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·.--·-r ESPÓLIO PINTO C.U~RTI!! . , 
Ê.l~ ~ . ~':tj 

O SNR. Sfl~,.\JEL HOAEE E OS PROBLE>!AS PORTUGUESES 

------------------------------------------------

ApÓs a .. sua recente visita a Portu3~1, o Snr. Samuel Hoare, figura 
d~ inconteatavel relevo na polÍtica bri~anica --antigo ~linistro dos Ne-
gocies Es Grangeiros, antigo embaixador Gnt ~·,:adrid e Siil 1'lashingt6n-jul-
gou conveniente re~uzir ~ escrito as suns ~rnpreGsÕes de viagem. Fê-lo 
num artigo aparecido em 11The SpGctator11 d0 '11 de Julho; artigo que a 
nossa imprensa pressurosa e gulosamente traduziu e espalhou aos qua-
tro cantos da t0rra portuguesa. 

O artigo é fra~camcnte elOgioso gara a &ctual situação polÍtica 
portuguesa, o que não surpreende ninguom que conheça um pouco do pas-
sado do seu autor. Com efeito, recordamo~nos Çem de que S4Exa. foi 
Minist1•o dos Estrangeiros do ~cu paÍs naquela epoca, não muito distan-
te, om que o fascismo, em mare montante, era encorajado por alguns go-
, vernantes das democracias ócidentais a l:').nçar-se naquele caminho de 
aventuras guerreiras. contra povos livres que tive~am o seu desfecho na 
guerra mU!}dial. Nem se apagou a.indo. da nossa memoria aquela iictivo. 
colaboraçao dos Snrs. Satm.1el Hoare e Laval com o t'im~ frustrado, de en-
tregar o povo abexim ao Snr. MuSsolini, sem que este tivesse necessi-
dade de -mandar disparar um tiro. 

Está. portanto na ordem natural das coisas, cquela ·q_rdem _natural 
que regulo. os movimen~os do? astros e as datf\s dos Relatori"os dos Con ... 
selhos de Administraçao, QlG o Snr. Samuel Hoare tenha vindo, e tenha 
gostado. E ao facto não far:ÍD..mos qunlquor referência se as· coisas ti-
v es se~ ficado por aqui. · 

Mas níio ficuram. O noQso ilustre visitante quiz dar as razoes 
pelas quais gostara, e' aqui a quGstão começou a complicar-se. 

Decerto, S.Exa~ não encontrou ontro nÓs um po.raiso: "Em boa ver-
dade, diZ-lJ.OS elo, hn. ainda muit.:-. pobrez.:-., nruiton mendigos pelas ruas, 
um baixo nivel do coaÚde o wu ~lto nÍve l do cu~to do. vido.11;. notou mes-
mo aspectos do. pol!tic·o inturnc. por•tuguesa qutJ 11como inglos, iric.m. 
centre. a3 s~as ideigs inglesas u. S. E.":n. poderia ter-se limitado a hes-
ta ob;!Grvaçao e u nao prof;:;rir, !)rudo.ntemonto , qualquer juizo mnis. 
Mc.s nao; com um tudo nndo. -ol).l c.ponns wn tudo nc.dnl-do suporiorida-
deAracinl, S.Exa. a chou sem duvida que. o que ~rn chegante p~ra um in-
glcs podoria ainda ser muito bom para portugucs, c no.o hositou am t ocDr 
o elogio dn ~ditndurn o do ditcdor, procurnngo dar a osso elo~io um cu-
n4o de inogavol autonticidndo poln onunc±nçno breve do que v1u ·rrntre 
nos. 

E viu coico.s espantosas • 

.. Viu, por exGmplo, que o 11l)ivo l do v_1gg. ..nlGl.OO ~ubiU notD.~clmente 11 
do ha dez ou quinze o.nos _P.Q.r:::.......ca.!~· · s-;"IDcõ.. nao diz do e~runo dq que .a.l-
doins o do contacto c·om ·que o.ldooos tirou os ta. conclusao, e e penn..t os 
le.i tores de 

11
The Spec~o.to;;" fico.m aSsim defraudados da .t:undrunento.çao 

objectivo. de informaçao tno suriosa.. Mas to.lvoz acho conveniente, om 
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S'J.DlGncnto inl'ormn.tivo, dc.r r:-.os gcuo leitores a.lguns nÚmeros referen-
t~~ 2-. OV:.:>l.uç:)_.J don. s.-::.fé-rios ::'-:.eis dos trabalhodorcs portugueses nos Úl-
tilacs cno:;; -JSt:unos [\~ t;uns vrCk.:ns :n~.ra. lho dar todos os ~sclareci
mentos nocossa.rios. 

Viu mo.is que  o prJbla:mc. de.. ~-la.bitc.çrío ·"Jsté. l"l)solvido C.!':l Portugnl: 11
bairros de, casas ntrr>.entcs, C}UI.:) ao i'lm do 20 anos paasc.m'n ser pro-
priedade dos :i.uquillnos, rodeiam Lisboo. o outr.:.s cido.dos 11• 

Vii.l quo C':s·b-;_ igur.lm~ntc rosolvido 0 problema dn o.ssistência hos-
pitc.l:..r: 

11

f;rando:; ·blocos ê.e nov-:~J hospituis nrguof:'!-so vis!vcJ,_monto · orn 
muit'\to pa.isa.gons

11
• Ainda. o.qui s.:.:::xa.. nc.o nos diz ando, o c _pono.. 

