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Meus bons Arnigos !

Agradeço-lhes muito os seus afectuosos para-
bens. Nem imaginam quanto a lembrança amavel que

tiveram clo meu aniversario natalicio veiu consolar-
me neste torturado exilio. Custa imenso chegar a tâo
provecta idade, vendo perdidos os aturados esforços
duma longa vida de trabalho pela patria, sem que os
possamos ainda refazer para continuar a servi-la nos

incertos dias que nos restam. O que sofremos no
nosso inflnito amor por ela, e até, perdôem-nos ! no
desvanecimento Íilial de vincularmos o nosso nome
ao seu engrandecimento ! Felizes os que, para lhe
acudirem, morrem gloriosamente na barlicada das

revoluçôes ! A sua morte heroica comove todas as

almas ; memorá-la-hâo os proprios adversarios. Mas

nós, os irredutiveis lutadores, que sobrerlivemos aos

mais rudes e calamitosos transes, como Se nenhum
golpe nos ferisse profundamente nas entranhas, dir-
se-ia que solnos as falsas vitimas duma scenograÍia
melodramatica proÍissional, que, de muito repetida,
acaba por embotar a sensibilidade publica. B a ver-
dade é que nôs vamos gastando vâmente na monótona
repetiçâo de lutas, que nos forçam â câdâ passo â
voltar atrás em defesa das aspiraçôes malogradas.do
nosso passado, sem um momento sequer de respiro
pârâ nos enle'iarmos serenamente na doirada visâo
dos arrebois.de novos ideais. O lidador assiste pun-
gentemente, em meio do descalabro da patria, à sua

propria decadencia. E, Lnal do que morre vencido !

que vasâ de impiedade nâo arremessarâo sobre as

sombras da sua sepultura ? Ah ! de todos estes balda-
dos sacrificios se tece a teia cruenta de provaçôes

da naçâo na anciada demanda da sua ernancipaçâo
politica, economica e religiosa. Como se obliterou em

almas portuguêsas a consciencia e o orgulho da nossa

civilizaçâo, foco radioso de toda a civilizaçâo mo-
derna? E quem a celebra? Nem falta quem deturpe os

extraordinarios cometimentos dos nossos maiores,
fazendo da.historia de Portugal, martir dos desman-

dos seculares dos seus governantes, a historia dum

aventureiro suicida, já sem destino no mundo. Nâo ha

erime maior do que o despotismo, réu principal dos

nossos desastres. Mas quâo grande tambem é a res-
ponsabilidade daqueles que, devendo hastear Íirme-
mente o estandarte das livres revindicaçôes, o deixam
cair das mâos, empanando o brilho dos seus escudos

em querelas mutuas, estéreis, dissolventes, que insti-
lam novos alentos à reacçâo !

s.rdo ha de certamente mudar, A sua valo-
rosa mocidade, caros correligionarios, alvoroça-me de

esperanças, Cabe-lhes a missâo promissora de se

aperceberem pelo estudo parâ â salvaguarda do

direito. A educaçâo civica está sendo ferida pelo cate.
cismo na escola elementar; desapareceram as escolas

eriniarias superiores laicas, para se substituirem por
col-egios congreganistas ; e dentro das Universidades
professores e alunos sectarios organizam a sua hoste

negra, projectando fundar, em frente do ensino minis-
trado pelo Estado, e superiormente a ele, aos seus

principios e à sua disciplina, um institulo catolico,
que seja o reduto alteroso da doutrinaçâo do dogpa
romano. O novo cardial patriarca, ao acolher os

estudantes beatos que o saudam pela sua sagraçâo,

incita-os à guerra religiosa, fechando a alocuçâo com
o brado : viva a mocidade catolica ! em tom incendia-
rio, a que eles respondem veementetnente, estrugindo
morras à Maçonaria e aos liberais, E até quintanistas
da Faculdacle de direito de Lisboa, de rojos perante â
mesa da cornunhâo, suplicam a bençâo das suas pas-

tas ao belicoso chefe da Igreja lusitana, que, âo lançar-
lha, proclama, em arrogante repto à sciencia e à

democracia, 'o absolutismo do direito divino. Yai

formar-se em leis utn bando de recrutas servis da

pior, da mais odienta das tiranias, a teocratica? Irâo
eles ser advogados, promotores e magistrados dos

nossos tribunais de justiça de amanhâ ? E lá estará

ainda no Capitolio do mando, para lhes abrir rasgada-

mente as portas do Estado, o taumaturgo Salazar, que

na ultima crise ministerial, depois de atirar a terra
com Passos e Sousa, o eleito unanime da facçâo mili-
tarista, para lhe lembrar que ela nâo é senâo pâssiYa-

mente a guarda pretoriana da Igreja, enfeixou impe-



rialistamente nas mâos o governo total da naçâo,
metropole e colonias, acomentando ao seu cârro
triunfal um presidente de ministerio in-partibus,
lastimôsa imagem da força empenachada que lhe obe-'
dece ílelmente ? Sentinela alerta ? Alerta está !

