máximo aproveitamento pedagógico.
A Seção Brasileira encaminhou à Seção Portuguesa documento no qual se contém a interpretação da Parte Brasileira quanto a tais dispositivos.
A Seção Portuguesa comprometeu-se a levar tal interpretação para o estudo dos órgãos competentes portugueses, com
vista a uma futura interpretação comum.

PROGRAMA DE BOLSAS
EQUIVALÊNCIA DE TÍTULOS

Artigo XII

Artigo XIV

A Seção Portuguesa informou que concede 120 bolsas
anuais a pós-graduados brasileiros e que desejaria uma possível contrapartida na concessão de bolsas a pós-graduados
portugueses.

Levando em consideração as disposições estabelecidas no
artigo XIV, a Comissão Mista recomenda:

A Seção Brasileira manifestou acordo no sentido de dar
a maior divulgação, no âmbito universitário ou de outras
instituições científicas, àquele programa, a fim de se poder
obter um recrutamento qualificado dos candidatos a bolsas.
Constituirão elemento importante de qualificação e escolha dos
candidatos a bolsas as recomendações provenientes das
universidades e instituições ou órgãos de reconhecido mérito
técnico ou científico.

l") Em qualquer caso os diplomas de curso completo e
a que corresponda um título profissional serão reconhecidos;
2°) O órgão de fiscalização do exercício profissional, em
caso de omissões ou diferenças curriculares profundas dos diplomas poderá fixar limitações, quando os interessados não desejarem prestar as adaptações necessárias ao exercício pleno
da profissão;
3?) Poderá o candidato invocar a aplicação da legislação
de qualquer dos dois países que lhe for mais favorável.
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Artigo XV

língua portuguesa, que seria ministrado aos leitores portugueses e brasileiros de maneira tanto quanto possível uniforme .
4") Os leitores portugueses deveriam receber formação
especial do padrão lingüístico e da literatura do Brasil, assim
como os leitores brasileiros deveriam tê-la do padrão lingüístico e da literatura de Portugal.
5a) Onde só houvesse o leitor português (como é o
caso de algumas universidades européias) ele deveria estar
capacitado para ministrar também aspectos da cultura brasileira; onde só existisse o leitor brasileiro (o que se dá em
universidades americanas) a ele caberia também ensinar as
formas da cultura portuguesa.

A Comissão Mista procedendo ao exame do artigo XV
recomenda que se dê ampla interpretação ao mesmo, no sentido de que os títulos universitários sejam reconhecidos para
efeitos de matrícula em cursos de pós-graduação.
LINGUAGEM TÉCNICA E CIENTÍFICA UNIFICADA

No espírito do Acordo, a Comissão Mista reconheceu a
necessidade de, através dos órgãos competentes, promover estudos tendentes à uniformização de um vocabulário científico
e técnico.
REUNIÃO DA PRÓXIMA COMISSÃO MJSTA

Artigo XVI
Atendendo ao disposto no artigo XVI e tendo em vista
a utilidade dos entendimentos ora alcançados, a Comissão
Mista recomenda a realização de sua próxima reunião, em
Lisboa, no prazo aproximado de dois anos.
Rio de Janeiro, julho de 1969.
Caldeira Coelho

Vera Regina Amaral Sauer.

POSIÇÃO DA SEÇÃO BRASILEIRA REFERENTE AO ARTIGO VIII

l") Nenhuma das formas nacionais da língua comum
deveria ser considerada dialeto, «patois», ou outra designação
que traia inferioridade, e sim variantes da língua portuguesa
em nível de norma.
21') Para uso dos leitorados, adotar-se-ia um único sistema ortográfico, fosse o oficial de um dos países o proveniente de um acordo para esse fim.
3!>) Os dois países, por meio de convênios com as universidades onde existem leitorados, estabeleceriam um programa mínimo para o ensino do idioma e das literaturas de

