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v
Ex."'' Senhor Embaixador :

V.Ex.cia, ao apresentar as suas credenciais de Embaixador em Lisboa, pro-
nunciou un discurso encomiastico da ditadura que usurpa actualmente o poder entre
nós, acentuando ser o interprete da admiraçãô que o seu Governo the vota. E
como, 

- 
não o saber.â? 

- 
ninguem hoje dentro do país tem liberdade, nem de

protestar patrioticamente contra as suas palavras, que <( tanto sensibilizaram >>

o Governo ditatorial, veio-me obrigado a dirigir a V.Ex.cia esta carta aberta.
Nada, no conturbante momento gue a ci.zilização atravessa, poderia câÍêc-

terizar mais a anormalidade da situação em Portugal do que esta intervenção
de V.Ex.cia, representante da Inglaterra, no agudo conflito interno da nossa
vida publica. A nação inglêsa, tão estruturalmente liberal, isto é, tão anti-ditato-
rial, atê deu fóros constitucionais à oposição parlamentar, adjudicando ao seu
leader uma dotação oÍçamental do Estado, como aos ministros. Não se coÍl-
preende, pois, que o Governo inglês, conservador mas liberal, embora proclame
que, por mais antinómicos que sejam os regimens, todos os povos podem viver
em boas relações, leve a sra gentlementaria paÍa com as potencias autocraticas
ao ponto de as encarecer e admirar. A prova de que não confia nelas é que
não deixa de se aperceber car.rtelosamente contÍa a sua agressividade. Os gover-
nos de força são entranhavelmente inimigos dos governos de principios, de direí-
ta, iocapazes portanto de ser seus coope(adores leais. C) protectorado que V.
Ex.cia se ulana de estar encarregado de desempenhar, não será uma {orma de
prevenção? Infelizmente tambem é uma ditadura sobreposta a outra, e, fôsse ela
contra, para nos favorecer, vá de hipotese I não protestariamos menos viva-
mente. A nossa democracia tem-se sempre desembaraçado, em 5 de Outubro, em
14 de Maio, e efir Monsanto, de cabeça erguida. De resto, estou bem conven-
cido de gue o seu Governo, qualquer gue seja a complacencia em que se esmera
para com as ditaduras estranhas, não pensará em declarar'se tambem ditatorial,
até porque isso eguivaleria na sua nação de self-gooernment a condenar-se fatal-
mente ao ostracismo.

V.Ex.cia interpreta não só gostosamente a admiração que atribue ao seu
Governo pela ditadura portuguesa, mas com táo emocionado entusiasmo que
não duvida aventar gue ela marca uma era nova na historia de Portugal. De-
certo: a era da Rêpriblica Íoi a da camaradagem fraterna dos soldados portuguê-
ses e inglêses aliados nos campos da grande guerra em defesa da democracia

\)

2)



contÍa o despotismo dos impérios centrais, e a ef a da ditadura, pelo contrári,o,
é a do conlúio do representante da reacção portuguêsa com os áelegudos dâs
grande potências totalitarias no Comité de Londres de não-intervenção 

"na 
guerÍa

civil de Espanha. A ditadura portuguesa ,não só contribuiu com o seu voto para gue
os Governos da Alemanha e da Italia faitassem ao rigoroso compromisso'de náo-
intervenção, mas faltou, ela rnesma, intervindo incesjantemente em favor dos re-
beldes espanhois. V.Ex.cia <<verificou com muita satisfação a tranquilidacle e a
ordem que reinam em todo o Portugal, a-pesar-do confliio uu.rgr"nto que se de-
senrolou e prossegue para além das suas fronteiras». Mas as ,orsas fronteiras
teem estado tão rasgadamente abertas para todos os serviços à Espanha rebelde
gue pode dizer-se viver inteiramente Portugal sob o regimán ibéricá, que nenhum
verdadeiro portugtiês terâ na conta de nos ãotar com o reinado edenlcã da ordem
e-da tranquilidade. A vioiação da aliança luso-britanica pela ditadura que nos
afronta é tão flagrante que o Ministro dos negocios estránjeiros de I"jtui"rrà,
por muito que,afectasse não ter motivos de ressentimento, para não se ãur pot
atingido, não _logrou nunca encobri-la ou atenuá-la sequer. E é e.tu violação im-
pudente que V.Ex.cia exalta, asseverando que <<o facío inspira ao seu Governo
uma admiração ainda mais sincera por virtude dos tratados de aliança que Iigam
os nossos dois países, e que êstes tratados continuam em vigor é tem u prãrrc

- se necessaria eia. fôsse 
- de que êles correspondem aos interesses per*ânen-

tes dos dois povos»? Não pode haver mais leda e cega ilusão de amor.'A propria
ditadura que, amparada ao eixo germano-italiano, alárdeia desvanecidamãntá a
sua prosápia internacional, se sorrirá.