Que lütlibrio da naçâo e do exercito republicano !'
Quem poderá hoje com honra servir instituiçôes vili-
pendiadas, às ordens dos sinistros dispensadores das
graças'do'ceu e tla terra ? Com que ardor, pois, as

juveni§ falanges universitarias, actuaes herdeiras das

nobres tradiçôes dos batalhôes acadernicos, precisam
cle começar a temperar-se rijamente, desde as bancadas

escolâres, nas requestas pelos foros da sua livre per-
songlidade ! Ainda bem que encetâram já a batalha. E'
a batalha das forças custodias da liberdade e da paz

contra as forças militaristas da tirania e da guerra.
i;,

A sobrevivencia das abusôes do passado, reagin-
dotcontra os progressos dos novos tempos, tem jun-
dao a" .ruinas o solo social. Quantos vivem ainda
hoje nas trevas duma rnentalitlade arcaica, senhores
ou escrayos e vitimas de iniquos privilégios, que só

se destroem, extirpando-se os preconceitos em que se

estribám, instruindo. É o problema da cultura. Mas

cômo custa resolvê-lo ! A reacçâo espalha e alimenta

_ lo1!odo1_gs m_qioq a ignora4_cia, difq4nando as escolas
da verdade e do direito e opondoJhes os seminarios
do erro e da prepotencia. À guerra à instruçâo é a

guerra.à demosracia. E a luta encarnica-se, até por-
que à opressâo mental das classes populares se junta
o obsctrrantismo das classas privilegiadas, que, como
tanto sucede entre nós, se deixam quasi sempre ocio-
samente atrasar numa inferioridade cada vez mais
degradante. O mal eiva-as desde as primeiras idades.

Obserre-se como, sobretudo em Portu.gal; quem geral-

rnente menos aproveita e se distingue nas aulas sâo os

Íilhos «las familias poderosas, de tempos imemoriais
favorecidos, com desprezo do mérito, na ascençâo aos

principais postos da hierarquia nacional. Assim vai
lavrando a irritaçâo no seio da juventude lnenos sor-
teada, a q[em se fecha o porvir, assim se lança .e

azeda o-fermento do dissidio e da hostilidade entre as

novas geraçôes. O goso facil dos bens, que os apani-
guados da fortuna desfrutam, quebranta-lhes o animo
pâra os arduos prazeres do descobrimento da ver-
dade, mantendo-os endurecidamente no seu árido
senhorio. Â incultura chega a ser proposital, como
que um alarde da suprernacia intangivel dos brasôes
que ostentatn. E, só por excepçâo, algum se consitlerará
na rigorosa obrigaçâo de converter em beneÍicio pu-
blico as vântâgens pessoais que lhe sairam em sorte.

Por isso, quando um regimen cai, caem de chofre

com ele os validos tlas velhas antecamaras cortesâs.
Foi o que se passou tanto na queda do absolutismo
como do constitucionalismo : inÍluencias, riquezas,
tuclo havia sido .desbaratado. E a infeliz naçâo, em
vez de.progretlir continuamente, evolutivamente, sern

sobressaltos, tem de reconstituir-se toda, em cada
transe, na dolorida matriz popular, a bracos com
enormes diÍiculdades de improvisaçâo, governativa,
qtre só podem atenuar-se e vencer-se pela estreita soli-
dariedade da mais"esforçada diligencia dos hovos. A's
Universida<le, torrp"" ir preparando varonilmente o

recrutamento dos futuros dirigentes.

Nem a verdade natural, que formula as relaçôes
entre as coisas, nem â verdade .moral, que âs formula
entre os homens, deÍinindo direitos e deveres, se apren-
dem nas taboas da revelaçâo de nenhum tabernáculo.
Nâo ha oraculo que as desvende, nem autoridatle, V
sagrada ou profana, que âs possa impôr. Só a propria
sociedade. como â propria natureza, as dita. Desapa-
receram castas e classes depositarias dos misteriosos
papiros do saber e do mando. É pelo progressivo
transformismo individual que os povos vâo seleccio-
nando âs suas élites. Às grandes reformas fazem-se
objectivamente, historicarnente, observando com des-
velad a .a tençâo o s fa etes".:Aeorr+ecstêqrrgrfffiffi--
sciencias naturais que a observaçâo popularprecede a

dos sabios; é mesrno a regra. Àinda se nâo desco-
brira nos laboratorios a acçâo terapeutica da luz e já
nos Dossos câmpos, havia muito, se envolviam em
flanela vermelha âs creanças afectadas de molestias
eruptivas. E os.fenomenos sociais, embora os mais
complexos, sâo do alcance geral de todos os ho-
mens, porque sâo criaçôes organicas ,da sua vida ern

coruum. Por vezes até os seus conceitos geram os \r'
conceitos naturalistas, Exemplos desta acçâo refle-
xa foram os velhos principios da luta pela existencia,
que vieram de Hobbes e I\{althus para Darwin, e sâo

hoje os da solidariedade universal que passaram da

sociedade humana para a explicaçâo tarnbem do pro-
gresso das especies animais. Assim como a sciencia,
a arte e a industria nâo constituem exclusivo de nin-
guem, mas patrimonio e obra de todos, e, quando se

faz tma descoberta scientiflca, artistica ou industrial,
se pode dizer que todos contribuem para ela,.senâo

ela nâo teria publico, ambiente, assim todas as nossas

faculdades de inteligencia, de emotividade e de reali-
zaçâo elaboram convergente e simultaneamente â etolo-
gia da sociedade. Quantos para ela cooperam sâo cida-
dâos da mesma patria, unidos entre si pelas inspira-