6 iJ ) Sendo indispensável, para vulgarização da cultura
dos dois países, a coexistência harmônica, numa universidade,
dos leitores portugueses e brasileiros, seria aconselhável, sempre que possível, alternância do ensino de uma forma cultural
por outra.
7*) A elaboração de livros básicos: o português fundamental, uma gramática, antologias, compêndios de literatura,
de história, de geografia, etc.
8") A gramática trataria os dois padrões nacionais da
Língua Portuguesa em igualdade. Para os fatos comuns que
necessitassem de abonação haveria um exemplo colhido em
escritor português e outro, em brasileiro. As divergências
seriam enunciadas sem julgamento de valor.
9») O Instituto de Alta Cultura de Portugal e o Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil, ouvidos os órgãos técnicos, indicariam uma Comissão encarregada de fazer a gramática normativa do português contemporâneo e as antologias para o ensino do idioma
e da literatura. Os dois órgãos poderiam editar de comum
acordo tais obras ou subvencionar editores particulares para
publicá-las,
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10*) Os órgãos acima
vênio com universidades dos
para formação de leitores, os
pecialização, seriam bolsistas

referidos manteriam, em conseus países, cursos especiais
quais durante o período da esdaquelas Instituições.

POSIÇÃO DA SEÇÃO BRASILEIRA REFERENTE AO ARTIGO XIII

§ í» Os dois países concederão equivalência dos cursas
nos três níveis de ensino, para os efeitos de transferência, com
observância do preceituado no parágrafo seguinte.
§ 2'-' Para os fins do parágrafo anterior, o candidato
apresentará documentação que comprove ter cursado estabelecimento oficial, ou reconhecido pelos órgãos próprios de
cada país; essa documentação deverá ser autenticada pela
Repartição consular competente. O transferido ficará sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias.
§ 3V Os candidatos que tenham cursado qualquer modalidade de ensino médio receberão, em cada país, orientação
própria, quando estiverem em condições de iniciar curso superior independentemente do vestibular. Essa orientação
visa à melhor articulação entre cursos especializados de nível
médio e os superiores a que eles se destinem.
§ 4il? A transferência de estudante de um para outro
país fica condicionada aos períodos letivos neles vigorantes.
Excetuam-se os casos de diplomatas, militares e demais servidores públicos ou mesmo de Organizações não Governamentais que se desloquem por necessidade, exceção de que se
benificiam também os seus dependentes.
§ 5° A isenção de exame de admissão, ou vestibular,
nos respectivos países, para ingresso em curso superior, somente atinge os candidatos que, na última série do curso de
nível médio, tenham obtido média sete (7) nas disciplinas
consideradas nucleares, em relação ao curso pretendido. Por
curso médio entende-se aquele que dá direito ao ingresso a
curso superior,

§ 6° Os alunos matriculados nos sistemas de um ou
outro País. só poderão obter transferência, no caso de dispensa do exame de admissão (vestibular), depois de dois
anos, desde que tenham tido aproveitamento, pelo menos
parcial, nos seus estudos. Excetuam-se desta exigência os
casos previstos no § 4' deste artigo, e outros que se considerem especiais (peculiares), a critério dos órgãos próprios
de cada País. Os pedidos de transferência -serão encaminhados pelas Embaixadas dos respectivos países.
Por «visto regulamentar», entende-se visto próprio de
estudante, cuja permanência no país é de caráter temporário
(temporário-especial 8 «a») .
A «via diplomática» é entendida, para os fins estabelecidos no § 6*>, a Embaixada do Brasil em Lisboa, para os
candidatos portugueses e a Embaixada de Portugal no Rio
de Janeiro, para os candidatos brasileiros.

Artigo XV
INTERPRETAÇÃO DA PARTE BRASILEIRA

O reconhecimento de estudos para efeito de matrícula
em curso de aperfeiçoamento e especialização dos diplomas
e títulos profissionais a que se refere o artigo, se estende aos
cursos de mestrado e doutorado.
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA SUBCOMISSÃO MISTA
DO ACORDO CULTURAL LUSO-BRASILEIRO