observarei de passagem gue, condenando Íormalmente os membros do
Comité de não-iníervenção que tomaram parte nêle para o traír, não quero signi-
ffcar que mereça aplauso a sua criação. Não só inicialmente atentatório ão sufrãgio
soberano do povo espanhol, e, por isso, logo, na realidade, Comité de intervençáo,
mas constituido expressamente para captar as boas graças de duas grandes po-
tencias autoritarias, uma em ruptura e outra em infracÇão do instituto internacional.
a1ém de dar um golpe profundo de exautoração no Pacto, à mercê dos dissi-
dentes, ficou inteiramente na dependencia dêles, sujeito a tolerar-lhes todas as
clilações intervencionistas para não Íalir à sua pretensa ftnalidade: conjurar a
guerra europeia. Como se fôsse possivel assim, com tamanha condescendencía , as-

s€guÍaÍ a paz geral e, ainda que fôsse, houvesse o direito, para isso, de pôr em risco
de ruína a grandiosa renascença duma nobre naÇão, membro da S,D.irtr., confiada
no seu paládio. Fala-se agora muito na sua reforma. A primeira, fundamental, é
democratizâ,-la.

V.Ex.cia chegou ao cúmulo de guerer dar o título de legitimidade à dita-
dura portuguêsa, ftliando-â oümâ re\rolução nacional de28 de Maio de 1926. Ora
nem as ditaduras, mesmo originárias de revoluções nacionais, são já governos
da nação, quando ela abdique nos seus cheÍes, e por isso mesmo; nem houve
revolução nacional nenhuma em tal data. Houve uma insurreição militar promo-
vida pelos próprios partidos republicanos oposicionistas, que teve à sua Írente
em Lisbca o almirante Cabeçadas, antigo revolu,.cionário de 5 de Outubro, mem-
br'c dum partido republicano, e, eÍn Braga, o 5;eneral Gomes da Costa, coman,
dante durna divisão do exercito da Repubiica nc C.E.P., membro doutro partido
republicano. E nenhum dos dois, que arriscaram. a vida pelas imunidades da
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nação, iria desertar para os fójos conspiratorios da reacção sern pâtria. Depois
<1o efémero primeiro minisierio presidido por Cabeçadas, assumiu a presidencia
clo Conselho Gomes da Costa, Airaiçoado pela facção reaccionária, a gue per-
tencia o general Carmona, é preso e deportado. E a ditadura faz então úma-das
suas mais estupendas mistificaçõesr coírÍere a Gomes da Costa o bastão honorário de
marechal, e, depois do seu fa]ecimento, invocando-o como chefe e envolvendo-se
na glória militar do seu nome, celebra a sua memória nur.na homenagem teatral na
cidade de Braga. Não poude o heroico soldado protestar. Mas fá-lo pela sua va-
ronilidade civica o oficial republicano, que estava ao seu lado no acto da insurrei-
ção, |oão Pereira de Carvalho, metido em prisão indefinidamente. E dos senti-
mentos de Gomes da Costa, expressos, ainda pouco antes de morrer, para com o
,chefe de Estado da Rêpública, exilado, que presidira à nossa briosa intervenção
na grande guerra mundial, eu me orgulho. Mas para que falar em revolução na-
cional? À ditadura reveste-se hoje dum título místico incomparavelmente rnais
a1to, o milagre. Apregoa-o o inspirado - o termo é de V.Ex.cia 

- 
clerical,

chefe do Governo, que, pela tuba sonora da sua faustosa propaganda perante
o mundo, à custa do tesoiro, se cognomina com todo o espavento o restaurador
de Portugal. Êle, o taumaturgo, é tudo; a nação ê êle, e ela, por si, nada. Só-
mente os restauradores de Portugal, em 1640, bateram-se contra o despotismo
imperialista espanhol, e êste hoje festeja-o; revindicaram os rossos fôros consti-
tucionais e àle desconhece-os e desacata-os Faz diferença. A alegação dum
movimento revolucionário nacional, que não tem fundamento algum, nunca pode-
rá servir para justiffcar a revalidação de tratados, deprimentes e ruinosos, cele,
brados servilmente pela ditadura com governos estranjeiros.

Quando a Ràpública Nova foi proclarnada, após a insurreição que se de-
.sencadeara em Dezembrc de 1977, aos gritos de <<abaixo a guerral» o general
Bernardiston cobriu a cabeça do ditador com o seu kepi protectoral, passando
as nossas tÍopas na Flandres a ser comandadas por oficiais ingleses. E foi, para
derrubar uma e outra ditadura, que restabelecemos a Rapriblica e, com ela, a
dignidade da aliança luso-britanica. Agora é a ditadura do <<Estado Novo>> que,
como se soltasse vivas à reacção internacional, vota solidáriamente com os Governos
da Àlemanha e da Italia no Comité de náo-intervenção de Londres, e é V.Ex.cia que,
sucessor do general Bernardiston, a cobre com o seu emplumado bicornio diplo-
matico, anunciando-nos <<a visita duma missão rnilitar do Reino Unido para mais
Íortes contactos da marinha, do exercito e da força aêrea inglêsa com os seus
camaradas portuguêses>>.

