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na para intt.'örar c mundo.£ uin homem enf^ajadojcompr netido, apaixonado, cientista
pue síXbe vea- ali'm da ocular do »ticroscopio ou do quadro tict^ro,^ ue nao tom o
menor pudor de declarar.

a sua compaixao para com os home-ns.

£ parfeitaii.ente justo,então,voces o terem conviaaüo para essa norte.
"Triste do país eue necessita de heróis..." disse Brecht.
Vocês p. fccisaram ur£;entemente de um herói,perfcitamente justo.3ou também
professor,bé-r-^uitca-t.HOé,e sei avaliar o ruento falta na existência do joven de
hoje o moãr-lo pelo <ue1 possa se t,ui ar .Acusam-vos de indiferentes, pragmáticos,
Bupeif iiiais e sei f ue não é assin.vpuantas veses observei em vossos olhos o
brilho do fntUGÍasino,da excitaçao intelectual,quando vos tomam pela mao e vos
cenduzeTá p:ra algum terreno desconliecido, se vos abrem perspetivas mais bonitas
do que o corx'i*^ ueiro.-s-e—voB~tcetrt-aBi hiejrogjrr-.'S—âe-outros mempos,de oiitros lugares»
Estanos numa fase negra,e heróis nos sao precisos.

, . '

l)iz Eario C.uintana mais ou menos assimi
"Alguns guiam-se por bússola,
Ojitros sao levados pelo vento..."
Precisamos de uma bússola,nada mais justo,para que nossa vida nao fi^ue
a raerce de ventos vadios.
Foi por isso que a vossa escolha Pf caiu sobre Samuel Pessoa»
E eu estou aqui,primeiro

recoihiecer a minha divida para com esse ho^

inem^Segundo poraue seria lamentável deixar passar esta o^orturudade para trans;ni
tir a vocês uma mensagem de ar.iôr A vida,capaz de faze-los sorrir m- is uma vez,a
ccntaoi“-~lo3 durante um instante coni

xc ■' uc he

''pr-.^u...o..ro ^^^-airvcr^.

Passo adiante as liv^oes que eu herdei:
0 homem nac morre,só se transforma.E e ele que molda o mundo,se tiver a
teimosia de bater firmfycom o pé no chão.Os obstáculos com q.ue pretendem obstruifnos o caminho são miros montes de poeira,casas de cupim invés de rocuas,que o
tempo df sfaz^Jes -sim.Os protestos ^cííantados ao nosso entusiasmo,á nossa vontade de construir um mundo melhor,é o euseiSr«—dnxximtxsiz^dsEXEEr.ís de velhos,debeis,senis

E este um trecho de uma entrevista com Samuel Pessoa,publicada na revista Realidade em Janeiro de I968. ...
"Triste do país que pr-cisa de heróis..."
Conheci Pessoa em 1948,mas levou anos para que aos meus olhos ele se t

Tentava eu o ve st ibul ar, na Faculdade de medicina da Universidade de S.ra'^
lo.Fui hem e.ú láatematica, em Fisica,em Quimica,mas cual não foi Q minha inc i^na^aO
ao ver,na lista de notas afixadas no mostrador,que eu fora rex^rovado em Brologia^
lião tive dúvidas; iraediatamente pedi a revisão da provará ir eit o que naouele tem^o
assistia a todos os aluncs-para ver se me era ^-ossivel retificar a-iuilo que eu
julaíiva ter sido flagrante injustiça.
E aí,pela primeira vez,defrontei-ne com o homem que é o tema central desta palestra.Veiu ao meu encontro no coríedor,minha prova na mao,sentou-se comigo numa sala vasia,e pacientemente analisou toda a prova .c«go,iten por iten,
í ^ mas...no fiii
compreensivo,amigo
1 im não
nao ne
me deu
ueu os
«e, pontoanecessários.