l" de julho de 1969
Representantes Brasileiros:
Presidente - - Dr. Cândido Guinle de Paula Machado
General Propício Alves
Engenheiro Ivo Vianna de Azevedo
Doutor Décio Guimarães de Abreu
Secretário — Senhor Hélio Araújo
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Representantes Portugueses:
Presidente - - Doutor Luís Borges de Castro
Senhor Fernandes Guedes
Secretário -- Doutor Jorge de Sá Borges
Abriu a sessão o Senhor Doutor Cândido Guinle de
Paula Machado, que começou por declarar que, a seu ver,
o problema a tratar na presente reunião, respeitante ao livro,
residia fundamentalmente nas obras traduzidas quer em Portugal, quer no Brasil. Acrescentou aceitar que os detentores dos direitos autorais são livres de os negociar com quem
entenderem e nem mesmo as associações de classe podem ir
além de recomendações aos seus filiados. Continuou referindo que há dificuldades para o leitor brasileiro e para o
leitor português, em aceitarem as obras respectivamente traduzidas e publicadas em Portugal e no Brasil, porque embora
o idioma seja o mesmo, o linguajar é diferente. Acontece
até, que as obras dos autores brasileiros são muitas vezes
reescritas em Portugal. Sendo assim, não será conveniente
afastar os leitores de cada um dos países de obras do pensamento universal que profundamente lhes interessam. Há
obras que são para eles culturalmente importantes, mas que
lhes são «barradas», pois os direitos autorais foram compra'dos para a língua portuguesa, por editores de um dos países
e as traduções não são do agrado do público do outro país.
Pretende a Subcomissão Brasileira abrir as pistas que propiciem o acesso dos editores de ambos os países a todas as
obras que lhes possam interessar, recomendando a compra de
direitos autorais para edições em cada país e não para o
idioma português. Em resposta, o Senhor Doutor Luís
Borges de Castro começou por lembrar que havia problemas
'de forma a que a presente sessão não podia deixar de atender.
Assim, referiu desde logo que o assunto se circunscrevia ao
estudo da possibilidade de regimes de co-edições e isubcedências de direitos autorais a observar pelos editores brasi-
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leiros e portugueses. O Senhor Doutor Cândido de Paula
Machado, aceitando que a afirmação do Dr. Luís Borges de
Castro era correta, esclareceu, no entanto, que o item 3 do
Artigo III do Acordo tratava especificamente de entendimentos entre os órgãos de classe dos editores brasileiros e
portugueses, relativos ao problema das traduções, bem como
a própria Agenda geral, além dos outros tópicos; por isso, entendia simplificar a reunião abordando inicialmente o assunto
mais concreto das traduções. Respondendo, o Dr, Luís
Borges de Castro lembrou, todavia, a impossibilidade de sair
da agenda da Subcomissão ou de deixar de tratar os problemas nos termos definidos pelo plenário. Entrevindo, o
Sr. Fernanda Guedes considerou que, portanto, convinha
entrar no estudo dos modos de concretizar a orientação dada
pelo plenário a respeito de acordos bilaterais para co-edições
e subcedências. Entretanto, o Sr. General Propício Alves
lembrou que o assunto das co-edições levantava problemas
complicados, como o de se saber se se tratava de co-edições
entre editores portugueses e brasileiros ou entre quaisquer
destes e terceiros. Sobre isto o Sr. Dr. Cândido de Paula
Machado, confirmando a complexidade do problema, sugeriu
que ele nem fosse discutido. O Dr. Luís Borges de Castro, no
entanto, asseverou que o problema levantado pelo Sr. General
Propício Alves era importante, dada a sua gravidade, pelo
que merecia ser estudado. O Sr. Fernando Guedes pediu a
palavra para, dirigindo-se ao Sr. Dr. Cândido de Paula Machado, perguntar se o regime brasileiro das co-edições não
tinha quaisquer restrições fosse com quem fosse, tendo-lhe
sido respondido que não. Continuando no uso da palavra,
o Sr. Fernando Guedes esclareceu, referindo-se a uma afirmação anterior do Sr. Dr. Cândido de Paula Machado, que,
tanto quanto era do seu conhecimento, nem um escritor como
Guimarães Rosa, para citar um caso limite, estava a ser alterado na edição portuguesa dos seus livros. O que preocupava, acrescentou, era o fato de haver muito pouco conhe'
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cimento da cultura atual de cada um dos países, no outro.
O Sr, General Propício Alves interveio, afirmando considerar
que o problema dos autores nacionais estava resolvido no
próprio texto do Acordo e que o problema se resumia aos
aspectos da melhor difusão e de promoção comercial.
O Dr. Luís Borges de Castro manifestou o seu desacordo,
afirmando que a situação atual em relação aos autores nacionais era, no todo, semelhante ao problema das traduções.
O Sr. Dr. Cândido de Paula Machado, respondendo, não
considerou que tal semelhança existisse. O Sr. Fernando
Guedes interveio dizendo não poder concordar com a opinião
do Sr. Dr. Cândido de Paula Machado, pois que sobretudo
importava que cada um dos povos de língua portuguesa pudesse ter uma fruição completa da cultura viva do outro, para
o que se impunha uma divulgação ampla das obras literárias
atuais. O Dr. Cândido de Paula Machado declarou
não ver qualquer inconveniente em que fosse feita uma recomendação sobre tal problema. O Sr. Décio Guimarães
de Abreu interveio afirmando que, por vezes, as necessidades
locais impõem edições locais, em conseqüência dos aparelhos
de produção e distribuição nem sempre estarem aptos a responder com a necessária rapidez e eficácia às solicitações
feitas pelo mercado do país que não seja o da edição. Concordando, o Sr. Fernando Guedes afirmou que o Dr. Décio
Guimarães de Abreu tinha tocado um ponto fulcral do problema, pelo que entendia que as associações de classe deveriam recomendar aos seus filiados a co-edição ou subcedência,
quando tal se mostrasse aconselhável. Quanto ao problema
anteriormente levantado pelo Sr. Dr. Cândido de Paula Machado respeitante às diferenças de linguagem que tornavam
difícil o acesso do leitor de um dos países às traduções realizadas no outro, acentuou que lhe parecia perfeitamente possível que os editores procedessem a uma revisão terminológica, à semelhança do que fazem os editores ingleses e norte-americanos, no sentido de tornar as traduções efetuadas em
cada um dos países acessíveis ao leitor de toda a área lin-