çôes do mesmo ideal. Notem como nos proverbios
populares se amealham e vâo entesourando gemas de



sâber de experiencias feito. E os povos regem-se pri-
rneiro por costumes, ditamens espontaneos de co-
esâo, que, como se fossem leis naturais, se transfor-
mam em leis positivas propriamen.te ditas. O legislador,
para fielmente desempenhar a missâo colectiva que
lhe impende, tem de consultâr todos os seus concida-
dâos : os decretos que promulga sairâo tanto mais
perfeitos quanto mais inteira e exactamente traduzi-
rem. o voto geral da comunidade. Quem realmente
legisla é a naçâo, ele nâo é senâo o seu mandatario e

o seu arauto. Nâo ha leis divinas, todas sâo humanas,
e, para o serem, devem ser de todos para todos. O

constitucionalismo representou nesse sentido um
largo progresso sobre o absolutismo, como a Repu-
blica o representa sobre o constitucionalismo. E hoje
chama-se a assumir o direito de governo da naçâo
pelo sufragio nâo só o homem rnas tambern a mulher;
e até logo na escola se iriicia, com o seu Parlamento e

com os seus juris, o tirocinio publico. Em Inglaterra
subiram ao poder os trâbalhistas, que conÍiaram o
Ministerio do Trabalho â uma senhora. E todos sabem
a parte brilhante que tomaram os alunos das Universi-
dades espanholas no derruimento da ditadura. Assim se

pratica, desde a primavera da vida, o direito. Os

povos deixâram de ser servos dos governantes das
suas paixôes e.dssseusisteresses para sc goverDarem
livremente pela propria razào, e a sua solida prosperi-
dade depende da tenacidade com que, de pais a Íilhos,
em ininterrupta cadeia, revigorem essa disciplina
emancipâdora. Por isso, toda a escola ha de organizar-
se em sociedade e as Faculdades de Direito, essas,

hâo de perfazer organizaçôes modelâres, «le todo
dedicadas, com a mais completa ramiÍicaçâo, ao estudo
civico, tendo à sua frente professores que pessoal-
mente exempliÍiquem as grandes virtudes democrati-
cas, sem as quais nenhum pode investir-sgha plena
autoridade da sua elevada mâgistratura educativa.
Dentro de cada aula, seja qual fôr, seja ela de mate-
matica ou de fisica, confollne o espirito, justo ou
arbitrario, moderno ou retrogrado do mestre, sem-
pre o discipulo, com todo o impulso do cres-
cimento intelectual, se tornará Í'erverosamente seu
correligionârio ou seu adversario. Em Espanha,
alunos e professores formararn legiâo.

Para intervir nos fenomenos.da sociedade,
como nos da natureza, é preciso investigar e aplicar
os principios que os interpretam ; e só de quem com
todo o rigor o faz se pode dizer que.governa. Aquele
que pretenda dar, a seu talante, leis, é um perturba-
dor da ordem, e a ordem social nao é menos inviola-
vel do que a ordem natural, O seu atentado enferma
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da mesma loucura do arquitecto que intentasse cons-
truir um ediÍicio sern se importar com os preceitos
imanentes da estática. Se todo o medico deve contar
coln as forças de vida do organismo pârâ o tratar,
o estadista deve contar iguahnente com âs forças
conscientes, voluntarias, do organismo nacional, que
é mesmo indispensavel que se pronunciem para pode-
rem ser bem dirigidas. O poder será tanto mais ro-
busto e eÍicaz quanto mais intima fôr a sua identiÍica-

çâo com elas.'O ditador nâo legisla, tlo§matiza, s 6s.,i.- ..;--.'
dogmas sâo heresias da razâo e do direito. Quem os:i'i I i
proclama nâo tem outro meio de sobrepor o seu arbi- ':.,' l'. -'
trio à soberania da naçâo senâo fazendo-lhe guerra,.: .:ttI}-
atacando-a nas fontes da sua seiva espiritual, oprimin-- :ni : -

do-a, extorquindo-lhe a liberdade, que é a afirmaçâo
da sua vitqlidade I obediencia, tlibutos, culto tudo lhe
exige, sem lei, centralizadoramente, esmagad'oramen-
te. E, se a liberdade nunca sossobra inteiramente, as