Porqu o qucr:Ítli~os fo.z0r um_pJquBno confr'Jnto or1tro a loca.~izaçao C:..os 
e;rt:nd.::s somin2.rios, que uno hojo de f'c.cto fo.miliaros Gm muitc..s pnisa.-
.&.QM portugue:::.us, c czses imngint.dos blocos hospi t a lf'rcs. 

Não monos resolvido e~tá, também, o problmno. de. instrução: '~n 
percentagem d e ano.lfabctvs~e cinda olevada, diz-nos o nosso visitante, 
mas o_facto significntivo 0 essa porcanta.gom_porsistir entro os VQlJ1os 
que nc.o tiveram oportunidade do cprcnder c nao entre c. nove. goraço.o" 

Aqui o Snr. Samuel Hoare foi vÍtima, cortumonto inoconte,_da. sua 
bo a -vontade de louvo._r. -Doutra maneira não· s o tl:)rio. G.E..\.a. o~qqccido 
do dar aos sous loitorç:s dE:! 11Tho Spoctator11 alguns numeres do ultimo 
CJnêo Geral do. Populaçrio que de3sorn bem a medido do valor da. sua afir-
mc.çao. E ns~im ficariam esses leitores sebondo, por exemplo, quc,do_ 
t otal dn popul!'.ÇO.o entra os 12 .e os 18 a.nos (um sector da nova gerctcno 
bom nbrgng~do pelo. pol:Í tica culturc.l do Governo portugu.Js no o ultimes 
c.nos, no.o e verdt>.de ?.)_a.pcnns~57,6% sabem J.r;r o e>.ponas 27 ~ frGqU13n-
t~m ou possuem ln.struçi:!.J prlmt~rin (S.Exa . ~no.o doixar!o deC3;'tO de ex-
plica.r nos s0us leitores ingl0s:.;s, q qU'J c o. instruçao primo..ria em 
Portugc.l 0 .o quo sig~ificr. c.quola rubrica ::a:tb'Jr ler) . 

Aindn fj.carlam os loltvrGs de 11The Spccta t or11 sabpndo que n per-
centagem dn~uclas cricnças entre os 7 e os 12 n~0s que snbem ler nunca. 
excoclo 52,2/<l (c.tingidn a.os 11 c.nos) o guc nos de. u.rn sedimento irredu-
zid-:~ e oot•ma.nonte de 40 .% de r.rlC'.li'o.b•)tos o que, cnb'o es§!!.S r:~.cs~n.s ida-
dos, n. percentagl1Jl1 clc..s flUO frcqu~ntrun: .JU pos~uem instruç:1o primaria. 
nunce. excvdo 42,7~o (atinsido. no. iclo..d -:~ do lO C'.l10s). 

I~to quunto .:'...):, cuidu.dos quo nS novns p;or ncÕe;s r.icrocom ao gov..;rno 
portue.ues do ponto do vista cultural. Qua.nto c.os correspondont-Js cui-:-
dc.dos c.Jm os velhos, os leitores do 11Tho Spcctator" "!Orificario.m COJ'l 
espanto quo c.s cois~s s e pc.ss(;ffi ..;xc.ctamontc no ~contrario do quo o Snr. 
Sn.muol Hoar e diz - c guo quanto mais velho se e cm Pgrtugal tanto mais 
se c.cç.ntun o. diminuiçn:) do. tc.xn do anr~lfn bo tismo 1  E pelo ... menos o q-y.o 
nos dizem c.s Esto.tisticas J Com afoito, o grupo dos cidndo.os· centena-
rios portuguosos tinhr. om 1930 uma. ta.:r.:n do n.nnlfn.bctismo do 87, 2/~ e or.l 
19~0 essa tnxn tinhq descido pO.;'O. 63,~%, ncdn ~onos do 21 pqntoo o~ 
dez anos I Quo magnifico e simpo.tico csf ·Jrço c~ltural_, nc.o c vcrda.a.o 
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a menos que c.dmit~mos que a. i-,fortr; s·.:. entretem cvm cspeclnl fÚria. a cei-
far ccntQnÓri.n: ang.lfnb.::>tos .J que ~os ,:,lhos dos leitores do 11Thc Spoc-
tator11 nno p.::trcccra. talvez int·3irc.ntc:n1tú justificado. 

+++++++++++++++·,-

Q Snr. Sc.muol Honro, qua 0 Ui'n infa.tigrrdo 0 interessado viajante, 
v'Jlt::lrf'; c ·~rtnmcnte. a ·P'Jr·ttJ.gO.lt Desejamos sincgra.mante qy.e volte cpnn-
do o pc-Ís ostivor reatituido ns suas instituiçocs d3mocratico..s~ Nv 
st:u rcgrv:::qo a Inglaterra, lovaric. enta.o d=t vidr. portuguesa, nav diro-
m.Js um agrosci.tlO dn sua boa-vontnc!.e de lvuvc.r, mas, certamente, uma 
i.nformc.ça.n mo.i~ vbjoctiva o l:mis segurC' .• 

E C)m iss::> todvs ter.Íc.r.J.os c. e;anhar -ot'l primeiro lugar os leito-
roa do S .:Sxa.. 

SotombrQ de 1947, A COh!ISSÃO CENTRAL DO 
ii!OVILiENTO DE UNIDADE DE .. iOCRÁTICA 
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