
Os portugueses e a Constituição 
A. GOMES DA COSTA 

O projeto de Constituição que 
está sendo aprovado em Brasília 
não só mantém a norma inserida 
na Emenda n° 1, de 1969, que as
segurou, pela primeira vez, aos 
portugueses residentes no territó
rio nacional a igualdade de direi
tos, como também ampliou al
guns desses direitos, sobretudo os 
de natureza política, desde que 
haja, como é de praxe, reciproci
dade para os cidadãos brasilei
ros. 

De acordo com o texto votado 
pela Assembleia Constituinte, e 
que foi sugerido pela Comissão de 
Sistematização, os portugueses 
passaram a ter direitos iguais aos 
brasileiros natos, com exceção 
dos reservados a estes expressa
mente pelo texto constitucional: 
cargos de Presidente da Repúbli
ca, de Primeiro-Ministro, de Pre
sidente das Casas Legislativas e 
do Supremo Tribunal Federal, da 
carreira diplomática, de oficiais 
das Forças Armadas, etc. Por sua 
vez, foram estendidas aos cida
dãos nascidos nos países de lín
gua oficial portuguesa as facilida-
des p a r a o p r o c e s s o de 
naturalização — apenas se exigin
do aos requerentes a prova de re
sidência em território brasileiro 
pelo prazo mínimo de um ano. 

Numa Assembleia que se tem 
destacado em matéria constitu
cional por uma série de divergên
cias internas, sendo umas prove
nientes dos contrastes ideológicos 
e outras resultado da pouca den-

i sidade doutrinária que predomi-
I na nos partidos políticos, não dei-
I xa de ser um fato lisonjeiro para 
, a comunidade portuguesa do Bra

sil verificar que a proposta do De-
. putado Bernardo Cabral no senti

do de se manter o estatuto da 
igualdade mereceu a aprovação 
de quase todos os constituintes. 
Isto demonstra que o assunto foi 
colocado numa perspectiva corre
ia: as razões históricas e cultu
rais, os laços de amizade e as li
nhas convergentes entre dois 
povos prevaleceram sobre as po
sições dos partidos e as sensibili
dades dos parlamentares. No 
mundo moderno, onde as frontei
ras tendem a reduzir ou a desapa
recer — vivemos a época dos 
grandes espaços e dos grandes 
programas para a economia, para 
a ciência, para a política, para a 
segurança militar, etc — não 
existe caso idêntico ao do Brasil e 
de Portugal, em que as ligações 
sejam tão íntimas e tão naturais; 
as raízes, tão profundas; os senti
mentos, tão nobres e desprendi
dos. Podem as chancelarias andar 
aos arrufos, por causa da "ques
tão dos pescadores.poveiros", das 
interferências de Álvaro Lins na 
política de Salasar ou do conten
cioso gerado pelas nacionaliza
ções do gonçalvismo, no pós-25 de 
abril, que ainda está por ser devi
damente avaliado nos seus desdo
bramentos mais perversos; po
dem os negócios dos vinhos e das 
carnes não ter significado na ba
lança comercial de um País e do 
outro; podem perdurar preconcei
tos e estereótipos contra os "ca
bras" e "pés-de-chumbo"; pode 
haver de um lado o Manuel Bon
fim e o ex-padre António Torres a 
esguicharem desamor e raivas 
anti-lusitanas e do outro o Eça a 
escabichar os dentes, irónico e pi
cante, a dizer mal dos que não lhe 
pagavam os direitos autorais; po
dem os filólogos entrar em zara

gata, por causa da ortografia, ou 
dos diplomatas servir-se do José 
Honório Rodrigues ou da "Histó
ria de Barcelos" — mas o fato é 
que acima de todas as diferenças 
e de todas as inércias, para além 
dos ventos conjunturais e dos de
sencontros, existe entre os dois 
países, a aproximá-los, a própria 
eternidade do sangue e da lín
gua. 

As relações comerciais pesam; 
como pesa o intercâmbio cultu
ral, a concertação política, o cru
zamento de informações científi
cas, a troca de tecnologia, etc. 
Não se discute a importância des
sas componentes e o quanto elas 
são necessárias e representam 
para dar corpo a uma estima en
tre dois países. Mas no caso luso-
brasileiro, a verdade é que mes
mo quando não existem números, 
projetos, estratégias, quantidades, 
planos, volume, nem por isso de
saparece a camada afetiva ou 
transmigram sobre o Oceano 
Atlântico os valores que identifi
cam e igualam as duas pátrias. 

Foi essa realidade, às vezes in
dutiva e nem sempre reconheci
da, que os constituintes quiseram 
consagrar no bojo constitucional. 
Ainda bem que o fizeram: numa 
altura em que o corrosão eidoló-
gica atinge o fato histórico e o 
desloca no tempo, para o despojar 
de seus legítimos contornos, con
forme as conveniências e as pai
xões, distinguir os portugueses 
na nova Constituição significa pa
ra os que votaram na igualdade 
de direitos que o passado para 
eles não é uma calunia — nem o 
futura uma separação onde não 
se deva investir na fraternidade. 


