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Este volume enfeixa os principais documentos ligados à visita oficial que o Senhor
Adolfo I.ópez Malhos, Presidente dos Estados
Unidos Mexicanos, realizou ao fírasil, entre
19 e 25 de janeiro de 1060: discursos de saudação e de agradecimento, bem come textos
de atos firmados entre, o Brasil e o México,
além de reportagens sobre algumas cerimónias oficiais e visitas diversas.
Da importância dessa visita disse o Presidente Juscelino Kubitschek, em í." de fevereiro de 1960, na reunião do Ministério comemorativa do quarto aniversário de seu Governo:
"Devo proclamar aqui que a Operação
Pan-A me ricana ninilí) ficará a dever ao Presidente da República do México. Dele acabo
de receber sugestões vuliosíssimas no sentido
da adoção de providências concretas para <i
realização de nosso objelivo comum. O Presidente López Mateos trocará ideias sobre o
assunta com outros Cliefcs de Estado. No que
toca ao Brasil, tenho a satisfação de anunciar
que as ideias do Presidente mexicano, por sua
disposição construtiva e perfeita objetividade,
receberam de minha parle total adesão. Es-
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pêro que o mesmo aconteça com os dentai*
países, cuja qpinião acatamos como decisiva
para o bom êxito desse grande movimento,
generosamente concebido e que necessita de
ler, firmemente delineados não só os seus objetivos gerais, como também, a ordem de prioridade no tratamento dos diversos assuntos."
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l. ENTREGA DO COLAR DA ÁGUIA AZTECA
AO PRESIDENTE JUSCELINO KURITSCHEK
NO PALÁCIO DAS LAUANJEIKAS, RIO DE JANEIRO,
EM 19 DE JANEIRO DE 1960.

I — SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS

O Conselho Nacional da Ordem da Águia Azteca
resolveu conferir-lhe no grau mais alto esta condecoração. Toca-me a honra de entregá-la a Vossa Excelência tendo em conta suas esclarecidas condições de
estadista. O afeto que Vossa Excelência soube despertar em todos os povos da América e do qual foi uma
amostra a recente e cordialíssima recepção que o povo
do Rio de Janeiro me dispensou na tarde de hoje, tornou-o digno dessa distinção. Esse colar representa o
anseio mais puro da história do México constituído
pelo último dos imperadores aztecas, que morreu na
flor da vida em defesa de seu povo. Representa, ainda,
a vontade indomável de lutar por melhores condições
tle existência. Faço votos para que minha visita ao
grande povo brasileiro e a Vossa Excelência seja o
início de uma etapa muito mais fecunda nas relações
entre os povos da América. Vossa Excelência, eu e
todos os mandatários de todas as Nações americanas
temos uma igual preocupação: defender os interesses
<> os destinos dos nossos povos. Ao conferir-lhe este
.'8 -
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Colar, unamos todos os nossos esforços no sentido de
encontrar soluções práticas em benefício da maior
cordialidade e do maior desenvolvimento dos paises
americanos.
II — AGRADECIMENTO DO 1'HKSIDENTE JUSCELINO
KUBITSiCHEK

Há poucos momentos Vossa Excelência sentiu o
calor e o entusiasmo das manifestações com que o
povo do Rio de Janeiro o recebeu, o desejo ardente do
Brasil de cada vez mais estreitar os laços de amizade
e fraternidade que unem a todas as Nações do Continente. Estamos numa hora verdadeiramente miraculosa para o Continente. As nossas Nações procuram
se conhecer e resolver as dificuldades recíprocas e
procuram numa política de entendimento franco e sincero estabelecer laços que amanhã tornem mais fácil
a vida de todos os povos. É extremamente honroso
para todos nós receber esta condecoração. Estamos
habituados a admirar as grandes e gloriosas tradições
do seu Pais, em que a liberdade ocupou sempre lugar
de destaque, em toda a sua história. Eu a entrego ao
Brasil como uma demonstração do espírito fraterno
que nos une.

2. ENTREVISTA COLETIVA NA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE IMPRENSA
RIO DE JANEIRO, EM 20 DE JANEIRO DE 1960

(Reportagem da Agência Nacional)
Declarando que o México e o Brasil estão empenhados em incrementar suas relações económicas e
culturais, em benefício dos interesses dos povos das
duas nações amigas, o Presidente Adolfo López, Mateos
falou à imprensa brasileira e aos representantes de
numerosos jornais estrangeiros, ontem reunidos na
sede da Associação Brasileira de Imprensa.
Em sua entrevista, solicitado pelos jornalistas, o
ilustre visitante abordou numerosos problemas, quer
os de ordem específica, referentes ao Brasil e ao México, como assuntos comuns à humanidade em geral:
guerra fria, entre Leste c Oeste, desarmamento, aníisseinitismo, turismo, Operação Pan-Americana, Cuba,
Reunião de Bogotá, Brasília e outros temas.
Intercâmbio
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Depois de referir-se à recepção de que foi alvo
ao chegar ao nosso país e de solicitar aos jornalistas
transmitissem ao povo, às autoridades e à própria imprensa o seu agradecimento, o Presidente do México,
— 11

l
respondendo às perguntas que lhe eram feitas, falou
dos objetivos de sua visita.
Nesse sentido afirmou que México e Brasil possuem problemas comuns, que devem ser encarados de
comum acordo para .soluções que a ambos beneficiem.
Assim, os dois países estão, no presente, trabalhando
no sentido de seu desenvolvimento industrial
que
mais cedo ou mais tarde, os problemas que daí decorrem teriam de ser equacionados do ponto de vista
dos interesses de ambos. Nessas condições, todo um
planejamento se faz necessário visando a resolvê-los,
sem competições comerciais. O Brasil tern produtos
que interessam ao México, do mesmo modo que este
país tem mercadorias a oferecer ao mercado brasileiro. Essa troca pode ser realizada de comum acordo,
com vantagens para ambos as partes. Citou, a propósito, o algodão, o ferro, o petróleo, o carvão, frisando como os acordos em mira devem ser sempre estudados pelos técnicos, que verão o que pode ser concretizado de maneira favorável para os dois países.
Salientando que Brasil e México têm um intercâmbio comercial aquém de suas possibilidades, e que
uma das causas é ainda a dificuldade de transporte,
abordou detalhes do acordo cultural e do acordo comercial em pauta entre as duas nações.
OPA c. Brasília
Respondendo a várias perguntas sobre a Operação
Pan-Americana, o Presidente Lópcz Mateos frisou que
sua formulação representa a mais completa exposição
já levada a efeito sobre as questões relacionadas com
as necessidades e os anseios dos povos latino-amencanos. Não somente expõe os problemas como aponta

a solução para tornar mais fácil e mais rápido o progresso dos países ainda não suficientemente desenvolvidos. Daí a sua importância e a atenção com que
Iodos os povos interessados acompanham os novos
passos dados cada dia com o objetivo da consecução
do programa nela contido ou entrevisto.
Rpferiu-se, a seguir, a Brasília, frisando que, apesar de ainda não o haver visitado, a instalação da nova
Capital do Brasil no interior do seu território, nas
condições em que está sendo realizada, representa sem
dúvida um passo de grande significado no caminho
do progresso brasileiro. O surgimento de novos núcleos populacionais, de novas fontes de trabalho, de
fontes de riquezas, o estabelecimento demográfico com
todas as suas consequências benéficas à economia do
pais, serão os resultados previsíveis e imediatos.
Guerra fria c cooperação
Depois de assinalar que a guerra fria entre Leste
e Oeste declina de maneira evidente, o Presidente mexicano afirmou que o seu país defende a solução pacífica para todas as questões entre as nações. O México esposa a tese de que todos os dirigentes de boa
vontade devem empenhar-se no sentido de fazerem
valer os interesses supremos dos povos. A visita do
Yice-Presidente Nixon à URSS, posteriormente a visita de Kruschev aos EE. UU., e a anunciada visita do
Presidente Eisenhower, também à União Soviética,
são contribuições que aclaram os horizontes e beneficiam a humanidade.
No que toca ao problema do desarmamento mundial, lembrou que em sua visita à ONU manifestou
seu apoio à ideia, reafirmando que todos os dirigen— 1,1

*íes têm a obrigação moral de contribuir para que seja
alcançado o desarmamento universal. O México -- revelou -- dedica apenas 5,8% de seu orçamento a despesas militares.
- Não se pode viver tranquilamente num mundo
armado •— frisou.
Petróleo, Cuba e Arttissemitismo
Inúmeras perguntas sobre os mais diversos assuntos foram feitas pelos jornalistas ao Presidente do México.
Uma delas referia-se às relações entre aquele país
e Cuba. Respondendo-a, disse o Presidente Mateos
que o México mantêm relações normais com o governo
de Fidel Castro, a quem reconheceu, como os demais
países. O México procura incrementar seu comércio
com os Estados Unidos, sem prejuízo de suas relações
com as outras nações.
Abordando a política petrolífera mexicana, disse
que seu país não pensa em modificá-la.
A questão do antissemitismo constituiu uma pergunta, tendo o Presidente López Mateos lembrado que,
recentemente, fez, a respeito, uma declaração condenatórin, semelhante à declaração dada a público pelo
Presidente Juscelino Kubitschek.
- Se no passado combatemos o nazismo, como
um dos pontos mais negros a assinalar na história da
humanidade, não poderíamos senão condená-lo, agora,
ainda com maior veemência, em defesa da dignidade
humana e de todos os povos.
Sobre a proposta da Colômbia para uma reunião
do Comité dos 21, em Bogotá, declarou que o México
está de acordo com sua realização.

Abordando o problema da participação da Améi-ica Latina nas reuniões de cume, afirmou que é justo
que sua voz se faca ouvir, pois não somente os problemas da humanidade são gerais como a América
Latina tem questões de magna importância a considerar no conjunto. Na oportunidade, observou que uma
terceira posição só pode ser aquela de uma coincidência em benefício da dignidade humana e da paz entre
todos os povos.
Estabilidade económica e turismo
A certa altura da entrevista, uma pergunta proporcionou ao Presidente Mateos um retrospecto sobre
os problemas de revolução em seu país e o seu desenvolvimento até os nossos dias.
Acentuou, então, que a estabilidade económica e
a estabilidade política são o resultado de conquistas
do povo mexicano, hoje estabelecidas em leis. A estabilidade económica resulta da reforma agrária, que
•criou possibilidades maiores para todo o povo mexicano, e a estabilidade política é uma decorrência dos
objetivos alcançados.
Quanto ao turismo — uma das fontes de divisas
do México - - tem, sobretudo, um sentido de aproximação com todos os povos.
Voltando ao tema do acordo cultural entre o Brasil
e o México, o Presidente Mateos informou que ele
prevê o intercâmbio de professores, de técnicos, estudantes, além de mais estreita cooperação no campo
das investigações científicas, permuta de exposições,
etc. Para este ano, inclusive, está prevista uma exposição de Arte Contemporânea Mexicana no Brasil.
Por último, declarou que é muito importante para
a
humanidade
que os chefes de Estado se encontrem,
:
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se conheçam e tratem de problemas atinentes a cada
povo em particular e a todos em geral.
- O futuro do inundo está na cooperação internacional como uma possibilidade democrática, somente sob a qual a humanidade sobreviverá.

3.

CONVÉNIO DE INTERCÂMBIO CULTURAL
ENTRE OS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
E OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
FIRMADO NO PALÁCIO 1TAMARATI, lilo DE JANEIRO, EM 20 DE JANEÍKO DE 1960.

O Governo dos Estados Unidos do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos.
Convencidos de que, para o mais amplo desenvolvimento da cultura americana e da política interamericana, é fundamental c necessário um conhecimento mais íntimo entre os países do Continente,
Considerando que as relações entre seus povos
podem ser intensificadas através da difusão de informações sobre o progresso realizado em cada um dos
países, no campo do pensamento, da ciência c da
arte; e
Conscientes de que o acervo espiritual de ambos
os povos c suscetível de um fecundo intercâmbio
entre seus nacionais e seus organismos culturais;
Decidiram concluir um Covênio para alcançar as
finalidades assinaladas, e, com esse propósito, designaram seus Plenipotenciários, a saber:
Sua Excelência o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, o Senhor Horácio Lafer, Ministro de Estado das Relações Exteriores;
16
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Sua Excelência o Presidente da República dos Estados Unidos Mexicanos, o Senhor Manuel Tello, Secretário das Relações Exteriores;
Os quais, após terem exibido seus Plenos Poderes, achados em boa e devida forma, convieram no
seguinte:
Artigo I
As Altas Partes Contratantes estimularão os trabalhos que contribuem para o melhor conhecimento
de suas respectivas culturas, de seus feitos históricos,
costumes c principais atividades intelectuais e científicas, por meio, principalmente, de livros, periódicos
e outras publicações; de conferências, concertos e representações de peças teatrais; de exposições de arte
e outras de caráter cultural; da radiodifusão, gravações musicais nacionais c filmes cinematográficos
sem valor comercial; e do intercâmbio de cópias dos
documentos existentes nos arquivos e bibliotecas oficiais de quaisquer dos dois Países, que sejam de interesse para o outro, sempre c quando tal intercâmbio não infringir as disposições legais vigentes em seus
territórios.
Artigo JI
As Altas Partes Contratantes fomentarão o intercâmbio, entre seus respectivos Países, de professores,
pesquisadores científicos, artistas c estudantes, assim
como de outras pessoas que se interessem, em particular, pelas atividades culturais.
Artigo Hl
As Altas Partes Contratantes favorecerão o desenvolvimento e a introdução em suas Universidades

18 —

e outros estabelecimentos de instrução e pesquisa, de
cursos para difundir o idioma, a cultura e a civilização da outra Parte; e encorajarão, em seus respectivos Países, a criação de centros para esse fim.
Artigo IV
Com o objetivo de permitir aos nacionais de uma
das Partes Contratantes a realização de estudos no
território da outra, as Comissões a que se refere o Artigo VI deverão examinar as possibilidades de atingir os seguintes fins da melhor e mais rápida maneira :
a) Permitir a transferência, de um Pais para o
outro, de estudantes de nível primário, médio ou superior, na série seguinte à concluída em seu País de
origem;
b) Facilitar a matrícula, independentemente de
limite de vagas, nas instituições de ensino superior,
aos estudantes que, em seu País de origem, tenham
prestado exame vestibular ou preenchido outras condições ali exigidas para tal fim, estando assim habilitados a matricular-se em curso de nível superior;
c) Possibilitar que em seu País de origem sejam
reconhecidos os estudos realizados e os títulos ou diplomas obtidos pelos estudantes que cursarem os estabelecimentos de ensino da outra Partes; e
d) Verificar a possibilidade de conceder, anualmente, bolsas estipendiadas a estudantes pós-graduados, profissionais ou artistas, enviados por uma ou
outra Parte, para aperfeiçoarem seus estudos.
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Cada Alta Parte Contratante poderá denunciá-lo
em qualquer momento, mas seus efeitos só cessarão
um ano depois da denúncia.

