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Lisboa, 12 de Novembro de 1991

Exma Senhor

Presidente da Comissão Directiva do CDS

Entrei para o CDS em 7976 depois de ter colaborado com o partido desde

fins de 7974, primeiro através de um parecer sobre o respectivo projecto de

Consdruição ("Uma Constiruição para Portugal") e, depois, do trabalho desen-

volvido no Instiruto Democracia e Liberdade - IDL. Desde então, durante mais de

quinze anos, estive empenhado sem intemrpção e, praticamente, em exclusivi-

dade nas tarefas políticas que o CDS me confiou ou em que vim a ser investido

sendo seu filiado.

Tais tarefas incluiram a respectiva Presidência e Vice-Presidência, além de

funções de Deputado, Presidente e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar,

Ministro e Membro do Conselho de Estado, assim como outras de carâcter in-

terno ou internacional de que destaco as de Coordenador-Geral da Niança

Democrática e as de Vice-Presidente da União Europeia das Democracias Cristãs,

da União Democrática Intemacional e do Parlamento Europeu.

Para a\êm do desempenho das responsabilidades aludidas, presidi à elabo-

ração de um novo Programa de Governo do CDS e participei sempre intensa-

mente no debate público das questões mais relevantes para o país. No espaço de

seis anos, entre 1983 e 7989, conduzi as listas do partido em quatro eleições -

duas para a Assembleia da República e duas para o Parlamento Europeu. Fui can-

didato em todas as eleições padamentares desde 1976, com a única excepção das

que üveram lugar em 6 de Ounrbro último.
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Posso, pois, dizer que durante rnâis de um terço da minha vida dei a cara. o

corâçâo e a inteligência, como um militante a tempo inteiro, pela organiz-rçào ú L,

projecto do CDS. Fi-lo, aliás, com inteira liberdade de consciência e guardando a

independência de espírito e de carácter que sempre,ulguei indispcnsáveis ao

exeÍcício de mandatos recebidos directamente do Povo. Pâulei também tal

miliaância pelo que julgava serem os interesses mâis gerais do País e da

DemocÍacia no longo pÍazo e as aliânças natunis ou necessárias ao sucesso do

modelo de sociedade e desenvolvimento que constituia o nosso primeiro
desígnio e iuslificdcào.

De facto, â minhâ idenúficação militante com o CDS eÍa proporcional à
convicção de que as suas maiores causas coincidiam elas próprias com grandes

objectivos nâcionais de todo o centro e direita democrática no seu conjunto.

Refiro-me tânto à preservaçâo do país permanente às vezes esquecido pela

Revoluçâo como, sobretudo, à modeÍnização e desenvolvimento democrático e

liberal do Estado e da Sociedade pom:guesa. Foi nesse espírito que comanúmos
e encamámos a inclusão expressâ no sistema político de ideias e forças que ele

marginabzara ou excluira no seu início: a recusa de uma Constituiçâo socialista; a

defesa de uma economia de mercado; a viabilização e legiúmaçâo - com o PSD e

através da Aliança DemocÍática - do acesso do centro-diÍeitâ ao Govemo e, mais

tarde, à tentativa de o conseguir também em relação à Presidência da República; a

prioridade à integraçâo de Portugal na CEE como primeiro patamar da prôpn

uniâo política da Europa OcidentâI. Simultâneâmente colocámos também no

mesmo plano a defesa intransigente dos direitos dos indivíduos, dâs insünrições

e da sociedade civil, de acordo com os parâmetaos rnais exigentes do Estado de

Direito e as ambições de uma sociedade pluralista e abefia, assim como a preser-

vaçào do ponto de vista moral nas queslÕes que envolvem a dignidade humana e,

em primeiro lugaÍ, o direito à vida e o seu pleno desenvolvimento em todos os

aspectos.