güística. O Sr. Dr. Cândido de Paula Machado manifestou
as suas dúvidas quanto às vantagens de se procurar uma uniformização de linguagem, pois que para ele a língua é formada pelas conquistas quotidianas. Não deveria haver essa
preocupação de uniformidade que redundaria no empobrecimento da língua portuguesa, não lhe parecendo ser essa recomendação desejável. O Sr. Fernando Guedes esclareceu
que, se considerava perfeitamente impróprio alterar a prosa
de um escritor português ou brasileiro, pois aí se iria mexer
no próprio fenômeno da criação artística, o mesmo não se
aplicava às traduções pois estas não têm outro objetivo que
não seja o de permitir uma fruição sempre incompleta da obra
de um escritor, ao leitor que não possa ler na língua original.
Encerrou-se a sessão às 16 horas, ficando marcada nova
sessão para o dia 2, às 10 horas da manhã, no mesmo local.
ATA DA SEGUNDA SESSÃO DA SUBCOMISSÃO DO LIVRO DA
COMISSÃO MISTA DO ACORDO CULTURAL LUSO-BRASILEIRO

2 de julho de 1969
Abriu a sessão o Sr. Dr. Cândido de Paula Machado,
que declarou parecer-lhe possível encontrar uma plataforma
que permitisse a elaboração de recomendações aceitáveis por
ambas as partes de modo a que pudessem ser levadas ao
plenário da Comissão Mista na reunião convocada para hoje
à tarde. E acrescentou que, desde logo, considerava aceitável a sugestão de recomendação formulada na véspera pela
delegação portuguesa sobre co-edições e subcedências de
autores portugueses e brasileiros. O Dr. Luís Borges de
Castro interveio, para agradecer a gentileza da delegação
brasileira em se ter deslocado a este Hotel para prosseguirem
os trabalhos, atendendo ao seu estado de saúde, fazendo,
desde logo, votos por que se encontrasse um denominador
comum na resolução das questões postas em exame, consoante o desejo do Dr. Cândido de Paula Machado.