Artigo V
Cada Alta Parte Contratante protegerá em seu
território os direitos de autor de cada uma das obras
literárias, didáticas, científicas ou artísticas, produzidas por autores nacionais de seus respectivos Países,
de acordo com as convenções internacionais a que
tenham aderido, ou a que venham a aderir no futuro.

Em fé do que, os Plenipotenciários acima nomeados firmam o presente Convénio, cm dois exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos
os textos igualmente autênticos, e lhes apõem seus
selos na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte dias do
mês de janeiro de 1960.

Artiija VI
Será constituída em cada País uma Comissão que
fiscalizará a execução do presente Convénio.
A Comissão que representará o México terá sua
sede no México, Distrito Federal, e lerá o. nome de
"Comissão Cultural Mexicano-Brasilcira"; seus membros serão designados pelo Secretário das Relações
Exteriores do México.
A Comissão que representará o Brasil terá sua
sede no Rio de Janeiro, e terá o nome de "Comissão
Cultural Brasileiro-Mexicana"; seus membros serão
designados pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil.
Cada Comissão se reunirá uma vez por ano, ou
com a frequência que se julgar conveniente. O Representante diplomático da outra Alta Parte Contratante poderá ser convidado a participar das deliberações de cada Comissão.
Artigo Vil

HORÃCIO LAFER
MANUEL THLLO

l

O presente Convénio será ratificado depois de
preencher as formalidades legais em uso em cada um
dos dois países, e entrará em vigor um mês após a
troca dos Instrumentos de Ratificação, a efetuar-se
na Cidade do México, no mais breve prazo possível.
20 —
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4. SESSÃO SOLENE NO CONGRESSO NACIONAL
PIO DE JANEIRO, EM 20 DE JANEIRO DE 1960.-

I — DISCURSO DO SR. JOÃO GOULART, VICEPRESIDENTE DA REPÚBLICA

A presença, neste momento, no recinto dos trabalhos do Congresso. Nacional, de Sua Excelência o Senhor
Adolfo López Mateos, Presidente dos Estados Unidos
Mexicanos, constitui para os legisladores brasileiros
motivo de festivo e especialmente grato registro.
Aplaudindo, com entusiasmo, a política, a que o
Brasil tem sido tradicionalmente fiel, de confraternização com todos os povos, notadamente os da América, os membros das duas Casas do Congresso Brasileiro hão de ver, na visita com que os honra o Chefe
de Estado Mexicano, um penhor eloquente de fervor
a esses mesmos ideiais.
No caso, o acontecimento se reveste de especial
significação: através do seu primeiro mandatário, que
é uma das figuras culminantes da sua intelectualidade, se nos oferece ensejo, de homenagear um povo
que tem grandes afinidades com o brasileiro e altos
títulos apresenta à sua admiração. É o México, que
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reforma agrária. Nenhum país conseguirá emancipar
o seu povo do jugo da escravidão, se não lograr abolir
os restos do feudalismo dos campos, fazendo reverter
à comunidade as terras improdutivas para que possam
ser distribuídas com o apoio técnico e financeiro do
Estados, a agricultores autênticos, capacitados para explorá-las, em benefício do povo e do país.

t a n t o fala à nossa imaginação, por um passado cheio
de explendor c heroísmo e por um presente de afirmação viril da sua consciência no papel que lhe deve
caber no cenário universal.
Não me quero f u r t a r à evocação de alguns fatos,
que colocam, Senhor Presidente, o seu grande país cm
posição de vanguarda nas lutas pela emancipação dos
povos americanos. Poderia evocar inúmeras passagens
da gloriosa história da Nação mexicana mas penso que
os fatos a que aludo se revestem de singular atualidade.

Neste ponto, infelizmente, o exemplo mexicano
ainda não produziu frutos concretos no nosso país,
mas temos a certeza de que está aberto o caminho, e
que a reforma agrária será a obra marcante da nossa
geração.

O primeiro é a implantação do monopólio estatal
do petróleo como medida essencial à preservação da
independência económica do país. Enquanto o Brasil,
obedecendo à orientação genial do maior dos seus estadistas, o Presidente Getúlio Vargas, pôde implantar o monopólio, a bem dizer preventivamente, antes
que as grandes companhias internacionais se houvessem apoderado do nosso subsolo, o México, em cujo
território privilegiado cedo se desvendaram essas riquezas, conheceu em todas as suas asperezas e crueldades o assalto à sua soberania por aqueles trusi:; poderosos, e soube reconquistar pela bravura e decisão
de seus filhos a livre disposição da mais fundamental
das utilidades.

Um terceiro ponto, Senhor Presidente, ainda de
maior amplitude, em que ficamos a dever ao seu nobre
país o esforço pioneiro, foi a moderna conceituação
do nacionalismo, como base do desenvolvimento económico, e condição da reforma social. Até bem poucos
anos, o nacionalismo estava ligado a partidos e movimentos de direita, que davam a esse grande ideal
dos povos um sentido reacionário. A revolução mexicana ligou o nacionalismo à revolução social, c mostrou que nele reside a melhor defesa das classes trabalhadoras contra o egoísmo do capitalismo internacional .
Mais não preciso dizer, Senhor Presidente, para
exprimir o que sente, pela obra política c social do seu
país, o povo que neste momento tem a alegria de recebê-lo .
Queira Vossa Excelência aceitar, através do Congresso Nacional as saudações e as boas-vindas desse
povo que na sua ilustre personalidade reverencia o
povo irmão do México.

Na formação da consciência nacionalista dos
povos deste Hemisfério, nenhuma influência foi maior,
nenhuma lição foi mais proveitosa, do que aquela que
aprendemos, Senhor Presidente, na história do seu
país.
Outro ponto em que o México fez obra pioneira
e abriu caminho à consciência de outros povos, foi a
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II — DISCURSO DO SENADOR LOURIVAL FONTES

Não sei como exprimir por essa visita insigne o
nosso justo contentamento e a nossa transbordante
alegria. É a primeira vez que vindes ao Brasil e por
ela sentis o calor dos nossos corações, a vibração dos
nossos aplausos, o aconchego familiar, o convívio das
boas graças que só reservamos aos que distinguimos,
confiamos e preferimos como amigos.
As nossas relações, perfeitas e cordiais, nunca
foram ensombradas por uma nuvem de preságios e
sim abrilhantandas por uma aurora de augúrio.
Nesse convívio de família das nações americanos,
que desejamos pacífica, ordeira e tranquila, ainda
há as fronteiras que se disputam, as economias que
se combatem, os litígios territoriais que se eternizam,
as reminiscências ditatoriais que nos envergonham,
ou as condições de miséria que nos aviltam. Nunca
tivemos a proteção, a assistência, o auxílio, a ajuda,
os dons generosos, as ofertas pródigas, os estimulantes do nosso progresso e do nosso desenvolvimento.
A civilização que criamos, as artes que desenvolvemos, a cultura que implantamos, as cidades que erguemos, os campos que povoamos, as indústrias que
multiplicamos, os princípios que modelamos foram e
são o fruto, o produto, o bem e a obra da visão dos
estadistas, do sacrifício dos mártires, da crença dos
apóstolos e do pioneirismo avançado de muitas gerações.
No México encontramos sempre o senso do dever
e o ânimo das soluções. Não sabemos como a liberdade
foi uma conquista difícil e custosa contra a espada
dos conquistadores e a pirataria dos flibusteiros. Nós
sabemos que a elevação das classes desfavorecidas e
o bem-estar das massas populares encheram a terra
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de conflitos e rebeliões. Mas soubestes resistir às inspirações importadas, ao confisco dos valores humanos, às negações da vida espiritual, às aristocracias
latifundiárias que venderam as reservas minerais a
alheias soberanias, produzindo o milagre, mais do que
um fenómeno histórico, acaso uma revelação bíblica,
de conservar a originalidade de espíritos, o poder de
criação, os bens da terra, a personalidade íntegra, a
pureza da herança ancestral.
Não sóis mais o cenário das endemias revolucionárias, das intentonas caudilhescas, das agitações crónicas, dos caciques iletrados, das resignações passivas, das guerras perpétuas e das empresas imperiais.
O México é hoje um exemplo de independência humana, de elevação social, de equilíbrio económico c
de estabilidade política. É para nós uma fonte de
inspiração e uma força de transformação. A reforma
agrária, a secularização da educação e a nacionalização das riquezas minerais apresentam-se como uma
cronologia dos fatos oriundos da vontade libertadora.
Os seus direitos, as suas causas e as suas aspirações
servem de guia e de aceno aos povos inquietos e desassossegados.
No começo deste século iniciastes a fase armada
da revolução como o prelúdio de múltiplos e contínuos movimentos similares em todas as partes do
mundo para extinguir o círculo fechado da pobreza
e criar um sistema de vida baseado na segurança económica e na justiça social. A mecanização agrícola,
o aperfeiçoamento científico, o progresso industrial,
o aumento físico da produção e o elevado crescimento
económico podem orgulhar os mexicanos dos seus êxitos reais e tangíveis e deixá-los olhar o futuro sem
surpresas e sem incógnitas. Constituístes uma nação
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com os próprios esforços e nela Irabalhasles para sobreviver e crescer.
Senhor Presidente López Mateos:
Estamos acompanhando as vossas atividades para
a criação de mercados regionais comuns e a defesa
dos nossos produtos básicos. As economias americanas são complementares e não temos contrastes geográficos. Queremos apenas entre todos nós serviço.-*
t deveres, ajuda e cooperação, trabalhos e realizações,
numa paz justa e numa causa comum. O desenvolvimento da América é hoje um toque de alerta c um
brado de reunir. É uma cruzada sociológica, uma
mensagem de esperança, uma bandeira militante.
Com o entendimento fraternal e construtivo que a
vossa visita reavivou haveremos de preservar uma
ação conjunta e um esforço coletivo para que desapareçam do nosso Continente a enfermidade, a pobreza e a ignorância e nela ressurjam a grandeza e
a riqueza dum mundo melhor, mais próspero e feliz.
III - - DISCURSO DO DEPUTADO RAIMUNDO PADILHA

Senhor Presidente López Mateos, este novo ciclo
de relações que, no âmbito político cultural, económico
e sentimental, parece que se reabre em nosso Continente, dá ensejo a que a visita que o nobre povo mexicano realiza hoje, na pessoa de seu supremo e ilustre mandatário, se inscreva entre aqueles acontecimentos a cuja relevância não podia ser estranha a
sensibilidade brasileira. Sem dúvida, Senhor Presidente, o primeiro ato de inteligência politica, e que
poderíamos reduzir a um lema que se inscreveria no
pórtico das chancelarias, seria conhecer para prover.
Temos dos povos distantes, através das leituras, aquele
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conhecimento ré tratado que não é bem a imagem aãtêntica, mas vai por assim dizer alimentar o conhecimento direto, fecundo, construtivo de cada parcialidade humana. Precisamos, pois. da experiência
desses contaios que realiza no pais.
No entanto, Senhor Presidente, por tudo quanto
sabemos da grandeza da vossa ilustre Federação, do
papel que ela desempenha na comunhão continental,
tenho a impressão de que já aqui estivestes conoseo,
como eu, mau viajeiro que quase jamais ou raras
vezes deixei meu país, tenho também de conhecer o
vosso, por esse fenómeno que se repele talvez, hoje
convosco
e que é psicológico - a paramnésia,
aquela reprodução de algum acontecimento que teria
ocorrido convosco e que se repete em vossa memória,
com todas as circunstâncias, com todas as ininndências de um fato que não se verificou na realidade.
Sim, Senhor Presidente, diante de nós e diante de
vós, fazemos com a maior naturalidade, com a maior
espontaneidade, o vosso louvor, a vossa biografia se
retraça em luminosidade que demonstra o caminho
fulgurante que perlustrastes; agente do Poder Judiciário, Juiz, Ministro de Estado, Senador, Presidente
da Comissão de Relações Exteriores do Senado de
vossa República, Presidente da República do México.
Tendes no vosso currículo elementos que balizaram
uma existência, que abrilhantaram e que mostraram à
saciedade a sua fecundidade, a imensidão de vossos serviços à pátria de vosso berço. Mas de mini, Senhor Presidente, o que mais discutiria na vossa personalidade
é aquela função com que iniciastes a vida, a vossa atividade no magistério. É o professor de literatura iberoamericana, é aquele conhecedor de uma cultura comparada, é aquele que perlustrou e frequentou a obra
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• de criação artística e de afirmação literária em todo
0 nosso Continente. É o exercício de uma cátedra onde
sem dúvida conquistastes uma experiência humana
que, no exercício da vossa atual magistratura, há de
vos ter servido e de vos ter alimentado e de vos ter
nutrido e, sem dúvida, inspirado a ação política que
vindes desenvolvendo em prol da unidade continental.
É o professor que está agindo na pessoa do Presidente,
do Chefe de Estado.
E a biografia de vosso povo ilustre, que diríamos
dele? Que tem conosco analogias e quase identidades.
Até na fisiografia se aproxima de nós: aquelas duas
cordilheiras que são vossa Sierra Madre, a desafiar a
audácia dos conquistadores, como a nossa Serra do
Mar, cuja escalada é um desafio ao heroísmo.
É sem dúvida alguma na obra gigantesca que foi
realizada na era pré-colombiana. Tendes um passado
tão ilustre que não pode caber nos limites de um discurso de saudação. Vós, que pertenceis a um país onde
duas culturas se afirmaram, e no Século XVI se foram
amalgamando na Nova Espanha para, ao final, desembocar, depois do heroísmo de Hidalgo que lembra ana1
logicamente nosso Tiradentes, nosso patrono, nume tutelar desta Casa, na revolução de que sois, sem dúvida,
epigono e, certamente, ator eficiente.
O matrimónio que se realizou entre as pirâmides
ciclópicas de Quetzacoatl, o Palácio de Chapultepec, e
as formas coloniais das naves de São Domingos, em
Oaxaca, revela a intenção escolhida, a maneira de que
se vale a Providência para, numa fusão de raças, de
concepções, de diretrizes, de inclinações, realizar numa
nação predestinada a transcendência de um objetivo,
hoje nada mais nada menos de que a glória da Nação
mexicana.
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Tendes aquele passado imenso que remonta aos
séculos, talvez da pré-história, mas para vós, sem dúvida, mais atual e também para nós, homens mais
atuais do nosso tempo, é este passado de novembro de
1910, aquele que estimaríamos rememorar e comemorar nesta tarde, para nós de tanta emoção e de tanto
significado político. Lembro-me bem, Senhor Presidente, de haver lido algo sobre a maneira como a inteligência americana interpretou a epopeia de 1910, por
exemplo, "El Aguila y Ia Serpiente", do vosso Gusman.
Só ali encontrareis as formas com que o génio literário é capaz de esculpir a grandeza dos episódios que
numa luta intensa e dramática e patética de 18 anos
foram desembocar na vitória de que é expressão sem
dúvida a vossa própria presença nesta Casa. E para
nós, brasileiros, há também um autor vosso, que, escrevendo "La Vision de Anáuhac", o vosso ilustre Alfonso. Reyes, permiti que vos diga o nosso Alfonso Reyes,
aquele Embaixador eminente que trouxe, como talvez
poucos outros, a voz do México à nossa presença e
levou a cultura brasileira ao vosso conhecimento, autor
a quem, nas expressões das nossas saudades, desejamos homenagear nesta tarde, em nome da Câmara dos
Deputados do Brasil.
Mas, Senhor Presidente, a vossa visita, nós ousaríamos traduzi-la em termos políticos, como o ensejo
que elegestes para afirmar a unidade continental e,
particularmente, a unidade latino-americana. Essa unidade latino-americana, não precisamos cada dia proclamá-la. Ela existe, subsiste, permanece e vai durar.
Mas, sem dúvida alguma, encontra hoje novas formas
de expressão e -- porque não dizer? — novos estímulos naquilo que se costuma denominar, com proprie— 31

