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Mesmo que o Conselho Permanente não me tivesse designado, como designou, para 
responder, em nome das delegações estrangeiras, ao discurso do Presidente da Comissão 
Organizadora, eu nunca me perdoaria, como português e como representante oficial do 
Notariado lusitano, não usar da palavra na sessão solene de abertura deste Congresso; como 
português, porque vir ao Brasil e abraçar os meus irmãos brasileiros é, para mim, como ir a 
Portugal e abraçar-me no espelho de minha própria imagem; como representante oficial do 
Notariado do meu País, porque desempenhar-me de tão honroso mandato é, para mim, como 
que anunciar, com o maior dos orgulhos, os altos sentimentos de amor e solidariedade que 
unem, e hão de unir para todo o sempre, as duas inseparáveis verdades da nossa eterna 
verdade. 

Sou um homem simples - de palavras simples; mas, talvez por isso, encanta-me sobremaneira 
tudo quanto é nobre e digno, tudo quanto é construtivo e levado, tudo, enfim, quanto, nas 
conturbadas horas de incerteza em que vivemos, me deixa uma sensação de vitalidade 
criadora, de persistência aprumada, de reação progressiva. Nada me impressiona mais, sob 
este aspecto do que um Congresso de notários, e nada me impressiona mais, neste momento, 
do que saber que este se realiza sem a presença do meu querido e velho amigo, Don José 
Negri - verdadeira alma do notariado latino de todos os tempos. Não ignoro que a nossa 
profissão ainda não se afeiçoou inteiramente ao sentir das coletividades e até mesmo no de 
alguns dos seus serventuários, e que se nos abre ainda um longo caminho a percorrer para 
convencermos certos departamentos dos vários meios sociais de que o notariado não constitui 
um simples processo formulário e representa antes uma intervenção de certeza e 
autenticidade - certeza, como se esta não fosse a dogmática dos deuses, autenticidade, como 
se esta não constituísse o privilégio dos eleitos. Pois tudo isto temos que ser e nos é exigido, 
ao mesmo tempo que nos comportamos como os mais diretos obreiros da conciliação entre os 
interesses desavindos. De aí o dizer-se, como já o tenho dito diversas vezes, que poderá e 
deverá a Humanidade contar com o nosso exemplo para solução de alguns dos seus 
problemas. 

Por um lado, infiltramos idéias de pacificação nas relações patrimoniais dos indivíduos, e, por 
outra, em lugar de contribuirmos para um entendimento ocasional que amanhã se designará 
por História, escrevemos para a infinita consumação dos séculos a que já hoje apelidamos de 
posteridade. É esta, afinal, a diferença entre o que se lê nas páginas da História e o que $é 
escreve nos protocolos dó notariado."' interpreta-se, porque a escrita é posterior aos fatos, e 
aqui; documenta-se porque os fatos são anteriores a escrita, 

Eu não sei, com franqueza, de profissão que mais ilustre a evolução histórica dos povos. 

Não poderia este país ser mais bem escolhido para nele se realizar o IV Congresso da União 
Internacional do Notariado Latino. Aqui se respira uma atmosfera de libertação mental que só 
favorece a ação profissional dos notários e só propicia o seu melhor enquadramento no meio 
social com vistas às mais vitoriosas conquistas no futuro. Ainda agora me acode a lembrança a 
prestigiosa figura do vosso Presidente Kubitschek de Oliveira, cuja passagem pela minha terra, 



não deixou de inculcar, no coração de todos os portugueses, a par, de uma impressão de 
irresistível simpatia pessoal, uma nota de reconfortado contentamento pelas perspectivas de 
restabelecimento de uma política posta em desuso pela insaciável cupidez dos homens: a da 
grandeza nacional de uns ao serviço da grandeza universal de todos; e, neste clima de civismo 
puro e elegante com que o vosso Presidente acaba de dar ao inundo uma lição de cristandade 
refletida, eu pondero como é, na realidade, feliz esta Pátria, que tem, na temperança firme dos 
que nela mandam e na sublime confiança dos que a ela obedecem, toda a euforia verde desta 
paisagem para inspirar os que pensam, e toda a magia de ouro desta língua para imortalizar os 
que escrevem. 

Saudemos, pois, o Notariado Latino como um dos grandes precursores de amor e de caridade, 
que, um dia, hão de reinar, sem reticências, em todas as forças vivas das sociedades civilizadas 
- e saudemos o Brasil, esta terra irmã da minha, onde os homens de amanhã, nossos filhos de 
hoje, virão beber o exemplo do amor do próximo como s mais poderosa arma para a salvação 
definitiva da Humanidade. 

Vou acabar; e vou fazê-lo porque nunca sei o menor número de palavras que me será dado 
utilizar para não me tornar molesto, nem o maior número delas que me seria necessário 
entregar para não parecer desrespeitoso. O meio termo, que tanto apeteço, é sempre cousa 
em que muito hesito. Sejam excessivas as palavras que já proferi ou manifestamente 
insuficientes as que ainda me restam, um fato porém, existe, uma grande pequena coisa se 
deu, que profundamente me emocionou: ao descer na aeronave que a esta Santa Pátria me 
conduziu, deparou-se-me, no alto do Corcovado, a figura do Redentor, cujo rosto sereno e 
doce e cujos braços abertos em forma de cruz se me gravaram no coração como se me 
quisessem proteger e me dissessem: bem vindo sejas. Impus-me então corresponder a 
saudação divina que este carinhoso Povo colocou às portas de sua casa - imagem primeira de 
generosidade com que recebe e agasalha os que chegam e última expressão da comovedora 
saudade com que se despede dos que partem. Mas não o consegui. A voz se entorpeceu e os 
olhos se embaciaram. Apenas agora, envolvido pelo calor de vosso acolhimento, que 
reconhecidamente agradeço, me apercebo da impressionante singularidade que então 
furtivamente me escapara: a de que sois o único povo abaixo do azul do firmamento que tem 
o direito de rezar: 

- Padre Nosso, que estais no Céu e na Terra... 