suas convulsôes sâo contudo temerôsas. Dehalde
aqueles que só pela força bruta governam, decretam a

conÍiança publica : as proprias sombras do temor em
que se envolvem, sobrexcitam e irnpacientam a'nervo-
sidade da naçâo, e, ao menor sintoma de desastre
sensacional, consequencia sempre certâ dos seus atro-
pelos, o panico dos espiritos nâo se limitará a sub-
vert§.Lo,s, - pode p-roduzil' terriveis represalias, A
ressâca revolucionaria agita e encapela paixôes por
vezes indomaveis. Contemos com elas para conjurâr
os .seus danos. Na luta eterna entre o direito e a

ditadura, aprendê-lo é aprender a combatê-la, imper-
territamente, vigilantemente, jamais esquecendo na
ardencia das pelejas esse supremo escopo, e tâo intran-
sigentemente que o acrisolamento das nossas energias
morais âssegure a todos a nossa larga rectidâo
tl'animo. É o maior tema da educaçâo. E,corno sempre/
a tirania, ao investir com a escola, tenta levar até ao
magisterio a sua criminosa alcada . A crise que neste
escuro lance flagela o ensino, nâo é senâo o reflexo
da crise tremenda que todo o governo da naçâo atra-
vessa. Sofremos em tudo a agonia do direito,

Urna naçâo inteira pode num momento passio-
nal achar-se arrebatadamente em erfo, e o caudilho
que a encarna nâo ser portanto ditador : nâo f,ôram
ditatoriais algumas das grandes Íigtrras historicas, que
ordinariamente assim se denominam. As ditaduras
derivam da carencia popular, quando as competiçôes
desapoderadas dos partidos os desarticularam e aba-
teram e essa desorganizaçâo produziu o desfaleci-
mento publico. A reacçâo que os espreita traiçoeira-
mente, dá entâo o assalto felino. É o que se tem
repetido entre nós. E os ditadores, empolgando o



póder, exercem todas as violencias e praticam todos

os enxovalhos pára impedir a livre reorganizaçâo da

vida nacional. Esse o seu terror. Uns orquestram a

grande instrumental o reclamo mirabôlante dos mara-

vilhôsos elixires do seu ideario rnágico, aliciando
adeptos, emquanto outros, nâ sua inópia mental, sem

o minimo plano ou ideia ôe governo que os aureole,

impotentes para Suscitar e agrupar adesôes, se sujei-
tam miser:andamente ao nrito residual dos velhos orga-

nismos reaccionarios em decomposiçâo. Ou Mussolini
ou Carmona. Em ambos os casos se trava o dilema e a

colisâo entre a ditadura e a patria. Porque a patria e

o lar sagrado onde nos sentimos com todos os direitos,
na plena segurança dos nossos bens. Ilm Portugal hoje
nâo possuimos nenhuma, nada nos pertence : nâo se

pode fazer mais demolidora campanha de desnacio-

nalizaçâo. Para termos novamente patria, temos de

reerguê-lâ, reconquistando as nossas liberdades. No-
yos e velhos, corrâmos aos nossos postos.

Os regimens desraoronam-se sempre que se

tornam egoistamente despoticos, sectarios, e, em vez

de apertar, deslaçam e rompem os vinculos morais. O

despotismo do clero, da nobreza e do rei despedaçou

sucessivâmente as três forrnas historicas de governa-

çâ9, teoq_qqtica,_ ftgdal e monarquica. E ha muito já
que a campanha pelo progresso da civilizaçâo se faz

cada dia mais universalmente contra a revivescencia

dessas velhas tiranias, Todas as três reacçôes se

encontram no governo usurpador que hoje nos dila-
cera : os plutocratas sâo os novos senhores feudais. A

ditadura entregou o culto publico à Igreja romana, e

nâo só rende homenagem ao Cristo-Rei, isto é, ao

poder temporal do Papa, corno se ele fosse nosso

suzerano, mas, pela voz tlos seus corifeus, profliga e

injuria os crentes que nâo comungam na mesma Ié
idólatra. Grassam ardentemente as doenças mais

contagiosas do fanatismo e da sttperstiçâo. Oq judeus

e os protestantes sâo novamente agredidos. Até um

dos reitores de Universidade prega a guerra santa

contra os espiritos livres, que todos abrange rancoro-
samente soh o nome de maçôes. Tipo acabado de

fanatico, o novo cardial patriarca - irmâo gémeo do

professor Salazar - com âs suâs enfaticas pastorâis
do mais hermetico estilo mistico medieval. E que

epidemia de crendeiros de milagres e bruxêdos, desde

Carrnona, pressuroso e fervido adorador da Senhora

de Fátima ! Nâo faltam sequer já freiras e frades,

captando as menores para os conventos e ditando os

testamentos à cabeceira dos moribnndos. A ditadura

entregou o tesouro publico à plutocracia, a quem

distribue lautas subvençôes, privilégios chorudos e

longos monopolios, e, ainda por cima, paga larga-
mente os apoios monetarios de que necessita, como