dade, o nosso subdesenvolvimento. Inspirador mais
aluante da unidade latino-americana, o subdesenvolvimento de algumas de nossas nações estava a exigir a
compreensão e a solidariedade completa entre nós, a
compreensão e a solidariedade de todas aquelas nações
que circunstâncias ecológicas, sociais e económicas elevaram à condição da flagrante superioridade, neste e
no outro Continente.
Lembro-me bem que, numa página de Graham
Greene -— não sei se tendo como território a vossa própria Pátria — se descrevia a miséria de populações
imensas, de indigentes quase mortos que, passeavam
a sua miséria ao- sol escaldante e por sobre os quais,
perpassavam os abutres a verificar se havia proximamente uma carniça a ser devorada. Esta, na sua expressão literária, na sua forma estética, na obra de
criação de um autor genial, é a maneira pela qual se
reproduziu o estado quase generalizado de miséria a
que se vêem reduzidas densas populações latino-americanas. Mas, Senhor Presidente, devem saber que, já
agora, há manifestações inequívocas de que se generaliza nova concepção, segundo a qual não há possibilidade de paz no mundo, de tranquilidade universal,
se não enfrentarmos face a face este problema, esta Medusa cruel. Nos Estados Unidos, duas personalidades
que polarizam as tendências políticas da grande nação
do Norte — o Presidente Eisenhower e Adiai Stevenson
- se manifestam por igual no sentido de que algo tem
de ser feito em favor do combate estrénuo às raíses. às
causas, aquilo que motiva as condições gerais do subdesenvolvimento. É que se verificou, em suma, não haver
possibilidade de paz no mundo, quando parcela ponderável do Continente americano ainda padece daquc-

Ias enfermidades sociais suscctíveis de transformar
este Continente num caldeirão em ebulição constante,
em agitação permanente. Mas não é só lá. A perspectiva é de que, na reunião dos Quatro Grandes, já
programada, este seja um dos temas de sua conversação e dos seus entendimentos - - o combate frontal ao
subdesenvolvimento.
Entretanto, Senhor Presidente, esta unidade latinoamericana, estas manifestações inequívocas sobre o
combate às raízes desta submiséria social, não são possíveis nos quadros restritos de uma simples unidade
regional.
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Imaginamos nós, Senhor Presidente, que não é possível realizarmos nada a não ser em sentido ecuménico. Temos o dever, a obrigação não de realizarmos
apenas a unidade latino-americana, mas a u n i d a d e
continental completa e íntegra. Somos homens, com
uma cultura de sentido universal, e a vossa própria
revotução, a princípio timidamente regionalista, a princípio vigorosamente anticolonialista, hoje, na própria
expressão da vossa visita, se transforma no que se
chama na vossa linguagem, na linguagem dos vossos
autores, a institucionalização revolucionária, o que significa a própria universalização de uma revolução
social no sentido de melhoria das condições humanas.
Já não se fala mais em termos brasileiros. Já não se
fala mais em termos mexicanos. Fala-se mais em termos humanos, Senhor Presidente. E isto para interpretarmos ao pé da letra a posição doutrinária, a posição ideológica, a posição cultural, vamos dizer, as
próprias condições espirituais, de um lado, do vosso
Juarez, de outro lado. do nosso José Bonifácio. Porque temos um ser nacional, Senhor Presidente, o lemos

também um ser social a preservar. Tivestes a Ata de
Chapultepec, primícia da Carta de São Francisco. Os
princípios cardeais, o sistema vertebral, a essência doutrinária de uma se encontra na outra, precedendo-a.
Por conseguinte este sentido humanístico da preservação de uma unidade continental já se universalizava
implicitamente na admirável criação de Chapultepec.
E não sei se lá estava, mas presumo que estivesse, um
dos homens, um dos humanistas mais sérios, das cerebrações mais respeitáveis que é o vosso internacionalista Jayme Bodet, se me não engano coparlicipante
do vosso governo, ou que teria nele influência direta
ou indireta. Foi esse poeta, esse ensaísta, este internacionalista um dos homens da cultura universal e de
tendências humanísticas mais respeitadas no Continente
Americano.
Senhor Presidente López Mateos, como todos nós
vós tendes uma família limitada numa progénie ilustre, mas em termos políticos-sociais, sois de uma família, cujo epíteto é este: revolução. Sois filho autêntico de uma revolução, revolução que se realizou
contra as formas tirânicas, contra as formas ditatoriais,
contra aquilo que os vossos autores chamam o espezinhamento de massas pelos grandes grupos políticos e
económicos. Realizastes, porém, uma rebelião diferente, porque ela não tem inspirações exógenas; ela se
fez autenticamente americana e intrinsecamente mexicana. Os vossos heróis, os heróis de 1910 são os heróis da categoria camusiana, ou seja, aqueles que no
desespero total e absoluto não propendem para o suicídio; nem, tampouco, aqueles outros que praticam a
traição metafísica da violência. Não, o vosso herói,
possui a própria fidelidade dele mesmo e de sua alma
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e das suas tendências ao sentimento humanístico da
vida. Há, vamos dizer, uma compreensão ou interpretação ontológica da existência humana. Os vossos heróis se inscrevem numa outra categoria e, por isso
mesmo, recebem na vossa pessoa as nossas homenagens e o nosso respeito.
Dizia um dos nossos estadistas mais famosos e tão
querido de vós - - quem sabe <;p, a voz mais alta da
consciência brasileira - - que essas revoluções poderosas só se podem fazer num clima de liberdade. Assim
afirmava Rui Barbosa: só a liberdade da unidade individual é capaz de plasmar a consciência da unidade
coletiva. Não há possibilidade de uma consciência coletiva que não tenha inspiração dos valores, num sistema, numa escala de valores inspirados de liberdade
c na justiça, Senhor Presidente. Da mesma forma,
dizia eu de começo: temos tantas analogias, Presidente
López Mateos, que lá em Congonhas do Campo, na
nossa Minas Gerais, um homem de génio plasmou nas
estátuas de seus profetas, por assim dizer, a própria
alma eterna da criação artística, o génio da raça —
o nosso Aleijadinho. O hálito milagroso que teria insuflado o nosso compatrício de génio deve ser o mesmo
que naquelas colunas, naqueles frisos, deve ter inspirado, insuflado a criação portentosa do vosso Palácio
de Sayil.
Senhor Presidente, a nossa amizade, a nossa estima é coisa consolidada na História e apenas sancionam-se atos desta natureza, nas solenidades como a
que ora nos reúne. Montaigne, um dos génios máximos
da Renascença, quando se lhe perguntava por que
era tão amigo do Conde de La Boétie, que morrera tão
prematuramente e cuja memória ele cultivara tanto
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tempo, por que o amava tanto, respondia: "Parce que
c'est lui, parce que c'est mói". E nada mais dizia.
Quando aqui representamos — vós e nós - - cem
milliões de americanos c queremos reafirmar a nossa
amizade, a nossa fraternidade incondicional com respeito às nossas diferenciações especificas, h personalidade política de cada qual, às tendências culturais de
cada um, nós dizemos: sim, amamos o México porque
é o México; amais o Brasil porque sois o Brasil.
Com estas palavras, Senhor Presidente, trago a
mensagem da Câmara dos Deputados do Brasil.
IV - - AGRADECIMENTO DO PRESIDENTE LÓPEZ M ATEOS

Senhor Presidente do Congresso, ilustres membros
do Congresso Brasileiro.
Na primeira mensagem que dirigi à Nação mexicana, ao tomar posse da alta magistratura com quo
houveram por bem distinguir-me, enunciei como um
dos pontos cardeais da política internacional de meu
governo, o estreitamento dos vínculos que nos unem
aos povos da América Latina. Com eles temos afinidades que provém tanto da história como da geografia,
e a consciência dos problemas comuns que nos delineiam nosso desenvolvimento económico e espiritual.
Cumprimento daquele compromisso que contraí
com meu povo e com os povos irmãos deste Continente -- eis minha visita ao Brasil. A necessidade de
atender a atividades imperiosas, que inevitavelmente
incumbem a lodo governante nos princípios de sua gestão administrativa, forçaram-me a adiar por algum
tempo, mui a meu pesar, o convite que me fora feito

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente Kubitschek, formulado logo após ser eleito Presidente. Não foi senão
uma dilação a curto prazo; de minha vontade, porém,
jamais desertou, em momento algum, o propósito de
ser, para o povo brasileiro, testemunha viva de minha
admiração e amizade que do povo mexicano merece
Sua Excelência.
Nesta realidade bela e grande que é a América,
o Brasil representa uma expressão histórica e social
sem a qual ficaria mutilada a fisionomia física e espiritual do Continente. Os pensadores de seu país chamaram, com toda a razão, o Brasil de a terceira América; esta América lusitana tão original, tão pujante,
tão vigorosa, com futuro tão promissor, como o são
também, cada qual de acordo com sua índole própria,
a América anglo-saxônica e a América espanhola. Daquele fecundo solar de humanismo que foi a Peninsula
Ibérica vivemos nós e vivem Vossas Excelências, produtos ambos da mesma generosa vontade de mestiçagem com nossas gloriosas raças autóctones, unânimes
naquilo que há de mais radical, na aceitação comum
dos mesmos valores fundamentais, mas uns e outros
com nossa índole peculiar, cujo leal reconhecimento,
muito ao contrário de dividir-nos, contribuiu para fortificar nosso respeito e estima recíproca.
Pelo fato talvez de haverem sido seus ancestrais
peninsulares mais gente do mar que o ensimesmado
habitante do planalto castelhano, com o que tiveram
maior experiência de outros povos e de outras civilizações; ou melhor, por aquele conjunto de circunstâncias felizes que deram origem à independência do
Brasil e, posteriormente, ainda a não menos feliz transição do império para a república, significa que este
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país representa, na história comum da América, uma
harmoniosa síntese de idealismo e realismo, firmeza
na consecução de seus objetivos, espírito conciliatório no emprego dos meios, lucidez e flexibilidade,
exaltação espiritual, porém, por sua vez, clara percepção dos evidentes fatôres económicos.
Os perfis de cada povo são menos importantes
que a sabedoria política de que este grande povo deu
demonstrações em todas as vicissitudes de sua história e que tem, neste augusto recinto, sua expressão'
mais definida. A democracia, em seu mais genuino
sentido, a livre determinação do povo que o leva a
ser, em todo momento, árbitro de seu próprio destino,
tem-na praticado o Brasil, prolongadamentc, no curso
de sua história. "Democracia coroada" chegaram a
chamar os historiadores ao governo imperial; e democracia, sem ulterior qualificação, imperou logo na
república brasileira, quando como nação se incorporou plenamente à americanidade.
Terra de liberdade é nosso Continente, cujos povos
não concebem a vida política senão com base nas instituições representativas.
Em estreita comunidade de ideais e de sentimentos com o povo e o governo do Brasil, encontram-se,
no terreno da democracia, o povo e o governo do México. Nós também somos herdeiros e conlinuadores
dos grandes movimentos da mais clara essência popular: a Independência, a Reforma e a Revolução Mexicana, cifrando-se esta última no propósito de uma
democracia e nas mais estritas normas de justiça social. Democracia formal desde logo: efetividade de
sufrágio e renovação periódica de seus titulares nos
cargos representativos, como condição imprescindível
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à vida política. Mas com isso e mais ainda, democracia de conteúdo social e económico; reivindicação
de nossos recursos naturais, distribuição da terra, legislação do trabalho, seguro social, instituições, em
suma, que garantem a todo cidadão o emprego fecundo da energia humana e sua participação justa
nos bens económicos e espirituais.
Na consecução desse programa de democracia integral, perseguido também pelo governo deste pais.
com objetivos fundamentais de elevar o nível de vida
do seu povo e obter nos mercados mundiais condições mais justas para o intercâmbio de nossos produtos, devemos empenhar-nos sem descanso, empenhando nossas energias.
Devemos fazê-lo, porém, acautelando-nos bem de
aigo que importa sobremaneira positivar, isto é, que
a democracia, por muito desejável que seja seu fortalecimento em todas as nossas repúblicas, não pode
impor-se coativamente, muito menos por influência
externa. Incorreríamos na maior das contradições
se pretendêssemos impor a democracia por processos
não democráticos. A democracia é, efetivamente, a
saúde do organismo social, sua plenitude vital; portanto, deve ser fruto natural e espontâneo da evolução geral. Fomentá-la, sim; acelerar seu advento e
sua consolidação, porem, por meios que ponham em
ação os recursos do corpo político, cujo próprio estímulo, e não por nenhuma influência externa, deverá
produzir o resultado que todos anelamos.
Elevar o nível cultural e económico de nossas
populações; esforçar-nos para que a justiça e a segurança social sejam cada dia mais efetivas, parece
serem os métodos mais idóneos para fortalecer a democracia, se pensamos, em contraposição, que as clitadu-