— 56 —
A seguir, falou o Sr. General Propício Alves manifestando
a opinião de que, inicialmente, poderia haver o encaminhamento de duas recomendações: a primeira sobre co-edições e
subcedências de obras de autores nacionais; a segunda, pertinente às traduções, abrangendo a possibilidade de co-edições, quando viáveis, ou de edições paralelas, contratadas
separadamente. O Sr. Fernando Guedes formulou uma
proposta concreta sobre as traduções, considerando, simplesmente, a possibilidade de co-edições e subcedências; entretanto, o Dr. Décio Guimarães de Abreu interveio para propor
a separação como princípio, aliás como se faz na Inglaterra,
e quando houvesse acordo, co-edições. O Sr. Fernando
Guedes esclareceu que o princípio observado pela Inglaterra
não era o da separação, como também não o era no caso da
Espanha com os países de língua espanhola da América Latina. O Dr. Paula Machado interveio referindo que o caso
da Espanha com a América Latina era especial, uma vez
que a generalidade dos editores espanhóis tinham suas casas
também instaladas nesses países. Acrescentou que considerava desejável que os editores portugueses também viessem
para o Brasil, aqui editando, ocupando a indústria gráfica
brasileira e propiciando trabalho à mão-de-obra nacional
existente. Sobre a negociação separada de direitos de tradução para edições paralelas com livres cursos nos dois países,
o Sr. Fernando Guedes disse não concordar com tal idéia,
propondo, pela delegação portuguesa, que se recomendasse
a adoção de um sistema de co-edições ou subcedências,
quando o editor de um país não possa assegurar a conveniente
difusão da obra no outro. O Dr. Cândido de Paula Machado referindo-se à proposta anterior, sugere a eliminação
de qualquer referência aos aspectos meramente comerciais.
O Sr. General Propício Alves examina a situação atribuída
aos órgãos de classe, pela referida proposta. Acha que os
editores devem-se entender através de seus órgãos de classe.
O Dr. Cândido de Paula Machado oferece nova redação para
a proposta em exame, atendendo aos dois aspectos acima en-
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focados. O Sr. Fernando Guedes põe à consideração da
Subcomissão a forma como os órgãos de classe podem motivar
seus associados nesse sentido, parecendo-lhe que ela seria a
de estimulá-los através de contatos diretos, por um lado, cabendo, por outro lado, aos órgãos de classe a permuta de informações que indiquem o desenvolvimento do sistema estabelecido podendo até, no caso eventual de surgir qualquer
problema concreto ou impasse, os mesmos órgãos atuar, dentro
de suas possibilidades, junto às partes interessadas. O Doutor Cândido de Paula Machado, em seguida, abordou a questão de co-edições com editores estrangeiros, tendo o Senhor
Fernando Guedes pedido a atenção dos presentes para a
grave situação decorrente da edição e impressão em português
em países fora da área lingüística portuguesa, sem a participação de editores nacionais de um dos países dessa área, de
livros destinados a serem lançados nos mercados brasileiro e
português. O Dr. Luís Borges de Castro, então, ressaltando
os inconvenientes da aceitação incontrolada de tal prática, referiu que já havia editores espanhóis que adquiriam os direitos para a língua portuguesa na disposição de não publicarem nesta língua, a fim de o leitor português e brasileiro
ser obrigado a adquirir a tradução espanhola por eles editada . O Dr. Cândido de Paula Machado, a propósito, relatou o que tem ocorrido no Brasil, onde já se verifica a
entrada de livros impressos em português em vários países
da Europa, que não Portugal, e também na Argentina, considerando esse fato grandemente prejudicial não só ao desenvolvimento da indústria editorial e gráfica do Brasil e
Portugal, mas um prejuízo de ordem cultural, face à qualidade inferior dessas traduções, impondo-se, portanto, a necessária adoção de medidas para preservação de nossa área
lingüística. Todavia, há a considerar, acrescentou, a situação dos editores brasileiros ou portugueses que contratem co-edições com editores de outros países. Todos concordam,
nessa parte, em que o caso de tais co-edições não afeta o princípio geral de defesa da área idiomática. O Sr. Fernando
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Guedes, concordando com as opiniões anteriormente emitidas,
insistiu por uma recomendação aos editores portugueses e
brasileiros no sentido de, tanto quanto possível, adotarem nas
suas traduções um vocabulário acessível aos leitores de ambos
os países. O Dr. Cândido de Paula Machado divergiu da
proposta, fundamentando sua discordância considerando que
tal prática redundaria no empobrecimento da língua portuguesa, não lhe parecendo, assim, essa recomendação desejável
nas obras de literatura, aceitando-a, porém, no concernente
às obras de caráter técnico e científico. O Dr. Luís Borges
de Castro, considerando o interesse mútuo no debate de problemas comuns, entendeu ser necessária uma proposta na
qual se previsse a realização de reuniões anuais entre os
órgãos de classe dos editores de Portugal e do Brasil, ou,
pelo menos, sempre que se reunisse a Comissão Mista do
Acordo Cultural. Seguidamente, depois de debatidos pormenorizadamente pelos membros das duas delegações todos
os assuntos em pauta, foram elaborados e aprovados em conjunto os seguintes textos a serem presentes ao Plenário da
Comissão Mista: «Considerando a grande vantagem que
advém para o maior enriquecimento cultural de cada um dos
países, de uma ampla difusão das obras dos autores nacionais;
Considerando a conveniência de se estabelecer instrumento
adequado à facilitação da publicação, em ambos os países,
das obras dos autores nacionais de cada Parte Contratante;
Considerando que a difusão dessas obras requer também uma
contribuição dos governos, na sua esfera de competência;
Considerando que tais aspectos constituem expressa preocupação do Acordo Cultural em vigor, a Subcomissão sugere:
a) Que os órgãos de classe representativos dos editores de
livros do Brasil e de Portugal recomendem aos seus associados, sempre que possível, co-edições com editores do outro
país, daquelas obras de autores nacionais de que detenham
os direitos, ou, quando a co-edição não seja viável, se disponham a subceder, em condições equitativas, os direitos de

