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"1 Conheci, através da minha longa
JL vida, homens de muito talento e

raras virtudes que ficaram mais ou me-
nos desaproveitados e esquecidos. Talvez

porque as mesmas virtudes lhes vedavam
exibicionismos publicitários; mas, sobre-

tudo, porque o talento e as virtudes são

qualidades que os débeis de espírito e os

viciosos dificilmente perdoam, pelo que,
em roda delas, se empenham em lançar
cortinas densas de fumo, propensas ao
desconhecimento do que envolvem e que,
assim, fica esquecido. Mas esses mesmos
nunca conseguiram que Guilherme Braga
da Cruz, homem de muito talento e raras
virtudes, fosse esquecido.

'"*% Aquele Professor da Universidade
ámí de Coimbra, nas melhores tradições

da sua escola, impunha-se pelo aprumo,
que não lhe tolhia a humildade de espírito,
nem as excelências do seu trato humano,

pela rigorosa honestidade de investigador
como de expositor impecável, na submis-
são à verdade apurada e na firmeza da sua
constante independência. Era também um
homem, e um senhor, de rara bondade,
não apenas pela observância das regras
comuns de benevolência, mas pelo cuidado
constante de não magoar fosse quem fosse.

Com simplicidade, sem atavios, transmitia
os melhor meditados e os mais ponderados
ensinamentos, trazendo do passado tudo

quanto persistentemente tem validade, e

que conviria ligar às valiosas inovações da
técnica contemporânea. Não apenas para
aproveitamento útil das novas gerações,
mas, sobretudo, em defesa das liberdades
dos povos, das famílias e dos homens, cuja
salvaguarda dependeria de uma constante

lembrança dos deveres do Decálogo, mais
ou menos comuns aos cultos e civiliza-

ções, e não da proclamação de direitos sem

qualquer correspondência em obrigações
efectivas, em deveres, cujo cumprimento
assegurasse a satisfação dos direitos.

3Gonçalo Sampaio e Mello, jo-
vem professor da Faculdade de

Direito de Lisboa, sentiu-se fortemente

atraído pela personalidade e pela obra
de Guilherme Braga da Cruz. Em boa
hora decidiu preparar a sua dissertação
de doutoramento tendo por objecto essa

personalidade e essa obra. Era uma de-
cisão extremamente arrojada, mas não

a estranhei. O empreendimento ofere-
cia múltiplas dificuldades, mas Gonçalo
Sampaio e Mello queria mesmo fazer-lhes
frente. As provas de doutoramento deram-
-lhe razão, pois, tendo sido prestadas na
base do texto policopiado da dissertação,
foi-lhes reconhecido o nível elevado da
classificação obtida pelo doutorando, que
foi de distinção e louvor. Era, realmente,
Gonçalo Sampaio e Mello, pelo que dele

conheço, quem melhor saberia, e pode-
ria, traçar a figura integral de Guilherme
Braga da Cruz, com todas as respectivas
implicações, por bem a entender, por bem
a sentir, em toda a extensão do seu alcance.

4 Não me caberia a análise crítica da
obra realizada. Tanto por míngua de

méritos para tanto como por essa análise já
ter sido feita, ao melhor nível universitário,
pelo júri de sábios professores que a apre-
ciou, em ordem a julgar da capacidade do
autor para alcançar a dignidade de doutor,
ou seja de ensinar, ao nível da História do
Direito. Esse exame está feito, sem deixar

qualquer sorte de dúvidas. Mas talvez agora,
em face da obra, já impressa, que tenho

presente, me não esteja vedado, nem se

torne impertinente, formular, à margem
de quaisquer apreciações universitárias,
um juízo global acerca do muito valor do
trabalho realizado por Gonçalo Sampaio e
Mello, nos quadros culturais portugueses,
para além do certificado de capacidade
para a docência.

5 A obra impressa, singela pela epí-
grafe - "Guilherme Braga da Cruz

- Introdução ao estudo da sua biografia"
- é bastante mais rica pelo conteúdo do

que pelo enunciado. Através das suas 1.200

páginas, múltiplas vias são percorridas.
Entre elas, as das origens familiares e cul-
turais do biografado, a da ruralidade de
Tadim, aquela aldeia vizinha de Braga, onde
o biografado repousava, melhor meditava
e tinha o seu arquivo, a da sua escolaridade
liceal e universitária, até ao doutoramento
e o acesso à cátedra, a da profundidade das

suas investigações e do seu ensino, com



especial relevo para a originalidade da sua
tese acerca do "direito da troncalidade".
Mas qualquer dessas vias ofereceu ao au-
tor caminhos de muita riqueza acerca de

numerosas pessoas cujas vidas se cruzaram
no currículo de Guilherme Braga da Cruz.
Esses caminhos, cruzados, por vezes para-
lelos, tornam a obra de leitura indispensável
para quem queira conhecer, com verdade,
a História contemporânea de Portugal. Epi-
sódios, por vezes mal conhecidos, mas de
relevo para a compreensão de factos que
muito pesaram num passado próximo, es-
tão lá. E muito interessa conhecê-los, para
dar algum sentido à vida portuguesa das
últimas décadas. Por isso, a obra é de leitura

indispensável para quem saiba ler. São assim

as obras que marcam e caracterizam as

épocas, rodando em torno de uma figura
cimeira dessas mesmas épocas.

6 Merece ser sublinhada a elegância
extrema usada pelo autor ao referir

coisas de algum melindre, para os homens e

para as instituições. Sem esquecer a verdade,
mas tentando evitar que ela magoe seja
quem for. Era assim mesmo que Guilherme
Braga da Cruz quereria que a verdade fosse
dita. E Gonçalo Sampaio e Mello entendeu-

-o, soube interpretá-10, na integralidade da

sua expressão. ¦