rãs se apresentam, de ordinário, cm circunstâncias de
profunda depressão económica, quando o povo. desesperado se entrega cegamente a quem se erige como
um taumaturgo insubstituível.
Não são milagres, no sentido mágico da palavra,
que requerem nossos países para vencer seu insuficiente desenvolvimento. Outros serão os meios que
nos ajudem: o trabalho constante, a imaginação criadora, confiança nas virtudes de nossas raças crioula
e mestiça, assim como a firme decisão de juntar nossos esforços para eliminar do mapa da América Latina os sinais de receio, de miséria, de insalubridade
e de ignorância, tão incompatíveis com a dignidade
humana. A América só será verdadeiramente grande
e realmente próspera, ([liando grandeza e prosperidade alcancem toda sua integridade geográfica.
Não desejo abusar por mais tempo da benevolência com que Vossas Excelências me estão ouvindo,
mas quero deixar como vivo testemunho de minha
admiração por esta Casa — à qual, cm minha dupla
qualidade de Presidente do México e de antigo senador de meu País, me sinto ligado por firmes laços a oferenda que depositei ante seu nume tutelar, ante
a figura patética de Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes, glorioso precursor c mártir da Independência brasileira. Ainda que a inclemência do destino
não lhe permitisse ver despontar o dia da liberdade, a
nobreza de sua alma, o amor a sua pátria, a inteireza
com que enfrentou a adversidade, fazem-no credor
da veneração e do afeto dos americanos, com o mesmo
iítulo com que o são, para um mexicano, o licenciado
Primo Vcrdad, ou, um século mais -'arde, Aquilo
:Serdáu.
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Senhor Presidente do Congresso, Senhores Legisladores: recebam minha gratidão pela generosa acolhida a mim dispensada neste fecundo recinto da democracia brasileira e aceitem meus melhores votos
pelo brilhante desempenho da alta e nobre missão
atribuída à sabedoria de Vossas Excelências.
Elaborem leis justas que façam a felicidade do
povo brasileiro e que contribuam com isso para a felicidade do povo americano.

5. NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RIO DE JANEIRO, EM 20 DE JANEIRO DE 1980.
I - - SAUDAÇÃO DO MINISTRO NELSON HUNGRIA

Os Juizes da Suprema Corte de Justiça do Brasil,
distinguidos com a subida honra da visita de Vossa
Excelência, querem significar-lhe o seu especial apreço,
pelo muito que Vossa Excelência representa, como
personalidade, como alma, como pensamento e como
aeão, no plano latino-americano. Não há apenas em
Vossa Excelência o estadista ilustre, que atingiu, pelo
seu autêntico mérito e pelo livre sufrágio popular, o
mais alto posto do Governo de seu grande e nobre
País. Não há em Vossa Excelência apenas um embaixador da altiva terra mexicana, que, desde a época
dos Conquistadores espanhóis, vem escrevendo gloriosas páginas da Ibero-América. Não é Vossa Excelência unicamente um lídimo padrão dessa brava
gente mexicana, que, na sua mescla racial, tem a cnrrer-lhe nas veias o sangue daquele destemeroso Diego
de Ordaz e seus companheiros na proeza de ascensão
pela encosta ardente do vulcão sagrado (desse mesmo
Popocatepetl, que Vossa Excelência ousadamente
também já escalou) e o sangue de Cuautenioc, o último e indomável baluarte da resistência azteca. É
que há também em Vossa Excelência um denodado
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defensor da liberdade nesse heróico e sobranceiro México, que se não ergueu estátuas à memória de Hernan
Cortez, o ambicioso e cruel dominador, soube, no entanto, perpetuar no bronze a figura do chefe azteca,
elevado a nume tutelar da Pátria mexicana, e uma de
cujas estátuas, por sinal, ofertou ao Brasil, como prova
de amizade para conosco e como penhor de solidariedade entre os povos do Novo Mundo. É que também há em Vossa Excelência um digno filho desse
glorioso México, que, desde Juarez, o demolidor do
império de Maximiliano de Habsburgo, se fez um
vasto laboratório de verdadeira democracia liberal,
onde nós mesmos, brasileiros, que nos prezamos de
alérgicos a qualquer forma de predomínio ditatorial
do Estado sobre o indivíduo, fomos buscar inspiração
para um de nossos mais louvados institutos de proteção do indivíduo contra os desmandos do Poder Público, isto é, o mandado de segurança, parente próximo do jnício de amparo da legislação mexicana. É
que há também em Vossa Excelência, de par com o
esclarecido homem de Estado, o homem de espírito
e de ideal, que iniciou sua carreira política ao lado
de José Vasconcelos, esse altissimo pensador mexicano, cuja filosofia, nesta hora de crepúsculo no ponto
de cruzamento dos caminhos do Mundo, é um caloroso, e aliciante apelo ao retorno a Deus, à ciência divina, revelação superior, sem outra norma que a inspiração dos grandes e dos puros, de modo que, ao
invés de Deus — indivíduo, do Deus-Estado ou do
Deus-proletariado, o que temos a fazer é realizar, cristãmente, o ideal da justiça, da igualdade, da bondade,
da pureza de coração, do amor e da paz. É que há
também em Vossa Excelência um insigne cultor das
letras jurídicas e um destro paladino do direito e da
justiça. Não esquecemos em Vossa Excelência o an44

tigo agente do Ministério Público, o ex-juiz no Estado
do México e o doutor em direito pela Universidade*
Nacional de sua pátria. Sob esse aspecto, mais do que
sob qualquer outro, Vossa Excelência e nós outros
juizes desta Casa, nos apertamos as mãos e ajustamos
ao mesmo ritmo os nossos corações, como velhos e
fraternais amigos, felizes da integral compreensão reciproca .
Senhor Presidente López Mateos, seja benvindo
a esta mais alta Casa do. Poder Judiciário Brasileiro,
onde todos fazemos votos pela sua agradável estada
em nosso País.
II — DISCURSO DO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores,
Profundamente reconhecido, como estou, por todas
as homenagens de que fui objeto desde que pisei terra
brasileira, há um matiz peculiar na gratidão que desejo expressar agora, pela acolhida que me haveis dispensado. É como o sentimento de estar, se se me permite dizê-lo, mais cm minha casa, no centro do que
constitui minha morada espiritual. Uma das maiores
satisfações de minha vida consiste em haver podido
ser, sempre, não apenas no desempenho do atual mandato que recebi por vontade do povo mexicano, mas,
antes e depois, pura e simplesmente, um servidor da lei.
No. Senado, como nas diversas funções judiciárias
e administrativas que me corresponderam, minha missão foi e é análoga à vossa, à que desempenhais em
vossa altíssima judicatura: velar pela observância c
progresso do corpo de normas jurídicas pelas quais c unicamente por elas — se pode considerar civilizada;

uma sociedade, quando garantem uma convivência ordenada e harmónica.
De Heráclito aprendemos todos estas palavras eternas: "O povo deve lutar pela lei como pelas paredes
de suas casas": a lei, com efeito, é a instância protetora contra toda arbitrariedade; a suprema salvaguarda do homem em sua vida pessoal, familiar e
social.
Não existe, na atualidade, Estado digno desse nome
que não seja Estado de direito; por isso, houve quem
sustentasse, esclarecidos juristas contemporâneos, a
absoluta identidade de ambos os termos. Sem que essa
apreciação signifique qualquer derrogação aos outros
variados e louváveis aspectos da cultura brasileira, o
certo é que a expressão jurídica constitui, inquestionavelmente, uma de suas manifestações mais destacadas. Em poucos países se poderá sentir, como aqui,
a paixão do Direito, o amor da norma clara e redonda,
da regra fielmente expressiva da vida social. Quando
outros territórios culturais começavam apenas a ser
devassados, já brilhavam, como faróis para este país
e para o Continente, as grandes Escolas de Direito de
São Paulo e Recife; e brilharam também, até nossos
dias, os grandes nomes de Pedro Lessa, Teixeira de
Freitas, Hildebrando Accioly, e de tantos jurisconsultos que são orgulho legítimo de seu país e da cultura
jurídica universal.
Um dos campos — digo-o com absoluta convicção
- em que mais fértil se mostrará o< intercâmbio espiritual entre o Brasil e o México será sem dúvida o Direito, mediante o crescente conhecimento recíproco
que tenhamos de nossas respectivas legislações, de nossa
jurisprudência e de nossa literatura jurídica em geral.
Também sentimos, os mexicanos, a paixão do Direito,
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a mesma que animou a homens como Otero, como
Yillarta, como José Crescencio Rejón, artífices, todos,
cada qual em suas circunstâncias, de nossas instituições jurídicas e democráticas.
Também cometemos à supremacia judiciária - - a
Suprema Corte de Justiça - - a tutela última dos direitos humanos, a inviolabilidade da respectiva competência assegurada pela Constituição ao Poder Federal e aos Poderes locais; vós, em vosso Mandado de
Segurança, nós em nosso Juicio de Amparo, ambos tão
originais, tão humanos, tão apaixonantes tanto para o
teorista do Direito como para o servidor prático da
Justiça.
Quando se viveram essas instituições que são, como
o Habeas Corpus, beneméritas da liberdade americana,
é quando se compreende a definição que os romanos
lhe deram, "A arte do bom e do justo".
Mil agradecimentos, uma vez mais, Excelentíssimos Senhores, por me haverdes concedido a oportunidade deste colóquio sobre tudo o que vós c nós mexicanos temos no coração, e é norma já consubstanciai
de nosso ser.
Reconheçamos, desde já, que somos companheiros
de uma só legião, para prosseguirmos nos postos que
nos entregou a República, desempenhando nossa missão comum, naquilo que Ihering denominou de luta
pelo Direito, que é e deve ser, ineludivelmente, a luta
;pela Justiça.

G.

BANQUETE NO PALÁCIO ITAMARATI
HIO DE JANEIRO, EM 20 DE JANEIRO DE 1960.

I -- .SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE JUSCKLI.XO KrHITtíGHEK

É com emoção que saúdo a Nação mexicana na
pessoa de Vossa Excelência, Senhor Presidente López
Mateos. líá muito esperávamos a honra da visita do
Chefe do Governo do México. Desejava o Brasil fazer
chegar ao país de Vossa Excelência a expressão dos
sentimentos de orgulho americano com que o vemos
progredir, avançar cm todos os campos da aíividade,
ganhar posição de eminência e prestígio sempre crescente neste Hemisfério e no mundo, graças ao esforço
de seu povo, à sua capacidade obstinada de querer e
realizai', graças ao patriotismo, à dignidade, à vontade
firme e lúcida dos mexicanos.
Chefe de Estado de uma República amiga, com a
qual desejamos não apenas renovar uma velha estima,
mas ainda lançar as bases de uma nova política de
mais íntima compreensão e ajuda reciproca — é Vossa
Excelência, Senhor Presidente, também a encarnação
desse inconfundível homem mexicano, que o brasileiro
tanto admira, e, por isso, a sua presença deverá inaugurar a nova etapa da união brasileiro-mexicana.
Para tal união existe uma base maior que a decorrente
de qualquer trabalho diplomático. K a espontânea
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opinião popular. A inexistência de qualquer propaganda oficial de aproximação torna mais notável esse
apreço. A aventura criadora dessa nobre nação exalta
a imaginação dos brasileiros. Com efeito, mesmo sem
esforço continuado ou deliberação política no sentido
de nos tornarmos mais próximos e mais conhecidos
uns dos outros, nossas relações têm sido inalteràvelnienlc boas e, felizmente, nunca houve entre nós litígios ou divergências. Mas, até hoje, não entramos no
estudo particularizado das possibilidades de uma colaboração mais fecunda, que fizesse dos amigos de sempre também companheiros solidários dessa jornada libertadora que - - cada um de seu lado e a seu modo
- vamos empreendendo para construir nossos países.
A acuo diplomática, limitada à manutenção de relações cordiais, não basta para explicar o sentimento de
confiança afectuosa que o México nos inspira. Segui"
mós a evolução do povo mexicano com interesse veemente. Sabemos que ninguém o ultrapassa na dignidade com que enfrenta os obstáculos e as horas adversas, nem na coragem para suportar e vencer os perigos.
Sabemos, Senhor Presidente, que ele encara intrepidamente o destino. Sabemos o que custou de tenacidade, de inconformismo, de determinação concentrada
a sua campanha de independência e afirmação nacional. Sabemos que, no passado que veio até ontem, o
mexicano era indómito, e que ele emprega hoje as virtudes de resistência, o estoicismo e a coragem que o
caracterizam na luta pelo desenvolvimento. A essa
capacidade de crer e de persistir, o. México acrescenta
o sortilégio de ser uma das nações mais fortes em personalidade, a cujo encanto original é impossível não
sucumbir. A triste uniformização do mundo, o automatismo e a estandardização, que constituem o lado
negativo do progresso tecnológico, não lograram alte50 -