agorâ parâ o emprestimo dos 100.000 contos, emitido
nâo directarnehte pelo governo mâs.por intermedio
durn sindicato com onerosa comissâo pelo seu aval. E

por quem se representa là fora nas chancelarias e

congressos, onde nem o seu miraculoso ministro das

Íinanças se atreve a mostrar-se à luz das discussôes

com âs sumidades estrangeiras ? Como no periodo das

yacas rnâgras da falencia monarquica, voltou a haver,

com inferiorizaçâo e tlesprestigio do nosso credito,
banqueiros oÍiciais, açambarcadores dos negocios

internacionais do Estado. E, se por um lado, a auri
sacra fames militarista é insaciavel e nenhum di-
nheiro basta para os. esbanjamentos sern Íim com a
lista civil do Iainéant chefe da coorte e com toda

a caterva de generais prebendados, ávidos tenentes

soviéticos, espiôes, tlenunciantes, esbirros e algozes .

inquisitoriais, por outro lado, todos os nossos laborio-
sos produtores sofrem atrabiliarias alcavalas sem

conta, a que âcresce a falcatrua cambial das exporta-

çôes, com o mais espoliador sacriÍicio de capitais e de

braços, que ernigram apavoradamente sem espectativa

de repatriaçâo. O quadro tétrico do exodo dos nossos

pobres trabalhadores, só quem assista, de coraçâo

confrangido, à sua-cheg*el* eÍrr teruas.estmtrlÍâí fr§it_
banclos, descalços, rôtos, oihar alucinado, como quem

foge de roldâo - milhares e milhares de homens e

mulheres, creanças e velhos - a um perigo de morte,
poderâ desenhá-lo com âs tintas implacaveis duma

iusticeira indignaçâo contra os seus nefandos autores.

O gravissimo problenra demografico, desventurada

herança de antigas prepotencias e lutas, tornou-se
assustador.. A ditadura entregou a autoridade puhlica

à mercê de reacionârios politicos, monarquicos
confessos, ou, o que é ainda pior, hipocritas, como a

maioria dos titulares ditatoriais, do mais hiperbólico
republicanismo, porque o despotismo nâo deixa de

ser monarquico por nâo ser vitalicio e'hereditario ; e,

se a reacçâo religiosa proliÍica o fanatismo e as su-

perstiçôes e a reacçâo financeira a dissip,açâo e a

rniseria, a reacçâo politica proliÍica a ignorancia e a

charlatanaria, mergulhando em trevas o espirito das

nrultidôes e cingindo de falazes lentejoilas a Íilaucia
ôca dos ineptos poderosos do acaso. O ministro da

Instruçâo publica, amarrado ao peloirinho politico
dos seus plagios docentes, ao mesmo tempo que atro-
pela as mais elementares regras da justa selecçâo do

pessoal seu dependente, sonha no seculo XX com o
prevalecimento da eivilizaçâo cristâ, isto é, com

o regresso dos povos à meia idade, aluida toda a
civilizaçâo humanista moderna I e nada mais caracte-

I
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ristico de incapacidade governativa do gue'. o irri-
sorio florilegio dos discursos fonograíicos declama«los

por varios rninistros em excursâo pomposa pelo pâis,

que desconhecem totalmente, encarregando-se eles

proprios, por toda a parte, da exibiçâo da sua gro-

tesca marcialidade. Ate onde decaimos !

Ern 28 de Maio de 1926 tinhamos pendentes

graves questôes, mas todas podiam e deviam resolver-

se normalmente, sem abalo profundo, e, para isso,

bastava que as forças militares, por nrais solicitadas

que fossem para intervir nos conflitos dos partidos,

cumprissem o seu dever politico integralmente,
deixando que eles entre si os derimissem pelo jogo

constitucional da controversia nâ arena dos seus

motes perante o sufragio. Depois da insurreiçâo
militar, nâo só os magnos problemas que teriam
sido jutliciosamente solucionados pela represeutaçâo

conjunta de todas as classes, Íicaram em suspensâo,

mas revestiram aspectos aflitivos, tornando-se impos-

sivel serem sequer considerados tlevidamente em meio

das contendas irredutiveis que ardem em todos os

campos da vida social : a opiniâo, o interesse e o sen-

timento publico, opressos, reagem candentemente. E

nâo se podem levar ao activo ditatorial as encarecidas

obras de reparaçào tlas estradas, que já estavam-aale:

riormente decididas e dotadas, porque, se essas iomu-
nicaçôes materiais melhoraram, peorarâm e quasi ces-

sâram âs nossas comunicaçôes espirituais, e â repara-

çâo das estradas hoje apenas serve para facilitar a fuga

dos emigrantes, fomentado a industria dos engajadores.