edição para esse país; b) Que o Governo de cada uma das
Partes Contratantes proceda à distribuição permanente das
obras dos autores seus nacionais e, bem assim, de bibliogra-,
fias, às bibliotecas públicas e universitárias do outro país.»
«Considerando o grande interesse para a cultura de ambos os
países, que resulta da divulgação das traduções de obras literárias, científicas e técnicas, a Subcomissão sugere: Que os
órgãos de classe dos editores de livros do Brasil e de Portugal recomendem aos seus associados, sempre que haja
mútuo interesse, co-edições daquelas obras em que o editor
de um dos países tenha adquirido os direitos para a área da
língua portuguesa, ou, quando a co-edição não seja viável,
se disponha a subceder, em condições equitativas, os direitos
de edição de tais obras para o outro país.» «Considerando
que se impõe a preservação da área lingüística portuguesa,
a Subcomissão sugere: Que as Partes Contratantes estabeleçam medidas que desestimulem a importação pelos países
signatários, de edições em língua portuguesa, que não sejam
de autores nacionais, publicadas em países de outro idioma
e que não tenham sido editadas ou co-editadas por editor português ou brasileiro.» «Considerando os benefícios gerais e
comuns decorrentes da uniformização da terminologia utilizada na publicação de obras de caráter científico e técnico,
a Subcomissão sugere: Que as Partes Contratantes, promovam, através de seus órgãos competentes, o estudo e a uniformização de um vocabulário científico e técnico.» «Considerando que a cultura luso-brasileira e a sua difusão em
ambos os países impõem o estreitamento cada vez maior das
relações entre os editores de Portugal e do Brasil, a Subcomissão sugere: Que as Partes Contratantes promovam
reunião dos representantes dos órgãos de classe dos editores
de livros de ambos os países sempre que a Comissão Mista
se reúna.» Antes de encerrar a sessão, os Presidentes das
delegações portuguesa e brasileira da Subcomissão do Livro
da Comissão Mista do Acordo Cultural Luso-Brasileiro congratularam-se pela forma elevada como decorreram os tra-
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balhos e face aos bons resultados obtidos. Lidas por ambos
os Presidentes, as presentes atas vão por eles assinadas.
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1969. — Dr. Cândido
Guinle de Paula Machado, Presidente da Delegação Brasileira. - - Dr. Luís Borges de Castro, Presidente da Delegação Portuguesa.