rar a fisionomia própria do povo mexicano. Do mesmo
passo que aumentam os índices de desenvolvimento,
ao mesmo tempo que a nação se reforça em poderio
industrial, crescem também de significado os valores
da criação intelectual c artística. Atingistes alto grau
de objetividade no que toca aos problemas da independência económica, circunstância que reveste de autoridade as atitudes políticas de serena altivez assumidas pela nação mexicana no plano internacional.
Continua, ao mesmo tempo, em seu país, Senhor Presidente, a floração da cultura, o labor dos espíritos de
primeira ordem, nas variadas e nobres famílias da inteligência e da sensibilidade. Gozam de merecida f a m a
os escritores e os artistas mexicanos, os vigorosos
muralistas e os grandes interpretes das aspirações sociais. Num esforço que não impede, antes estimula o
trabalho do espírito, constrói também o México o seu
parque industrial e promove a elevação do nível de
vida das populações. Não há obra de desenvolvimento
ou de civilização material sem correspondência no
amadurecimento do espírito, sendo a luta contra a estagnação e o subdesenvolvimento preliminarmente um
combate travado no plano da inteligência e do espírito. Eis porque, ao acompanhar a vida da inteligência no México, ao observar a sua preocupação com os
problemas da cultura, ao registrar a seriedade e o alcance filosófico e social dos seus pensadores, ao verificar a grandeza de uma obra editorial à altura dos
maiores centros de civilização, fortifica-se a minha
certeza de que o desenvolvimento mexicano é uma expressão total da alma desse povo generoso.
Senhor Presidente,
Estão os nossos pensamentos perfeitamente harmonizados no tocante a todas as questões essenciais,
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que dizem respeito, entre outras coisas, à política de
entendimento que deve reinar neste Continente. Há
poucos dias, chegaram ao meu conhecimento, declarações feitas por Vossa Excelência sobre o espírito que
deve presidir u política pan-americana. Trata-se de
um pronunciamento que eu teria a maior satisfação
em subscrever. Dizia Vossa Excelência, entre otifras
considerações de relevância, que nenhum pais do Continente deseja, ou pode disputar, qualquer espécie de.
liderança em relação aos demais. A nova política que
almejamos neste Hemisfério, seja qual for a sua denominação, deve fundar-se na ambição de uma crescente objelividade. Passou a era das batalhas de prestigio, dos ciúmes nacionais, das pequenas rivalidades,
da prioridade para questões secundárias ou puramente
formais. Teimo a satisfação de declarar-me em inteira consonância com Vossa Excelência quanto à linha
de conduta que nos cumpre a todos observar para trilharmos o caminho certo, que nos permita conjugar
forças para a melhoria incessante das nações que compõem a nossa fraternidade continental. Não há líderes no Continente; a ambição de realizar alguma coisa
de nobre, de sério, de efetivo, exclui qualquer pretensão de vaidade ou hegemonia. Já pagamos um tributo demasiadamente pesado às ilusões de grandeza;
já perdemos um tempo excessivo com problemas sem
real conteúdo. Não estaríamos maduros para a Operação Pan-Americana se qualquer de nossos países
tivesse a pretensão de desejar conduzir, orientar ou
canalizar para efeitos de autopropaganda uma cruzada
de solidariedade, congraçamento e recuperação regional que nada mais é que a resultante das forças vivar,
de todos os povos da América.
Permita-me, Senhor Presidente, dizer-lhe o que
Vossa Excelência bem sabe - - e o sabe tão bem que,
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numa demonstração eloqiienle do quanto nos estima
c compreende, foi o primeiro presidente do México a
visitar-nos - - permita que reafirme em sua presença
haver um mérito, uma significação excepcional no movimento que tomou o nome de Operação Pan-Americana: é que nele não se prende ou limita, por parte do
Brasil ou de qualquer outro país, espécie alguma de
subentendido ou de vã pretensão. Não inventamos
nada, não criamos novidade alguma, não antecipamos sistemas. Limitamo-nos a coligir c frisar, dandolhe um novo conteúdo dinâmico mais correspondente
ao nosso tempo, o que já vinha sendo dito por numerosos paladinos da causa de uma efetiva união continental. Ao darem início à Operação Pan-Americana,
por delegação de seus Governos, os Chanceleres, reunidos em Washington, há cerca de dois anos, reconheceram a justiça da causa c a oportunidade da hora. A
realidade histórica apontava-nos o caminho. Por toda
a parte, agrupavam-se as nações para a defesa de interesses económicos regionais. Um novo pensamento
internacional de cooperação, informava as relações
futre os Estados de uma mesma área, inspirando-os a
somar os esforços individuais para melhor rendimento
comum. Enquanto isso, neste Hemisfério, que se pode
gabar de ter sido, há quase um século., o pioneiro das
formas modernas de associação regional, continuávamos a trocar grandes e sonoras palavras, mas, na verdade, com nossa ação solidária quase exclusivamente
confinada à esfera política. Ligados por tantas maneiras, partes integrantes do. Novo Mundo, nações da
mesma geração, não prescindíamos ainda de intermediários para o trato dos nossos assuntos de interesse
geral. Aderimos a organizações internacionais, tomamos parte em parlamentos diplomáticos, mas não cuidamos, em termos verdadeiramente objetivos e atuan— 53

lês, de nos integrar num sistema de coesão dentro da
independência, a fim de usufruirmos da importância
que realmente possuímos, entre outros motivos pela
pujança dos nossos mercados consumidores em contínua expansão : e pelas nossas imensas reservas de recursos naturais e de matérias-primas. Isso, para não
falarmos do elemento humano que não nos falta, dessas populações latino-americanas que enfrentam corajosamente condições materiais tão desfavoráveis e
dão provas incontestáveis da capacidade, resistência e
excepcional adaptabilidade a circunstâncias novas.
No que tange aos nossos dois países, quero dizerlhe, Senhor Presidente, que nos assemelhamos pela
mesma vontade inabalável de criarmos facilidades de
vida cada vez mais amplas para nossos povos, de participarmos sempre mais intensa e diretamente dos
acontecimentos a que se prende o nosso destino na sociedade internacional. Não nos iludimos quanto às
dificuldades que nos cumpre ainda atravessar antes
de vermos alcançadas as nossas aspirações. Mas já estamos em marcha. Já aceleramos o passo; já avançamos, já sabemos dizer nãc a um destino medíocre.
E temos os olhos bem abertos, não apenas sobre os
problemas cotidianos. mas também sobre o dia de amanhã. Sabemos que nos incumbe defender o nosso comércio de produtos primários contra os caprichos dos
mercados consumidores, que tornam instáveis os preços e inseguras as nossas fontes de divisas; mas também não ignoramos que nos será impossível depender
exclusivamente desses produtos primários, já que, para
sobreviver como países modernos, temos de nos industrializar, temos de disputar a participação no incessante progresso das técnicas de produção em todos
os ramos. Não nos resta dúvida quanto a esse particular: ou nos aproveitamos do mágico, poder criador
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da ciência e atualizamos as nossas técnicas, ou seremos fatalmente vítimas de um desnível que nos condenará a urna eterna inferioridade. Acresce que os
produtos primários, em face das conquistas científicas,
estão so.b a permanente ameaça da descoberta de sucedâneos sintéticos comercialmente cxplo-ráveis, ou da
queda na demanda em consequência da invenção de.
novos processos de fabricação. Não podemos, Senhor
Presidente, deter o progresso, nem o desejamos. Somente os processos industriais mais adiantados serão
capazes de assegurar-nos uma produção suficiente para
atender às necessidades de um crescimento demográfico que vai atingindo a índices verdadeiramente espantosos. O que nos importa é ter acesso à tecnologia,
é utilizá-la em nosso proveito para o combate à precariedade das condições de existência nesta parte do
mundo.
Encontram-se os nossos dois países identificados
pela maior, mais justa e mais implacável ambição, a
de não serem simples figurantes num coro. Como não
queremos lideranças, nem pretendemos dominação
sobre grupos, também não nos prestamos a que nos
levem para onde não queremos. E não nos queremos
resignar ao atraso, não queremos pertencer a um tempo
que não é o nosso. Estamos conscientes de que faltaremos ao nosso dever se não nos integrarmos - - com
uma resolução derivada menos da ambição que do
sentimento de responsabilidade para conosco mesmos
— numa campanha histórica, a campanha dos homens
da nossa geração pelo ajustamento à nossa época dos
países deste Continente. Não podemos ficar à margem da evolução, nem alheios aos acontecimentos que
marcam a nossa era. É isso que confere particularmente ao México extraordinária importância no mundo
americano, í: o país de Vossa Excelência um modelo
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de ambição, dessa ambição criadora que sustenta as
nações e Ibes dá vigor, justificando e enobrecendo a
vida dos povos. O heroísmo do México, que se tornou
legendário, está aplicado à tarefa de conquistar o futuro, de afeiçoar as realidades às exigências da dignidade de seu povo intrépido. O Brasil está fazendo,
Senhor Presidente, a despeito de duras, penosas, difíceis circunstâncias, um trabalho análogo ao do pais
de Vossa Excelência. Tal como o México, fitamos neste
momento a nossa realidade com olhos de ver, sem a
visão perturbada por qualquer fantasia. Ocupamo-nos
cm levantar o inventário da nossa pobreza, não para
chorar sobre ela em lamentações estéreis, mas para
vencê-la. Interessa-nos medir de maneira exata a distância que nos separa dos países altamente industrializados, não para invejá-los ou culpá-los de se terem
adiantado na caminhada, mas para estugarmos o. passo,
para realizarmos uma política tendente à recuperação
do tempo perdido. Ao contrário do que afirmam os
pessimistas, já sentimos que o tempo é recuperável e
•podemos apresentar, como provas vivas dessa possibilidade, o desenvolvimento mexicano e o brasileiro.
Senhor Presidente,
Essa ambição, esse desejo de atualização da América só serão, a nosso ver, possíveis ou exequíveis na
medida desejada se efetuarmos um movimento de todo
o Continente. A Operação Pan-Americana tem como
fundamento dinâmico inflamar, mover, impulsionar
esta parte do mundo pelo trabalho em conjunto. Não
nos impele apenas um idealismo, generoso, mas insubstancial. O sentimento de que a América deve unir-se
para acelerar o seu ritmo de crescimento, para reforçar a sua segurança económica, para aumentar a sua
resistência aos influxos negativos, obedece também a

um raciocínio realista. Não nos limitamos a alçar os
olhos na contemplação de um horizonte, mas procedemos à verificação cautelosa do terreno em que vamos
pisar. Sentimos todos que há algo por fazer neste
Continente e desejamos fazê-lo. E não é por outro
motivo que um homem público da estatura de Yossa
Excelência deixa as ocupações de Governo de seu país,
que são numerosas e importantes, para vir trazer-nos
a presença do. México, para vir lembrar-nos o exemplo do México, para dizer-nos que o México está solidário com o programa de desenvolvimento harmónico do Continente que juntos vamos elaborando.
O que, certa vez, exprimiu Yossa Excelência, com
tanta simplicidade e espírito de síntese, em relação
ao seu país, representa o nosso objetivo comum para
Iodos os povos americanos: preparar um destino melhor
para as gerações futuras. Nosso idealismo continental esteia-se em nossa experiência nacional c dela
deriva a sua força.
Vossa Excelência me relevará tão longa digressão,
mima ocasião festiva como esta. É que me cabia dizer-lhe, com a sinceridade mais completa, do afeto
que nutrimos por seu país e das grandes esperanças
que nos traz a visita de Vossa Excelência quanto à
intensificação de nosso esforço comum. Estou seguro
de interpretar o pensamento c a vontade de todo o
Brasil ao comunicar-lhe que nos anima o desejo nrdente de caminhar lado a lado com o México, na
mesma campanha de afirmação em que estamos empenhados. Desejamos um entendimento com o seu
país do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos
recíprocos interesses materiais, do ponto de vista da
colaboração técnica. Muito particularmente, achamos
indispensável que a juventude brasileira e a juventude
mexicana se aprumem cada vez mais. Espero de Vossa
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Excelência, como um favor, que não interprete estas
palavras como de simples cortesia, habitual em reuniões de protocolo; mas como um eco do sentimento
profundo do Brasil para com a nação mexicana.
Em meu nome c no de minha mulher, levanto
minha taça em homenagem à distinta Senhora de López
Mateos, que representa aos nossos olhos, não somente
a digna esposa do chefe da nação amiga, como a figura dessa admirável mulher mexicana, cujas altas
virtudes inspiraram todas as lutas pela independência
e pela afirmação da nacionalidade, com uma elevação,
um silêncio e uma nobreza que a tornam merecedora
deste preito de especial admiração. Em Vossa Excelência, Senhor Presidente, ao desejar-lhe feliz estada
e auspiciosa continuação de sua visita, quero render
tributo à grande nação mexicana, fazendo votos peln
sua crescente prosperidade.
II — DISCURSO DO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssima Senhora Kubitschek:
Com profunda emoção c agradecimento, recebo
esta homenagem que à minha pessoa e à Nação que
represento, se dignou prestar Vossa Excelência, Senhor
Presidente do Brasil, no Palácio do Itamarati, lar tradicional da diplomacia brasileira.
Tudo aqui, nesta Casa de Rio Branco, nos fala daquele homem que soube igualmente ser artífice da
grandeza de sua Pátria e da harmonia internacional;
de seu espírito americanista, quando lhe coube ser o
anfitrião e Presidente da Terceira Conferência Internacional Americana.
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No vasto cenário mundial, antes de tudo, c satisfatório registrar a harmonia que sempre existiu entre
nós, desde os dias já distantes de Chapultepec e São
Francisco, quando, unidos, lutamos com otimismo pela
estruturação de uma ordem jurídica universal, que
atendesse, não apenas a considerações de segurança,
como também, e ainda primordialmente, a considerações de justiça, já que uma segurança sem justiça tem
desta apenas o nome.
De acordo com esta lese, lutamos, invariavelmente,
nos diversos organismos das Nações Unidas, para dar
plena efetivação a todas as disposições de sua Carta
constitutiva -- que, de modo mais significativo, se relacionam com o bem-estar real, material e espiritual de
todos os povos.
Perante as Nações Unidas, disse eu, cm 14 de outubro: - "O desarmamento constitui um problema
de tamanha transcendência que ninguém poderia negar-se a considerá-lo em qualquer aspecto em que se
apresente, ou em qualquer forma em que se enuncie;
os homens responsáveis de cada país devem persistir
tenazmente no propósito de resolvê-lo, examinando
todas as iniciativas e tentando todos os processos.
Ante tão grave problema, ninguém deve deixar-se vencer pela desilusão, pela inércia ou pela apatia". Não
é menor o nosso empenho em ajudar a todos os povos
•a alcançar, sem violência, a plenitude de seu governo
próprio; para intensificar a cooperação internacional
«conômica e social em todos os planos e nas condições previstas na Carta; ou, como disse, em termos
semelhantes na Assembléia-Geral das Nações Unidas,
•em favor do desenvolvimento crescente do Direito
Social Internacional, que representa na atualidade a
expressão genuina do direito do homem, em função
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de seu último e mais autêntico destinatário: o próprio
homem, sem outra mediatização ou encobrimento de
seu valor sagrado e absoluto.
Sustentamos idênticos ideais, e ainda com maior
ênfase, no âmbito regional, na Organização dos Estados Americanos tão querida por nós, e em cujo nascimento, c desenvolvimento colaboramos entusiasticamente.
Foi nesta mesma cidade, realmente, onde, por ocasião da III Reunião de Consulta, formamos todos uma
frente comum contra a agressão. Foi, depois, bem
perto daqui, na cidade de Petrópolis, onde elaboramos
o Tratado em que se baseia nossa segurança coletiva;
tratado que é um dos rasgos que definem, mas não
único, nosso regionalismo americano, aquele regiooalismo por cuja preservação lutamos nas históricas jornadas de Chapultepec e São Francisco. Ao subscrevê-lo não tivemos que violentar nossas tradições em
matéria de política internacional.
Nunca será demais reiterar que o nosso, não constitui simplesmente um sistema de ajuda mútua, mas
um acordo regional com toda a plenitude de funções
que corresponde a esta expressão: "um sistema perfeito de soluções pacíficas; cooperação estreita em
todos os sentidos: económico, jurídico, social e cultural". Por ele mesmo nossa vinculação, com outros acordos regionais e, principalmente quando se trata na
realidade de pactos de auxilio mútuo, só pode ter lugar
sob a égide das Nações Unidas e sob o regime comum
estabelecido na Carta, já que de outro modo perderíamos ou, pelo menos, prejudicaríamos seriamente
nossa peculiaridade; esta peculiaridade pela qual somos
o que somos, pela qual justamente podemos contribuir melhor para a causa da paz universal.
íiO -