Só quem fôr capaz de alhear-se desabridamente dos

seus deveres de cidadâo português, deixará de ter ouvi-
dos para ouvir o estralejar das chamas qtre devoram os

vigaurentos seculares do glorioso ediÍicio da nossa

nacionalidade, Os conflitos entre os proprios ditadores,

na concorrencia febril às páreas da Republicâ âvâs-

salada, aguilhoarn outras insofridas cubiças, O inci-
dente inquietante de Angola deve ter sobresaltado

de apreensôes todo o coraçâo patriota, Só o sell
g'overnment sustenta o grande imperio inglês e só.

por ele, como â Republica o compreendeu, sustentare-

mos o nosso. A centralizaçào de todas as colonias nas

mâos clericais do ditador Salazar' é um enorme pe-

rigo.

Porque se espera, pois ? Agora mesmo, as pri-
sôes dos republicanos multiplicam-se diar,iamente por
toclo o pais, selando-se as portas dos que pela sua

viva manifestaçâo se tornatn suspeitos de maquina-

côes conspiratorias. Ao passo que os povos lá fora,

para melhorarem as condiçôes morais e materiais

da vida humana, para muitos tâo diÍicil e penosâ, se

afanam pela estabilizaçâo da paz no mundo, cele-

brando entre si tratados, como quem elabora uma

Constituiçâo internacional, entre nós o militarismo
encruece e arma-se cada vez mais truculentamente
contra a naçâo, asÍixiando-nos sob a sua pata brutal
com o mais ultrajante despreso pelâ Constituiçâo'

republicana, que pode rever-se e tem sem duvida de

aperfeiçoar-se cada vez mais, mas a ninguem é licito
rasgá-la, reduzindo-a a farrapos de papel : deve ser

sempre prestigiada, custe o que custar. E do dinheiro

sem conta que a horda militarista consome guerrei-

ramente, nada sobra nem para a cobertura das fron-

teiras terrestres, de todo abandonadas, nem para o
apercebimento da nossa armada que, de tantas san-

grias orçamentais, chegou, na expressâo do seu actual

comandante geral, à extrema indigencia : tudo e devo-

rado na fornalha em brasa da maquina policial. F-oram

feitos às proprias forças de terra e rnar os mesmos

tractos que à Constituiçâo. E, emquanto as nâo recons-

tituirmos, pondo à sua frente as Íiguras militares que

comandaram as campanhas internâs e externas da

nossa democracia, a defesa terrestre e maritima da

patria será muito precaria. Votados ao desdem das

outras naçôes, como aincla ultimamente, vinclo da

Haia, o.patenteou um delegado da ditadura, corremos

todos os riscos do nosso abatimento. Sob a ditadura,

como nos ternpos monarquicos do protectorado estran-
geiro, a soberania portuguêsa tem sido cerceada nas

nossâs terras do Congo, nâs nossas aguas do l)ouro,
até no dominio da navegaçâo aérea e nâto só grâYes

interesses internacionais dos nossos caurinhos tle ferro
foram alienados, mas sofremos j/r esbulho de direitos no

diferencial dos nossos portos, pârâ os quais se pediram

100.000 contos de emprestimo, pârâ que ? para os pôr
ao serviço da rnarinha mercânte das outras naçôes

contra a nossâ, Está ameaçado todo o diferencial de

bandeira. Que mais lirá ? E nem é bom falar daquilo de
'que a Igreja se tem apropriado, desde o Padroado do

Oriente até aos nossos bens parroquiais. O horizonte

externo escureceu-se. Só os governos legitimos cet'-

câm os povos do respeito, que é a melhor garantia

da sua segurança. Consagremos tle novo o direito
entre nós, e poderemos, de cabeça levantada, invocá-lo
perante estranhos, como quando, parâ que a autori-
dade da Republica fosse plenamente acatada; o minis-

tro dos negocios estrangeiros do Governo provisorio
reclamou gue os representantes das outras potencias,

que o designavam por governo de facto, riscassem

essas palavras das suas notas, o que Íizelam colr apro-

vaçâo superior. A legitimidade do primeiro goterno da

Republica era tâo incontestavel que todas as potencias



republicanas perante ele reconheceram o novo regi-
men, e âs outras, que tinham por norma aguardar o
voto das Constituintes para prestarem iguâl reconheci-
mento, âpressarâm-se a anUnciar-lho de antemâo, cer-
tificantlo-nos de que essa clausula nâo passava de mera
forrnalidade, que a seu ternpo devidamente se cumpri-
ria. Que a abdicaçâo da vontade nâcionâl num mo-
mento de enervarnento publico cesse, e retomaremos
o nosso logar egregio nô concerto da civilizaçâo !

Triste paradoxo ! A alma da monstruosa devasta-

çâo reaccionaria que se está perpetran«lo é um profes-
sor, e profgssor duma F'aculdade de Direito ! Para
ele nâo ha verdades nern leis, mas unicamente o arbi-
trio sqberano do verbo da Igreja catolica, que, por
mal de todos, depois de santiflcâr o seu nome, pu-
gnando civilizadoramente pela implantaçâo da liber-
dade na terra, lhe tem inovido irreconciliavelmente,
sêm treguas, por insana ambiçâo do mando ecurnénico
absoluto, a mais encarniçada ofensiva, Anatema sit !