Estamos em vésperas de outra grande guerra mundial? Tambem o r€ceâ-
mos. Mas não ha-de ser a ditadura gue em Portugal persegue o direito dentro do
país, quem o defenderá 1á fora. No seu horror ao parlamentarismo, é de prever que
não tarde a divorciar-se de todo do grande Parlamento da S.D.N. Hoje no po-
,der, como ontem na oposição, é a natural aliada de todas as autocracias existen-
tes e em gestação. Procurem-se os sobreviventes da facção que se opunha à nossa
:intervenção militar nas fileiras aliadas 

- 
não faltou entre eles quem ansiasse

pela vitória dos impérios centrais 
- 

e encontrar-se-hão todos concentrados no
seio dela. E cada dia são mais fortes os contactos da Legião reaccionária portu-
rsuêsa com os sequa7es do generalissimo Franco : com tanta ufania os acolhe gue
eles percorrem espectacularmente, Íardados como se tivessem j.á comandos no nos-
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so exercito, as ruas de Lisboa. E ainda agora acaba de ser nomeado, entre caloro-
sas ovações das pseudo-Côrtes legislativas, plenipotenciario do Governo portu-
guês, junto dos rebeldes espanhois, um autentico doutrinario do iberismo germa-
nofilo. O chefe do Governo, esse, recebeu o diploma de socio correspondente da
Academia de Salamanca.

Não obstante, V.Ex.cia diz-nos que «foi com ptazer muito particular que o
seu Governo soube ter-se o cheÍe do Estado Novo declarado pronto a receber uma
missão militar inglêsa>>. E acrescenta gue <<o seu Governo trabalhará com a colabo-
ração dos Governos de Portugal e doutras nações para facilitar a meihoria geral
da situação nesta época em gue a Europa se encontra a braços com tantos pro-
blemas dos mais complicados». Portugal não se confunde com a ditadura que o

despedaça. E nada mais estranho do que a confiança que o Governo inglês depo-
sita nela, depois da sua atitude ,hostil no Comité de não-intervenção em Londres'
Reconciliação? Mas quem acreditará que bravos oficiais inglêses de terra, ír,ar e aÍ
se prestem, até mesmo, a acamaradar com a odiosa guarda pretoriana que o chefe !
do Governo ditatorial, ministro da guerra, prometeu Íatuamente, nas manobras de
Oututrro, ao cheÍe do <<Estado lriovo» transforinar lurn verdadeira exércilo, clea-
tro de dois anos, para exterminio de todos os nossos valorosos militares ql1e, ao
lado de tantos deles, antigos companheiros de campanha, ple-itearam, em deno-
dada emtilação, pela .u.r.u santa da independencia dos porrosl Não há Governo
inglês gue tal missão lhes imponha, nem Farlamento inglês gue o consinta. Nãol
Ao ficticio não-intervencionismo em Espanha não suceder,á o intervencionismo
declarado em Portugal. E nem um protectorado inglês, governando com a dita-
dura, ir,á reproduzir o 18 de Outubro de 1817; nem a nação portuguêsa terá,
com o seu exército, de repetir a dupla revolução de 1820. Bastar-nos-há dirirnir o
conÍlito entre poÍtuguêses. E tudo se esclarecerá, até o equívoco politico de V.
Ex.cia, à sua chegada.

Que nada em Portugal e em Inglaterra afrouxe os iaços da mutua ami-
sade que deve manter-se entre nós ! É um bem comum. Por isso, a reacçáo,
nosso inimigo comum, interno e externo, tenta alveiâ-lo, interpondo-se-nos, sepa-
rando-nos. Como, sob a Ràpública, o zelámos nobremente, não olhando a sacri-
{ícios, recordo-o enternecidamente. Em Agosto de l9l4 tive a honra, como presi-
dente do Conselho de ministros, de declaraf, com o voto unânime do Pariamento
e com o expresso apoio geral da opinião publica: « Custe o que custar. cumpri-
remos integralmentâ as óbrlgações que nãs dicta a aliança luso-britanica »' E .
cumprimos,"era eu chele eleiío"da náção. Espero qr", "* transe igual-inqu"-Y
brantavelmente unidas as nossas democracias, Íieis ao ideal de liberdade e digni-
dade humana-o Governo português, iá restaurada a Rapablica, posso. reiterar,
com a mesma leal hombridade, ao Governo inglês as palavras gue, logo Í1o co-
meço da grande guerra, proferi.

Fazendo dedicados votos pelas felicidades da sua gloriosa pátria durante
o Ano Novo, apresento a V. Excia, Senhor Embaixadoide Ingláterra, os meus
sinceros cumprimentos.

Paris, 6 de |aneiro áe 1938.

Gemau/irca rtaebaclcv



Lgry'.-- J lmo:ime-ie 5l Ploise
ia+t§rPl$li 92, rue Ametot ( 1 1 

.)