Este sistema interamericano repousa integralmente no direito, único e sempre o mesmo para todos
os seus associados, e é complelamente fechado a normas de exceção ou privilégio que não tenham outra
explicação fora da política de poder. Ao destacá-lo
assim, não. poderíamos tampouco silenciar quanto à
colaboração inigualável que o Brasil prestou durante
todo o tempo ao. desenvolvimento e codificação do direito internacional americano. O Rio de Janeiro é a
cidade que, mais que qualquer outra do Continente,
é símbolo deste movimento, por ter sido, desde o início, o lugar onde recebeu sua mais pura expressão
técnica este corpo de leis que, como dizia o Libertador Bolívar, deve ser, na paz e na guerra, o escudo do
nosso destino. Aqui esteve a antiga Comissão de Jurisconsultos Americanos, cujos trabalhos, ao serem levados à Conferência de Havana, resultaram na formulação do princípio básico de nosso sistema: o principio da não intervenção. Aqui também, po.r último,
esteve até hoje o Comité Jurídico Interamericano do
Rio de Janeiro. Favorecido até hoje pelo Voto das
Repúblicas Americanas como membro do referido organismo, o México manteve ininterruptamente nele
um de seus juristas, durante vinte anos, como demonstração inequívoca da importância que atribuímos à
função jurídica em nossa Organização Regional.
Apenas queria observar ainda, especialmente nas
circunstâncias atuais, que entendemos o progresso do
direito internacional americano com a condição precisa de não sacrificar princípios fundamentais da
nossa associação, de cuja estrita observância depende
a possibilidade de continuar sendo esta associação fraternal entre entidades livres e soberanas, que caracterizou o pan-americanismo. Nossa organização não é
mais do que uma agência de livre cooperação entre
Gt

os listados: de modo algum é um sistema impositivo,
.- j nonos ainda um conjunto de sanções, que só podem
ler lugar em casos previstos no tratado especial quando
tenham por finalidade a paz e a segurança do Continente. Nem em Bogotá, nem em Quilandinha quisemos fazer outra coisa, e de nossa parte, não vemos
a necessidade de alterar a estrutura jurídica disposta
na Carta e cm seus instrumentos colaterais.
Não menos certo é, por outro lado, que nossa comunidade interamericana não é uma associação de
neutralidade ou conformismo ético, como se nos fosse
indiferente o comportamento de seus membros quanto
aos altos valores em que ela se inspira, e que proclamamos tantas vezes em tantos e ião solenes instrumentos. Entre esses paradigmas, de nossa conduta
.individual e coletiva, está a democracia representativa e o respeito aos direitos humanos e liberdades
fundamentais. Uma e outra coisa para dizer a verdade, de inegável implicação reciproca, como o demonstra eloquentemente a história. O único que defendemos, como uma das teses principais da nossa
política exterior, é que os males seriam muito maiores que os bens, se abríssemos o menor precedente no
princípio da não-intervcnção.
Apelando uma vez mais para o testemunho irrecusável da História, ninguém poderá negar o clima
de confiança e cordialidade, absolutamente imprescindível em toda colaboração internacional real c fecunda, que nasceu na família americana, precisamente
no momento de ser rubricado, por todos, o Protocolo
de Buenos Aires; e se afirmou por completo ao ser
consagrado em nossa Carta Orgânica o princípio em
questão, em todos os seus aspectos e matizes, ou seja
prescrevendo-se irrcvogàvelmente a intervenção direta
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ou indireta, singular ou coletiva, nos assuntos internos tanto como nos externos do Estado; por último,
iodos esses casos, "seja qual for o motivo".
Finalmente, para ser exato, em um ponto que considero vital em nossas relações recíprocas, julgou necessário, na reunião de Chanceleres de Santiago do Chile,
precisar com toda clareza, para dissipar ou prevenir
qualquer equívoco que pudesse ser prejudicial, que a
organização como tal, e seus membros em particular,
se encontram vinculados pelo mesmo princípio que é,
uma vez mais, a primeira condição vital de todo PanAmericanismo pacífico e construtivo. A fórmula que
finalmente usamos para enunciar tão peremptória precisão, é algo que examinaremos com prazer com os
demais governos. Do único que fazemos questão formal é de que pela declaração ou instrumento que mais
.oportuno parecer, se reafirme, sem permitir dúvidas,
a inviolabilidade por todos, pelos Estados e pela Organização, do domínio reservado à jurisdição, exclusiva de cada Estado. É este e não outro o sentido da
proposta que fizemos em Santiago, como é também o
tema que, proposto pelo México, figura, em termos semelhantes na agenda da Conferência de Quito.
Se de algo pode o Pan-Americanismo esperar revitalização, aqueles pontos de seu programa que não
tenham produzido até hoje o rendimento que era de se
esperar, é do esforço comum que a ninguém fere mas
que a todos beneficia, aplicado antes de tudo. à raiz
de nossos problemas: lutar contra o subdesenvolvimento económico, elevar o nível de vida de nossos
povos, e fortalecer nossas economias, mediante a criação de novas fontes de riqueza, e o incremento de nossa
produção industrial, estabilizando os preços de nossos
produtos básicos nos mercados mundiais. Novo ânimo
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enche de esperança o futuro de nossa América, quando»
podemos referir-nos, com viva complacência, ao movimento de autêntica cooperação, de verdadeira libertação económica auspiciado por Vossa Excelência,
Senhor Presidente Kubitschek, com o dinamismo que
emana de sua personalidade de grande estadista americano.
Repetidas vezes declarei achar-se meu Governo
plenamente de acordo com os generosos objetivos visados pela Operação Paii-Americana J não poderia ser
de outro modo, já que ela é, em plano internacional,
uma renovada articulação dos mais arraigados propósitos da Revolução Mexicana. E, se introduzo de
iniciativa própria, este corolário na Operação PanAmericana, é porque não é ela como outras que tiveram este nome, uma doutrina de interesse exclusivo
do Governo que a promulga, e sujeita, por ele mesmo,
a sua exclusiva interpretação, mas, pelo contrário, é'
um programa de ação aberto e livre, uma preocupação comum oferecida pelo Governo do Brasil à participação irrestrita de todos os Governo americanos.
A todos cabe coordenar as diretriz.es políticas e
os estudos de nossos peritos, a fim de que a OPA possa
alcançar o objetivo final que denota tão feliz metáfora estratégica, ou seja a conquista completa dos obstáculos que, por meio de posições hostis, se opõem a
nosso bem-estar e prosperidade comuns. Mais, por ele
mesmo, pelo engrandecimento da frente operativa, a
tática é nesse caso tão necessária como a estratégia,
isto é, focalizar- posições, metas concretas que possamos alcançar cfetivamente o mais breve possível; de
outro modo gastaríamos inutilmente nossas energias
num ataque frontal que, f i n a l m e n t e , poderia tornar-se
estéril. Esta é a única razão por que, em certas ocasiões e ainda sem opor-se aos desejos da maioria. ().•

México se absteve de secundar certas iniciativas que,
a nosso ver, e levando em conta dolorosas experiências anteriores, estavam destinadas ao fracasso, devido
principalmente á sua generosa, mas irreal amplidão
do programa. Em troca, favorecemos e favoreceremos
sem reservas propostas concretas e de possível cumprimento, a prazo relativamente curto, como por exemplo, o financiamento, com sentido realista, de tal ou
qual aspecto de nossas economias, a libertação do direito tributário para fazer expedita a circulação dos
bónus e valores que possa emitir o Ranço Interamelicano de Desenvolvimento; e, em geral, o melhoramento progressivo de nossos termos de intercâmbio,
para estabelecer a justa relação que, impreterivelmente,
deve existir entre os preços das matérias-primas e os
correspondentes aos produtos manufaturados.
Concordo, entusiasticamente, também sobre este
particular, com o pensamento de Vossa Excelência, expressando, para não ir mais longe, em seu discurso
de 7 de dezembro, pronunciado neste mesmo Palácio,
no qual dizia, com toda razão, que não basta o "calor
dos debates" para resolver nossos problemas mas que,
segundo, acrescentava: "necessitamos ver objetivamente expostos, na ocasião do encontro, de Quito, os
males que nos afligem, assim como um conjunto de
propostas realistas para a cura que tanto ansiamos".
Dentro dessa mesma ordem de ideias e propósitos, seguimos com interesse os passos decisivos que já
foram dados para a formação de um mercado comum
latino-americano.
Em conclusão, Excelentíssimo Senhor, permita-me
que termine expressando a convicção que me anima
de que o Brasil e o México, paises que têm estado sempre, por sentimentos invariáveis de amizade e respeito
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recíprocos, unidos, cooperarão como até agora, para
o maior bem-estar da nossa comunidade regional e da
comunidade universal, das quais nos orgulhamos de
ser membros entusiastas e com plena consciência de
nossa responsabilidade.
De maneira muito pessoal, finalmente, desejo
agradecer a Vossa Excelência a nobre condecoração
que se dignou outorgar-me, da Ilustre Ordem do Cruzeiro do Sul. Pode estar certo, Excelentíssimo Senhor,
que a conservarei sempre com orgulho e como um emblema da amizade de nossos povos, de nossos Governos e de nossa feliz estada no Rio de Janeiro.
Em união com a Senhora López Mateos, participante integral dos mesmos sentimentos, brindo pela
ventura pessoal do Excelentíssimo Senhor Presidente
e da distinta Senhora Kubitschek, e pela crescente
grandeza e felicidade do Brasil.

7.

VISITA A BRASÍLIA
EM 21 DE JANEIRO DE 1960.-

(Reportagem da Agência Nacional)
A convite do Presidente Juscelino Kubitschek, o
Sr. Adolfo López, Mateos, senhora, filha e demais membros de sua comitiva visitaram, ontem, as obras de
construção de Brasília, onde foram recebidos com as
mais vivas demonstrações de entusiasmo e apreço,
não só por parte das autoridades como da população
local, que se comprimiu no aeroporto para saudar o
primeiro mandatário da Nação mexicana.
Viajando no avião do Presidente Juscelino Kubitschek e senhora, o Presidente mexicano., juntamente
com o Chefe do Governo brasileiro, dirigiu-se ao local
em que brevemente será construída a sede da representação diplomática do seu país. Aí, ao som dos
Hinos Nacionais do Brasil e do México, foi inaugurada uma placa comemorativa da visita. Saudando
o Presidente mexicano, nessa oportunidade, o Sr. Israel
Pinheiro pronunciou um discurso. Ainda nessa ocasião uma aluna do grupo escolar local, ao término
da fala do presidente da NOVACAP dirigiu uma saudação ao Presidente López Mateos. A seguir realizou-se a visita às obras de construção da cidade, no— 67

tadamente a Praça dos Três Poderes, local em que
estão sendo construídos os Ministérios, a Plataforma
Rodoviária e outras obras de vulto.
No Palácio da Alvorada, o Presidente Juscelino
Kubitschek e senhora ofereceram um almoço aos visitantes, do qual participaram também várias autoridades. Findo o almoço o Presidente da República convidou o Presidente López Mateos e senhora, para, em
helicóptero sobrevoar a cidade e a represa do rio Paranoá, fornecedor do grande lago que circundará Brasília e cujas águas já estão sendo acumuladas.
No decorrer da visita ao Palácio, da Alvorada, o
Sr. Luís Gonzales Aparício, Presidente da Associação
de Arquitetos Mexicanos e do Colégio Nacional de Arquitetos do México, entregou a Oscar Niemeyer um
pergaminho. Essa homenagem, frisou, representava
um testemunho eloquente da admiração e de simpatia dos arquitetos mexicanos pela obra do grande artista brasileiro, cuja fama há muito transpôs as fronteiras do Continente. O Presidente Juscelino Kubitschek, a esse ensejo, em breve improviso, além de associar-se às homenagens que estavam sendo prestadas a Niemeyer, referiu-se à cultura dos profissionais
mexicanos e lembrou a necessidade de um maior intercâmbio cultural e artístico entre o Brasil e o México. Dirigindo-se ao Presidente López Mateos, o chefe
do governo brasileiro disse, que a sua visita a nosso
país simbolizava também o desejo de maior aproximação entre os dois grande povos irmãos.
Agradecendo o oferecimento do Governo brasileiro,
traduzido na cessão do terreno em Brasília para a construção da Embaixada do seu país, o Presidente López
Mateos disse que para os estudiosos da geografia em
seu país sempre causara admiração o fato de a maio68 -

•ria da população brasileira estar contida no litoral
« que tão belas regiões do nosso imenso território aparecessem sempre como pontos inexplorados. Pensávamos que isso constituía um repto ao génio criador
dos brasileiros. Agora, porém, vemos o povo empenhado em conduzir seu país à conquista desse grande
território, orgulhoso de receber a grande tarefa de
construir essa magnífica cidade que trouxe ao interior
o trabalho do litoral. Dirigindo-se aos trabalhadores,
irisou o Sr. López Mateos, "magníficos são vocês, trabalhadores brasileiros, que com as suas mãos e com
C) seu valioso trabalho levantaram essa cidade. É meu
.grande desejo que aqui se inicie um novo ciclo para
o Brasil, o ciclo maravilhoso em que a par do desenvolvimento cultural e espiritual encontre nessa soberba
terra assuntos definitivos e perduráveis, pois este é o
ponto de partida do grande ciclo de ouro do Brasil".
Depois de referir-se à inteligência, à bravura e ao
espírito de sacrifício do trabalhador brasileiro, o Presidente López Mateos encerrou seu breve discurso congratulando-se com o Presidente Juscelino Kubitschek
e com o país pela gigantesca obra que, disse, pode ser
qualificada como a obra do século, porque a construção de Brasília representa um passo glorioso de sua
vida, tão glorioso como a conquista da sua própria independência.
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8.