VII - - COMUNICADO CONJUNTO
A convite do Governo brasileiro, o Presidente do Conselho de Ministros de Portugal, Doutor Marcello Caetano,
visitou oficialmente o Brasil de 8 a 12 de julho, tendo realizado conversações em Brasília com o Presidente da República
Federativa do Brasil, Marechal Arthur da Costa e Silva, no
decurso das quais foram examinados assuntos que importam
aos interesses dos dois países. Durante as conversações foi
sublinhada a firme vontade dos dois Governos de intensificar
a cooperação política, econômica e cultural entre o Brasil e
Portugal, exigida pelas aspirações inequívocas dos dois
povos e correspondente à defesa dos ideais e valores que lhes
são comuns. Essa cooperação decorre do passado e das
afinidades recíprocas e, por outro lado, obedece ao imperativo de adaptar a Comunidade Luso-Brasielira aos problemas
do tempo presente.
2. No âmbito dos seus encontros anuais, a Ministro
dos Negócios Estrangeiros de Portugal e o Ministro das
Relações Exteriores do Brasil, dentro da orientação estabelecida na entrevista do Presidente do Conselho de Ministros
com o Presidente da República, estudaram a forma de dar
efetiva e urgente execução aos Acordos Culturais e de Comércio de 7 de setembro de 1966, com o objetivo de imprimir
à Comunidade vigoroso impulso que a afirme nos planos
bilateral e internacional.
3. No domínio político, foram analisados os principais
acontecimentos internacionais e, particularmente, os de interesse direto para os dois países. Os dois Ministros assen-
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tiram na conveniência de intensificar o intercâmbio de informações e consultas sobre os problemas que possam afetar ou
interessar os dois povos, tendo sido encarecida a vantagem
de promover, para esse fim, uma colaboração mais estreita.

f)

organizar e estimular a cooperação no domínio
tecnológico, muito particularmente quanto ao
uso da energia nuclear para fins pacíficos;

g)

reafirmar a conveniência de entabularem-se
negociações com vistas à celebração, no mais

4. À vista dos resultados das reuniões das Comissões
mistas cultural e econômica, realizadas no Rio de Janeiro de
l 9 a 4 e de 3 a 4 do mês em curso, respectivamente, e após
o entendimento entre os dois Ministros resolveu-se o seguinte:

breve prazo possível, de um acordo para evitar
a dupla tributação;
h)

I - - No campo econômico-financeiro:
a)

b)

c)

expandir o intercâmbio comercial entre as duas
nações, através de medidas que facilitem a circulação de mercadorias e explorem todas as
possibilidades de tornar complementares, onde
viável e útil, os diversos setores da economia
de cada uma;
estudar o estabelecimento de portos francos
nos territórios de Portugal e do Brasil, com o
fim de estimular a exportação dos respectivos
produtos nacionais;
encorajar na iniciativa privada o estabelecimento de sociedades ou empresas mistas, com capitais portugueses e brasileiros, em consonância
com o objetivo que se teve em vista ao aprovar-se a organização de um Centro Empresarial
Luso-Brasileiro;

d)

procurar assegurar a cooperação luso-brasileira
no campo bancário e no plano de investimentos
conjuntos;

e)

incentivar as medidas necessárias para a cooperação no domínio da formação de mão-de-obra especializada;

designar, no âmbito de cada Chancelaria, um
funcionário de elevada categoria, encarregado
de coordenar os estudos e a execução de medidas de interesse comum para a rápida concretização dos objetivos acima.

II — No campo cultural:
a)

iniciar o estudo e levar a cabo a unificação do
vocabulário português técnico e científico;

b)

dar ao ensino de história e literatura de cada
um dos países, em todos os níveis, o tratamento mais favorável que for dispensado ao ensino
da história e literatura do outro;

c)

proceder, quando for o caso, à revisão de textos
dos livros de ensino sobre a história dos dois
países;

d)

apoiar o acordo a que chegaram os editores
brasileiros e portugueses sobre as obras traduzidas para a língua portuguesa;

e)

coordenar a atividade dos leitorados dos dois
países no estrangeiro, com vista à unidade lingüística .
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5. As conversações entre os dois Ministros, que decorreram, como sempre, dentro do mais elevado espírito de
cordialidade e franco entendimento, foram animadas pelo desejo de impulsionar a Comunidade Luso-Brasileira e pela convicção de que esta, tendo em conta o seu potencial humano
e territorial, poderá desempenhar um papel do maior relevo
no progresso dos dois povos.
Em 12 de julho de 1969.
JOSÉ DE MAGALHÃES PINTO
Ministro das Relações
Exteriores do Brasil

ALBERTO FRANCO NOGUEIRA
Ministro dos Negócios
Estrangeiros de Portugal