Seu homem necessario, como lhe chamou o Íinado
patriarca, em todas as crises da ditadura rompe lan-

ças dd paladino pelo triunfo da causa. O general

Sinel d9 Cordes, por mais que com as suas dissipa-

çôes locupletasse a plutocracia, desmereceu da con-
Íiançq dela em Genebra, onde sofi.eu o Íiasco do pre-
tenso empiestimo externo. Entâo surge, acusândo-o, o

professor Salazar, que derruba o nrinisterio e sobraça

salvadoramente a pasta das flnanças avariadas. E ao

ministro que exauria as arcas do erario, sucede o mi-
nistro que delapida e arruina as bolsas particulares,
retalhando em cheio os. direitos economicos da naçâo.

Foi a .sua ovante iniciaçâo. O coronel Yicente de

Freitas, que aliás montara a inquisiçâo policial, ârna
tremenda sob a influencia dominante da rcacçâo, imi-
tou irneqso o clericalismo pela sua debil transigencia
na formidavel questâo do badalo. O professor inter-
veitr logo, e, derrubando o ministerio, pôe à testa da

Sêcretaria dos negocios da justiça e tlos eclesiasticos,
em dgsagravo do altar, a coluna de fôgo sagrado que

tâo eloquentemente se sublimara no inolvidavel ban-
quete eucaristico de S. Salvador de Matosinhos. E,

reprimindo e castigando assirn a minima tentativa de

supremacia do poder sec'ular sobre o poder canónico,
todos os direitos religiosos da naçâo amemessa aos
pes clôs intangiveis privilégios do sectarismo catolico.
Foi uma estrondosa aÍirmaçâo de força. Finalmente, o
general Ivens Ferraz, sern embargo dos serviços bene-

meritos que, aliando-se à ditadura espanhola, prestara

à ditatlura portuguêsa, alarrnou os nossos reacciona-
rios politicos com â nomeaçâo «le ministros irnbuitlos
da perigosa preocupaçâo da normalidade constitucio-

nal. Mas o proÍessor Salazar, irado; dá o golpe deci-
sivo de morte ao ministerio, assumindo de facto a

presidencia do governo, chama a si a pasta clas colo-
nias e cerca-se de titulaies seus para as outras pastas.

É proclamada a prorrogaçâo indeÍinida da ditadura e

sâo proscritos para selnpre os direitos politicos da

naçâo. Esta culminante vitória exalçou-o deÍinitiva-
mente ás cumiadas do supremo poder. O chefe incon-
testavel é ele. E coru ele e por ele governâ o ultra-
montanismo, cabeça de todas as reacçôes, senhor do

nosso destino neste momento funéreo..

Mas c.orno e que tâo entranhado iconoclasta do
direito pôde ser prirneiro ministro numa naçâo que

com tâo admiravel denodo se tem batido interna e

externamente pelo direito ? Para bem julgarmos,
coloquenlo-lo a toda a luz no quadro catedratico a

que pêrtence, pondo em foco o. professor. O seu

ensino deve ser a imagem Íiel do seu governo. Está-se

a vê-lo: solene, hirto, no alto da tribuna, pontificando
ao auditorio, que tem de decorar reverentemente toda
a seca prelecçâo, sem que lhe seja tolerada a minima
discussâo do texto mâgistral - magister dixit; -
e, mal do aluno que ouse eriticá-lo ! o discolo é logo
posto fora da aula pelos archeiros, e, se nâo se ernen-
da, e submetido .á sentença,.do- conselh.o-de deêa-
nos, que o punirá, senâo já com a pena de prisâo na

antiga cadeia academica, com a expulsâo temporaria
ou mesmo perpétua da I-lniversidade. Nâo é uma liçâo,
é uma hornilia : critica, discussâo, sâo pecados imper-
doaveis. Ouçámo-lo sobre a materia da sua cátedra.
Yerberando todas as pretençôes scientiíicas ao conhe-
cimento racional da verdade, ele aflrmará rotunda-
mente que nâo ha leis Íisiológicas de equilibrio entre
as receitas e as despesas organicas da naçâo, e o q.ue

é necessario para bem estabelecernros o.seu orçanren-
to Íinanceiro nâo é inteirarmo-nos das suas necessitla-

des e recursos, mas, inspirando-nos em Rorna, termos
como viatico uma pastoral aútoritaria do chefe da

Igreja lusitana, que preconise aos Íieis o agravamento
dos impostos e a reduçâo dos serviços do Estado,
sem que importem as vitimas dum e doutro golpe,

porque muito lhes será perdoado no outr-o mundo,
onde as espera o premio de todos os sacriÍicios.

" Lagrimas, miserias, dôr sâo o preço alto do resgate,

pâgo sem resistencia ou azedurne - que digo ! - quasi

alegremente por cada um para a salvaçâo de todos ".