VISITA Á REDAÇÃO DE "O CRUZEIRO"
RIO DE JANEIRO, 21 DE JANEIRO DE 1960.

SAUDAÇÃO DO JORNALISTA TEOPHILO DE ANDRADE

Quis a dama que tão graciosnmente dirige esta
nossa casa, a Sra. Amélia Whitakcr Gondim de Oliveira*
fosse eu o interprete dos sentimentos que animam a
todos que aqui trabalham, ao agasalhar, em nossos
salões, o Supremo Magistrado do México. A tarefa que
me foi imposta é, ao mesmo tempo, fácil e difícil. Fácil
porque, para descerrar as portas de "O Cruzeiro" ao
chefe da nação tão amiga, basta-nos abrir, ao mesmo
tempo, o coração e as nossas mãos se distendem e as
nossa faces desabrocham em sorrisos, na mais grata
demonstração de hospitalidade. Difícil, porque o visitante se chama Adolfo López Mateos, que é um dos
maiores oradores da América.
Quem como eu escreve, diuturnamente, por dever
de ofício, sobre política internacional, sabe que foi a
voz de barítono, cantante e doce aos ouvidos da massa,
e a palavra convincente, aliada à argumentação socrática do nosso visitante, os instrumentos a que deve
a brilhante carreira que trilhou, de um colégio de Toluca, à suprema curul da nação. Foram os seus feitiços de magnetizador das multidões, que o fizeram

— 71:

chefe das campanhas vitoriosas dos dois presidentes
que o precederam no governo - Miguel Aleman e
Adolfo Ruiz Cortines - - e, em 1958, de sua própria
campanha, depois de haver sido senador e ministro
do Trabalho.
Mas, se a inim, escrevinhador de crónicas, e elaborador de pesados estudos económicos, é impossível receber, em torneio oratório, um dos grandes tribunos
do Continente, não será empresa de Hércules dizer, não
ao orador, mas ao Presidente do México, que ele se
encontra dentro de uma casa sua, neste "foyer" onde
escrevemos c imprimimos "O Cruzeiro Internacional",
um magazine pan-americano, feito com espirito pauamericano, e que tem, entre os mexicanos, amigos e leitores .
A iniciativa da direção de "O Cruzeiro", de criar
uma edição em língua espanhola, inteiramente diversa
da nacional, destinada aos países vizinhos, partiu da
consciência, cada vez, mais viva entre nós, da comunidade de destino dos países do nosso Continente.
Foi a Ibéria mãe generosa, que nos criou com o
seu sangue, e que nos alimentou com o leite tépido
da sua cultura. Motivos dinásticos mantiveram separadas, durante séculos, a América Espanhola e América Portuguesa. À proporção, porém, que, depois da
proclamação, das nossas independências fomos sentindo
a missão do Hemisfério na história universal, passamos a nos aproximar.
É que estamos a aprender o que significam, para
a grande política, a geografia, o sangue e a identidade
cultural. As nossas origens são comuns. O nosso sangue é feito da mistura de raças aparentadas. A nossa
terra é uma só. O que temos a realizar, no cadinho das
influências geográficas americanas, é a simbiose entre
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o sangue luso-espanhol e o americano, entre a cultura
ibérica - - e europeia, em uma acepção mais genérica
- e a cultura a que o meio confere caracteres próprios,
que não foi extinta pela conquista, e que hoje ressurge,
em floração nova, nos paises da América Latina, especialmente no solo fecundo do México. "O Cruzeiro
Internacional" tem, assim, por finalidade, levar aos
nossos amigos da América Espanhola, a nossa mensagem americanista, o nosso propósito de colaborar na
formação de uma civilização nova, que seja, com ênfase nos dois termos componentes da expressão, ibérica
e americana, ao mesmo tempo.
Foi, Senhor Presidente, empresa ousada a nossa,
porque sabíamos que íamos nos aventurar em meio
culto, de grandes tradições, atestadas pelo fato de que
foi no México que surgiu a imprensa no Novo Mundo.
Nasceu ela, ainda no remoto ano de 1512, na casa do
impressor Juan Pablos, onde foram tiradas da prensa,
folhas circulantes, chamadas de "Relaciones". E já
nasceu como reportagem, pois a primeira delas conta
ã história do terremoto que atingira a Guatemala, no
ano. anterior. E os terremotos haveriam de ser o seu
assunto preferido, no futuro: terremotos terrestres, terremotos políticos, terremotos sociais.
Talvez seja por isso o México chamado terra de
vulcões. O fato é que a sua história é a mais sísmica,
porque, em nenhum pais da América, foram tão violentos os conflitos.
Registro, com satisfação, que a segunda tentativa,
que data de 1921, era uma "Rclación de una mascara de
los artífices dei Grémio de Plateria de México", o que já
nos mostra a imprensa a serviço de uma das artes
mais nobres que se instalaram no pais, a da ourivesaria, e que é famosa até hoje.
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Se, da imprensa ocasional passarmos ao periodismo, no sentido moderno da palavra, vemos ainda
que a primazia continua com o México, com a fundação, em 1722, das "Gacetas de México", devidas ao primeiro jornalista do Continente, que foi o chantre da
Catedral, Dr. Juan Ignácio Castorena Urzua y Goyeneche, que um dia viria a ser bispo de Yucatan.
Nascida sob os olhos desconfiados das autoridades
coloniais, teve de submeter-se à censura dos potentados da hora. Mas, quando chegou o momento da independência, quando Hidalgo levantou a bandeira da
revolução, teve ela o seu estandarte no "Despertador
Americano", de Francisco Severo Maldonado.
Daí por diante, acompanhou a imprensa as vicissitudes das lutas políticas verificadas na evolução do
país, até chegar-se a "Pax Porfiriana", quando o México teve, sob a direção de Rafael Reyes Spíndola, em
1896, no "El Imparcial", o seu primeiro grande jornal
dos tempo modernos. Mas, precisamente naquele ano,
fechava "El Monitor Liberal" por já não ter ambiente
para viver, sob o regime dos "Científicos" de Porfirio
Diaz, o homem que governou o México, ditatorialmente,
durante 34 anos.
Foi aquele um período espantoso, aparentemente
patriarcal, de grande solidez das finanças públicas,
mas em que os ricos ficaram excessivamente ricos e
os pobres excessivamente pobres, pois os índios foram
destituídos das terras comunais ou das que possuíram
na Colónia e na República. Mas, em 1910, quando a
terra começou a estremecer, quando estrondos subterrâneos anunciavam uma erupção eminente, foi um jornalzinho clandestino, impresso, além fronteiras, chamado "Liberación", que adiantaria o grito de "Terra
e Liberdade", com que os Madero, Carranza, Zapata,
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Pancho Villa e Obregon haveriam de fazer a maior,
a mais longa, a mais profunda e a mais duradoura
das revoluções jamais verificadas em solo americano.
Cantando "Adelita", "La Valentina" e "La Cucaracha",
rudes chefes de bandos destroçaram um exército regular e um regime.
Não é minha intenção, Senhor Presidente, recordar, aqui, a grande saga, dolorosa e sangrenta, de que
saiu o México novo. Aqueles heróis homéricos, que tiveram no livro de Andrés Molina Enriquez "Los Grandes Problemas Nacionales", publicado em 1909, o seu
evangelho, semearam a revolta, a inquietação, o inconformismo e o propósito de mudança. A revolução
construtiva estaria reservada à segunda e à terceira
geração, à geração de Lázaro Cárdenas, e dos seus brilhantes continuadores. Foi esta que criou condições
sociais e de trabalho para o povo, para a elevação, do
seu nível de vida, e para a formação da pequena burguesia.
Fora o desaparecimento da classe média, na "Pax
Porfiriana", que provocara a revolução. A sua reconstituição está a trazer o México, outra vez, às suas raízes. É a pequena burguesia que acredita na pátria,
jura a bandeira e canta com fervor o seu hino.
Sob a inspiração dos principies revolucionários, o
país tem sido cortado de estradas, as águas têm sido
lepresadas, escolas têm sido abertas, trabalho tem sido
dado a todos, e a população aumenta a uma taxa elevada, graças ao ventre fecundo da mulher índia.
Registra-se uma floração cultural como poucos
países apresentaram, na história, em tão curto período.
A sua Universidade é um dos orgulhos da América.
A sua arquitetura um desvendar de caminhos novos.
A sua pintura, com Rivera, Siqueros e Tamayo, aquele
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rapaz que se iniciara pintando cartazes de propaganda
da revolução, um assombro para o mundo. E o seu
movimento editorial, uma fonte de ensinamentos para
a latinidade.
Senhor Presidente! Percorrendo as ruas de sua
bela capital vemos monumentos que são lições de história. No Passeio da Reforma, deparamos a estátua de
Cuauhtemoc, que encarna toda a civilização azteca e
de que guardamos com carinho, uma réplica, que honra
o nosso Flamengo. Mais adiante, encontramos a estátua de Carlos IV, que pode simbolizar toda a época
colonial. São estes os dois elementos formadores da
nação. Nenhum deles, porém, é o México. A síntese
histórica vamos encontrar naquele lindo hemiciclo que
é o monumento a Benito Juarez. Aquele é que é o
México, na própria simbiose racial do herói nas ideias
que pregou, e na Constituição que deu ao Estado e
na qual se encontram todos os elementos do nacionalismo moderno que haveria de fazer eclodir a revolução de 1910, e que, anima, hoje, toda a América Latina .
Para este México, Senhor Presidente, e para os
ideais americanos que constituem esta filosofia política, é que nós trabalhamos, pensamos, e escrevemos,
nesta casa que, de braços abertos, tem hoje a honra
de recebê-lo.

«J. NA REITORIA DA UNIVERSIDADE
DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, EM 22 DE JANEIRO DE 1960.

(Reportagem da Agência Nacional)
O Presidente López Mateos, do México, recebeu,
ontem, o titulo de Doutor "Honoris Causa" com que foi
distinguido pela Assembleia Universitária da Universidade do Brasil. A solenidade da entrega da honraria foi realizada às 17,30 horas na sala de sessões do
Conselho Universitário, estando presente o Presidente
Juscelino Kubitschek, o Reitor Pedro Calmon, representantes dos corpos docente, discente e administrativo
da Universidade do Brasil.
O Presidente da República dos Estados Unidos Mexicanos estava acompanhado do Ministro das Relações
Exteriores, Sr. Manuel Tello, do Embaixador António
Robledo e demais componentes da comitiva com que
veio ao Brasil.
Após a sua chegada à sede da Reitoria, o hóspede
visitante foi recebido pelo Presidente Juscelino Kubitschek e demais autoridades, sendo conduzido ao salão
de honra, onde, após a execução dos hinos nacionais
do Brasil e do México, pelo orfeão da Escola Nacional de Música, lhe foram apresentados os professores
da Universidade.
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Saudação
Na sala de sessões, o Presidente López, Mateos foi
^saudado pelo Professor Lineu de Albuquerque Melo,
que traçou um paralelo dos destinos do México e do
Brasil, nascidos do troncoí ibérico e reunidos na conquista de soluções comuns para problemas idênticos.
As afinidades entre o México e o Brasil, prosseguiu
o orador, não se resumem a destinos paralelos. Elas
são encontradas igualmente no que se refere à resistência à opressão, na vigilia da defesa nacional, na
contribuição dos elementos indígenas na formação nacional, nas riquezas com que a natureza dotou os dois
países e na necessidade de esforços idênticos com o
objetivo de completar a independência política, económica, moral e intelectual.
Recordou, ainda, o professor, o papel desempenhado pelo México na história das relações entre os
povos americanos, reportando-se à 2.a Conferência PanAmericana realizada na cidade do México e à que se
efetuou em Teuantepec, no decorrer das quais a Pátria
do Presidente Mateos sempre se revelou intransigente
adversária de quaisquer tendências intervencionistas.
Referiu-se ainda, o Professor Lineu de Albuquerque
Mello à importância da vida universitária do México,
dizendo da responsabilidade dos universitários no esforço que principalmente os povos subdesenvolvidos
devem empreender para alcançar sua independência
económica. Depois traçou uni perfil biográfico do visitante, que antes de atingir a suprema magistratura
de seu país fora Reitor da Universidade de Toluca e
Ministro do Trabalho e Previdência Social, onde iniciou sua obra de estadista e realizou os ideais das revolução mexicana com a paz social e o aceleramento
do processo de desenvolvimento económico. Disse,
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ainda, que a vinda ao nosso país do Presidente López
Mateos se efetiva num instante sobremaneira grato
ao Brasil, quando o nosso país constrói sua cidade da
esperança, Brasilia, no coração de seu território, e
empreende um vasto programa de soerguimento económico. Concluiu o Professor Albuquerque Mello, expressando a satisfação da Universidade do Brasil pela
honrosa visita, associando-se assim às homenagens ao
estadista mexicano, c inscrevendo seu nome entre os
que mais calorosamente o distinguiram.
A arte e a cultura do México
Após o Professor Lineu de Albuquerque e Mello,
falou o Professor Mário Barata, da Faculdade de Arquitetura, que exaltou a importância e a significação
das tradições de arte e cultura do povo mexicano e
dos reais benefícios que trará à juventude universitária de ambas as nações o intercâmbio cultural entre
•o Brasil e o México.
Fala o Presidente do México
Agradecendo, o Presidente Adolfo López Mateos
fez um resumo histórico do solar onde se encontra sediada a reitoria da Universidade do Brasil, reportando-se, com interesse às origens e a formação da entidade universitária que o homenageava naquele insI ante.
Depois, discorreu sobre o sentido do conhecimento
universitário em nossos dias, dizendo ser impossível,
cm nossa época, ao indivíduo aspirar a universalidade
do conhecimento. "Uma humanidade saturada de sabedoria científica - - afirmou - - indiferente aos imperativos morais, que não consegue compartilhar nem
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coordenar seu saber em ordem e fins comuns, representa uma sombria perspectiva para o nosso tempo".
Proclamou, a seguir, que surge "um humanismo renovado, em seus termos e em seus ideais, dentro das
universidades dos países democráticos" e que "devem
ser considerados como fins essenciais da ciência e da
arte os anelos, as esperanças, a satisfação das necessidades e o remédio às carências que sentem os nossos
povos".
"Nas mãos da universidade moderna, as ciências,
as técnicas e as artes deixam de ser instrumentos neutros, que possam nos perder ou salvar, para se converterem, ao influxo do espírito universitário, em motores do progresso social, em materiais de construção, em agentes de bem-eslar".
"Os povos do Brasil c do México - - continuou o
orador -- inspiram seu regime político nos princípios
de igualdade democrática. Nossos povos precisam defender e aproveitar sabiamente seus recursos naturais. Reclamam técnicas adequadas para explorá-los,
- bem como instrumentos jurídicos para reger esse
aproveitamento. Dessa maneira se industrializam
para seu próprio, benefício, e, de países subdesenvolvidos que eram, começam a surgir como nações cm
curso de gradual desenvolvimento. Nossos povos precisam consolidar e afinar os regimes democráticos
que livre c soberanamente adoptaram. Para isso é necessário uma cultura cívica amplamente difundida,
luzes cientificas em seus quadros dirigentes c bemestar material e espiritual para todos, em cuja ausência a democracia se reduz a forma e exterioridade
sem conteúdo. A infância exige um lugar na sala de
aula para cada criança em idade escolar; a juventude reclama acesso fácil c indiscriminado às fontes
de capacitacão e às de ensino superior. A população
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operária e rural dos nossos países ambiciona uma indústria nacional bem integrada e uma agricultura
moderna que multipliquem os rendimento* económicos, a fim de que o trabalho possa compartilhar dos
benefícios".
Continuando, o Presidente Lopéz Mateos recordou
a frase proferida pelo Presidente Juscelino Kubitschek
num de seus discursos, quando afirmou que "nossos
países pugnam para viver à altura do nosso tempo".
Terminou agradecendo a distinção que lhe fora
outorgada, testemunho da fraternidade do Brasil para
com o México.
Encerramento
Em nome do Presidente Juscelino Kubitschek, o
Heitor da Universidade do Brasil, Professor Pedro
Calmou, encerrou a sessão, pronunciando palavras de
exaltação ao México.
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10.

DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE
MISSÕES COMERCIAIS
FIRMADA NO PALÁCIO ITAMARATI, NO RIO DE

JANEIRO, KM 22 DE JANEIRO DE 1960.

O Ministro das Relações Exteriores dos Estados
Unidos do Brasil, Dr. Horácio Lafer, e o Secretário
das Relações Exteriores dos Estados Unidos Mexicanos, Don Manuel Tello,
Tendo tido ensejo de trocar opiniões a respeito
da possibilidade de um incremento do intercâmbio comercial entre os dois Países, e cônscios das vantagens
reciprocas que daí resultariam,
Resolveram trocar Missões Comerciais, no mais
breve prazo possível, a fim de; proceder a estudos preparatórios para um desenvolvimento das relações comerciais entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos Mexicanos, e assentar as bases para a
constituição de uma Comissão Mista brasileiro-mexicana que se ocupará dos referidos problemas.
Em fé do que, os mesmos Ministros assinam e
selam a presente Declaração, em dois exemplares, nas
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linguas portuguesa c espanhola, ambos os textos fazendo, igualmente fé.
Feita na cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e dois
dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta.
I-IORÁCIO LAFER
MANUEL TELLO

11.

DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE
POLÍTICA EXTERIOR
FIRMADA NO COPACABANA PÁLACE HOTEL, NO

RIO DE JANEIRO, EM 22 DE JANEIRO DE 1960.

O Presidente dos Estados Unidos Mexicanos e o
Presidente dos Estados Unidos do Rrasil resolveram
deixar consignada na presente Declaração a perfeita
consonância das políticas exteriores dos dois países.
Em primeiro lugar reafirmam os dois Presidentes, seguros de interpretar o sentimento de seus povos, sua
fé no regime democrático e representativo, único sistema compatível com a dignidade humana. Esta convicção profunda é inamovível, da qual deriva o desejo
veemente de que toda a América se oriente por tal
sistema, sendo os Governantes escolhidos pelo livre
voto dos cidadãos, não excluído por parte de ambos
os Governos, em sua conduta internacional, um claro
repúdio de toda e qualquer ingerência de um Estado
ou grupo de Estados nos negócios internos ou externos dos demais. O princípio de não intervenção, ademais, é de estrita observância para todas as Repúblicas deste Continente, e assim está consignado na Carta
da Organização dos Estados Americanos. Na Comunidade Americana de nações soberanas a conquista
da democracia é prerrogativa exclusiva de cada povo,
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a que assiste o direito de escolher sua forma de Governo e suas instituições, sem interferências externas,
por bem intencionadas que sejam.
Ambos os Presidentes concordaram na necessidade de coordenar os seus melhores esforços em prol
da União dos povos deste Hemisfério para a luta
contra o subdesenvolvimento, o atraso e a miséria, que
ainda afligem extensas zonas do Continente. O México e o Brasil empregarão todos os meios ao seu alcance no sentido de desenvolver uma ação eficaz, mullilateral, com o sentido de dinamizar as economias
dos países da América, e assim liberar tantos mi*
Ihões de habitantes do jugo da miséria, tirania igual
à pior espécie de escravidão. A circunstância de estarem ambos os países, dentro de seus respectivos
territórios, em plena luta para a melhoria das condições de vida de suas populações, não. impede, antes
justifica e reforça a decisão de pugnar para que se
convertam em tangíveis realidades os postulados da
Operação Pan-Amcricana, que sustentam a necessidade de um esforço conjugado e harmonioso em prol
da libertação de toda a América de uma situação de
insegurança económica, cujos efeitos nocivos representam uma constante ameaça para a própria preservação do regime democrático.
Os dois Chefes de Estado examinaram detidamente os problemas decorrentes da necessidade de se
prosseguir na execução da Operação Pan-Arnericana
- e chegaram a uma feliz identificação, não apenas
quanto à substância desse movimento mas quanto aos
seus processos e métodos de ação, uma vez que estes
satisfaçam e atendam ao ponto de vista c a posição
dos demais países da Comunidade Latino-Americana.
Os Presidentes dos Estados Unidos Mexicanos e
dos Estados Unidos do Brasil afirmam seus propósi86 —

tos de trabalhar no sentido de ser a América Latina,,
unida e associada num espírito de liberdade, chamada a participar, de modo sempre crescente, na elaboração dos atos e decisões políticas importantes para
a paz do mundo, bem-estar e progresso dos povos.
Para melhor consecução do objetivo de intensificar o intercâmbio comercial, ambos os Países procurarão facilitar os contatos entre seus dirigentes e
as entidades representativas de suas classes produtoras, com o desígnio de promover a articulação, oi:
proveito mútuo, das economias respectivas e dos elementos técnicos a seu serviço. Igualmente examinaram, em consonância com outros países latino-americanos, os processos a utilizar para a manutenção c promoção, nas melhores condições, da exportação de seus
principais produtos para os mercados tradicionais
de consumo. Isto não implica, de modo algum, que se
deva postergar a necessidade, cada vez, mais imperiosa,
de alcançar um grau de industrialização que, compatível com as exigências da civilização contemporânea,
outorgue aos povbs latino-americanos o benefício
cabal de seus esforços.
Ambos os Presidentes se sentem felizes em poder
anunciar que a visita ao Brasil do Primeiro Mandatário da Nação mexicana resultou em uma completa
compreensão dos interesses recíprocos e na intensificação dos sentimentos de calorosa amizade que animam
os dois Países, dispostos a caminhar juntos para a conquista de uma era de prosperidade a que seus povos
têm direito.
Aos acordos firmados nesta ocasião há de se
acrescentar uma série de atos positivos, inspirados no
desejos de uma união cada vez maior entre as duas
Pátrias.
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Com o pensamento voltado para o ideal generoso
-de uma determinação irrevogável de ação enérgica
de auxílio mútuo e solidariedade, proclamam os dois
Presidentes que, neste momento, se inaugura uma
uova e promissora época na história das relações entre
o México e o Brasil.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS
JOSCEMNO KUBITSCHEK DK OUVEIHA.

12.

BANQUETE NO COPACABANA PALACK
HOTEL
RIO DE JANEIRO, EM 22 DE JANEIRO DE 1960.

DISCURSO DO PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

Agradeço, Senhor Presidente, a \rossa Excelência
e a sua esposa, a acolhida que nos dão esta noite, a
minha mulher e a mim. Poderia dizer-lhe, como. é de
hábito, somente algumas palavras, breves e simples,
levantando minha taça em homenagem ao ilustre casal
López Mateos. Assim fazendo, entretanto, teria perdido a oportunidade que este momento me oferece
para dirigir-lhe mais um agradecimento - - este mais
profundo - - pelo. que sua visita representou de promissor não só para uma nova política entre nossos dois
países, como para a nossa causa comum -- a do reerguimenlo do Continente através da elevação do nível
de vida das populações de toda a América.
Que nenhum pensar ou sentir fique na sombra,
ou dissimulado por frases de gentileza, nesta hora
em que não me dirijo apenas ao Chefe de uma nação
digna e forte, mas já agora a um amigo pessoal.
Quero falar-lhe como os homens de sua estatura gostam que se lhes fale: francamente, sinceramente, lealmente. A aproximação mexicano-brasileira ultrapassa
o plano das conveniências diplomáticas. Da parte do
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Brasil, corresponde essa aproximação à firme vontade
do povo - - desse povo que não se deixa fascinar ou
iludir, que possui discernimento e intuição. Não aspiramos apenas nós — homens públicos brasileiros,
que detemos efèmeramente o poder político - - a ter
com o México uma união mais estreita; afirmo-lhe, Senhor Presidente e meu amigo, medindo bem as palavras, que o povo brasileiro quer uma colaboração
real, fraterna, com o povo mexicano. As manifestações espontâneas recebidas por Vossa Excelência, já
o certificaram disso. Vossa Excelência, por onde passou, sentiu o calor da estima de nossa população. O
México alcançou o milagre de unificar a opinião brasileira. A imprensa, os partidos mais adversos, as
variadas correntes de pensamento que se manifestam
livremente em países democráticos como os nossos,
tudo, enfim, o que compõe a opinião deste país, se
reuniu, para um tributo de afetuoso respeito ao mais
alto mandatário da Nação mexicana. É Vossa Excelência o primeiro Chefe de Estado de seu país a sentir esse espírito, a auscultar o vivo interesse com que
o povo brasileiro se volta para o México e quer, junto
com ele, conquistar um amanhã mais fecundo e mais
generoso. Permita Vossa Excelência que eu repita:
estamos unidos na recusa mais categórica a um destino medíocre.
Sua simpatia, sua cordialidade, sua modéstia ressaltam ainda mais as qualidades de estadista de Vossa
Excelência, o seu valor intelectual. Na pessoa de
Vossa Excelência pôde ver o Brasil o que é de falo
alguém que, tendo atingido o pináculo da carreira política, ao mesmo tempo se manteve fiel às suas raises.
Homem de elite, supremo magistrado de tão grande
Nação, Vossa Excelência continua ligado às suas nobres
origens de homem do povo. Temos afinidades, Senhor
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Presidente. Somos ambos homens do povo e disso
nos orgulhamos. Viemos de famílias em que os brasões eram os da honra, os da dignidade, os adquiridos nas lidas de todo o dia, numa luta contra a pobreza mantida com probidade exemplar. Fomos ambos
órfãos de pai muito cedo e tivemos de lutar e trabalhar nos misteres mais humildes para conquistar o
pão da boca e o pão do espírito. Nas horas em que
os outros meninos se entregavam aos folguedos, já nos
preocupavam sérios problemas de adultos. Tivemos
ambos de ajudar as nossas mães na missão heróica qnc
sobre os seus ombros frágeis recaíam. Peco-lhe, Senhor Presidente, que me perdoe essas referências, mas
as faço certo de que concorro para aumentar a onda
de afcto que em meu país cerca Vossa Excelência
neste momento. Permita-me que abandone o protocolo e lhe diga que, ao contemplá-lo cercado do respeito e da estima dos brasileiros numa hora gloriosa
de sua vida, estou a ver na figura de Vossa Excelência, Senhor Presidente Lópex Maleos, o jovem Adolfo,
que todos os sábados viajava a pé de Toluca à Cidade
do México, para visitar sua mãe. Até hoje ressoam
os passos dessas viagens obscuras de um órfão.
Defensor dos trabalhadores, dos humildes e da liberdade., Vossa Excelência sempre serviu ao povo.
Minha vida obedeceu u mesma necessidade de lutar
pela conquista do destino. Somos exemplos vivos do
que é a democracia, desse regime que leva órfãos
pobres à Presidência da República.
Não foi minha intenção, Senhor Presidente, transformar uma simples saudação em discurso. Mas não
queria deixá-lo partir sem uma palavra mais calorosa, penhor da alegria que tivemos em recebê-lo
neste país irmanado ao seu!
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À Senhora López Mateos e à jovem filha do casal,
Senhorita Ave, transmitindo-lhes as saudações de rninha mulher e de minhas filhas, peco-lhes que testemunhem à mulher mexicana o que viram neste Brasil,
a quem não é possível, sem ferir a justiça, negar vocação americanista e o dom de reconhecer, de orgulhar-se e de participar desinteressadamente dos triunfos alheios e sentir-se feliz com eles.