Oliveira Salazar, 1930. Só esta doutrina ascetica e orto-
doxa e portando verdadeira. EIe chama-lhe sern dó
politica de verdade : erra piamente. Assirn a Facul-
dade «le Direito se converterá abençoadamente em

seminario de teologia, como o governo da Repu-

v



blica sc deve converter, para bem-aventurançâ geral,
em purâ teocracia. Nâo se formam dest'arte cultos
bachareis, zeladores das nossas prerogativas civicas,
mas certamente, o que tem incomparavelmente outro
valor, catecümenos passivos, sel.vos humildes da
Igreja. Nâo se trata de preparar candidatos idoneos
parâ o governo da naçâo, mas de criar um alfôbre de
noviços conventuais pâra o governo do paraguay a

que Roma ainda nâo desesperou de retluzir Portugal.

Pelo chefe das reaccôes avalie-se da desnaturada
estofa destas e por estas da rude craveira do rnilitaris-
mo que as escuda com os carros blindados das suas
metralhadoras. Todos esses monârquicos, plutocratas
e clericais sâo verdadeiramente familiares do Santo
Oficio, e todos esses militaristas vestem por debaixo
da farda a roupeta. Uma fantochada macabra, Escor-
racemo-la para sempre tla scêna. E' mais do que uma
necessidade imperiosa da livre opiniâo, é urna inti-
maçâo severa da higiene,da nossa dignidade.

Parece inverosirnil que chegassemos a tâo corn-
pleto eclipse da lazâo publica, do direito e da honra
nacional. O governo ditatorial que ai está, é exclusi-
vamente da reacçâo para a reaccâo. Na realidacle, a

naçâo deixou de se governâr. IIas a demoeraeia que
implantou a Republica em meio duma Europa quasi
toda monarquica e cumpriu com hombridade o seu
dever nas trincheiras contra o despotismo dos impe-
rios centrais, que parecia onipotente, nâo morreu. A
propria ditadura meclrosamente amoga a sua égitle,
apregoando-se mais do que ninguem republicana e sole-
nizando as datas memoraveis da nossa comparticipaçâo
na grande guerra pela liherclade. E os republicanos
deixaram de governar, porque se dividiram em desman-
datlas emuiaçôes. Foi uma autentica tlefecçâo. Dividi-
dos, sobrevieram-nos as vergonhas, em progressâo de
crescente virulencia, com o Pimentismo, corn o Sido-
nismo e com este aincla mais arrevesado Salazarismo,
«lo nome do maire du palais de Carmona ! A Repu-
blica é o melhor e o mais forte dos regimens, porque

e o que mais fraternalmente une os homens livres, Que
nenhuma paixâo desvairada, nem mesmo em luta
acesa por ela, nos obscureça o alto e claro arnor que
devernos consagrar-lhe setnpre abnegadamente. Tal é

a liçâo que mais uma vez os inexoraveis acontecimen-
tos vieram austeramente dar à nossâ angustia. Unidos,
vencemos em 5 de Outubro, em 14 de Maio e nas jor-
nadas de Monsanto e do Norte; unidos, venceremos
imediatamente. Civis e militares, porque todos somos
cidadâos e soldados portuguêses, formemos em li/-

/"has cerradas de combâte o exercito inexpugnavel
do direito, e restaurá-lo-hernos. Sorriamos da fanfar-
ronada corn que o ministro da guerra declara que nâo
aceita imposiçôes : da propria consciencia as rece-
beria, se fosse, como se inculca, genuinamente repu-
blicano. Para que implantámos a Republica ? Quatro
longos, interminaveis, desastrados anos, quando nâo ha
uma hora que nâo seja necessaria para nos recobrar-
rnos de seculos de despotismo reaccionar-io, recha-
çando para sempre os soturnos pregadores do arbitrio
e do milagre... Marchemos juntos para a vitôria. E oxalir
jamais os nossos laços de confraternizaçâo, que sâo os
da integridade da patria, se afrouxerl um instante
sequer, para nâo mais sofrermos as dilacerantes tor-
turas deste aleivoso transe.

Queridos carnaradas de ideal, saudo enternecida-
mente a alvorada patriotica dos seus coraçôes genero-
sos, congratulando-me deveras com toda a nossa joven
democracia pela nobre coragem com que os seus
dignos representantes no soberbo congresso clas Aca-
demias em Coimbra desaÍiaram as iras enraivadas e as
tôrvas perseguiçôes desta ominosa reacçâo clerical
militarista. Quando o dcsvario tlitatorial do governo
de engrandecimento do poder do I'ei, no seu auge,
atingiu os galhardos estudantes republicanos de 1g07,

expulsando-os das aulas, eu, veterano escolar, ao setl
lado, vaticinei a queda fatal da À{onarrluia. Corno
entâo, a naçâo está selnpre do intimo cl'ahna com os
seus altivos filhos. Neles se re\'ê, deles Íia as novas
glorias do seu, norne preclaro.

\,

Pela Patria e pela Republica !

Bagonne, Abril de 1930

Bernardino MACIIADO