Nascido das necessidades de equilíbrio, alargamento e dinamismo da
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Revoluçâo democÉticâ, esta teria údo seguramente um itinerário nuis lento, rnais

Iongo e mais árduo sem o CDS. Na verdade contrariámos qualquer hemiplegia ou
esúabismo do Regime e empurúmo-lo na direcção que ele acabou por tomar, às

vezes como um rebocador faria com um barco âtolado. Sintomaticâmente, porém,

ao mesmo tempo que víamos os nossos objectivos realizarem-se através de uma

Constituiçâo sem pârtido, de um Regime aberto à alternância, de um País

encaminhado sem complexos paÍa. a integÍaçáo plena nâ Comunidâde Europeia,
de uma Economia convertida âo mercado, de uma sociedade civil mais dinâmica,
de uma tradição cultural entretanto reabiiitada e até de um cenúo-direia vito-
rioso, o CDS ia minguando de peso eleitoral e respaldo social.

Em como se o seu apelo se esgotasse à medida que se consuÍnava. Por um
lâdo, o sistema implantado e as suas forças dominantes corrigiam a rota, âuto-
regeneravam-se e apagayam o rasto dos seus eÍTos iniciais. PoÍ ouúo lado, a em-

balagem de uma História entretanto acelerâdâ como nunca e aponando o novo
século â uma utopia de pâz em libeÍdade lazia o resto, quer deixândo pelo
caminho os mais Íenitentes dos seus velhos adversáÍios, quer tomando supér-

f'luas as vozes proféúcas que a vinham concitando.

É claro que a exigência dos grandes obiectivos porque se bateu o CDS

nunca deixará de se fazer ouvir. Mas em políüca não há registo de patentes nem

se pagam direitos de autor. Os desígnios porque lutarâ tomaram-se consensuais e

o País recuperou o seu domínio do Regime, atavês da inteira prevalência do
princípio democÍáúco sobre os restantes. o problema deixou de ser entào o da

Iuta pelo Íeconhecimento de tais valores como numâ cruzada ou aposa de Eldo

ou nada. Passou a ser apenas o do seu aperfeiçoamento, âctualizâção e modelaÉo

em concreto. Tais objecdvos basam-se agora com uÍna interpreBÉo e aüpta@o
que, mesmo comportando dimensôes de âutonomia e combate político, ,á são in-

teriores ao Regime e se fazem através dele e nào paÍa além dele, requerendo,

pois, outra colocação, outra linguagem e outÍas prcpostâs..

Superada a crise da sua formação, o sistema políúco estendeu-se tmnqui-
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Iamente até às mÍIrgens que o CDS designara como ideais, mas tbram ourros par-

tidos que ocuparam tal terreno. Do alargamento do Regime passara-se depois ao

seu aprofundamento. A função "bandeirante" do panido estava então terminada e

a força políúca que mais estendera o horizonte da Revolução democratica vi-l o

seu próprio encurtar de eleição parâ eleiçâo, até níveis inferiores aos da sua en-

úadâ na Assembleiâ Constituinte ou aos que, em ceÍos países ocidentais,

consütuem o mínimo para obter represenBçâo parlamentar.

O rcveÍso deste atrofiamento era, por outro lado, o risco de se deixff ar-

rasÍaÍ paÍa 
" 

ÍenÍaçã.o do protesto, a procllra desencanada do poder, o abuso das

referências pessoais, a simples resignaçâo passadista ou, em geral, o volun-

tarismo desesperado e, portanto, mal aconselhado. Ao perder contacto com o fu-

nrro, sem ter agarrado o presente, o CDS podia geraÍ Írâis atihldes de resistência

do que novos gérmenes de esperança como fora a sua vocação inicial.

Como panido de funrro, o melhor do CDS chegaÍâ a representaÍ pâm nós a

inspiraçâo do sonho modemo português - o de uma democraciâ âberta, partici-

pada e solidária, capaz de aceder ao nível dâs mâis avançadas nações europeiâs nc

respeito e no orgulho do seu próprio pâssâdo. Mas como partido do presente o

CDS deveria sustentar paralelamente uma âmbiçâo viável de poder que desse ao

úanspofte do seu sonho uma dimensâo real e cível. Uma e oura aspiÍâçâo foram

ficando pelo caminho.

A reduçâo progressiva do panido eía lão gÍave por diminuir o seu peso

como por lhe coÍar as asâs. Mas o pÍobleÍna principâl nâo estava em ser mais pe-

queno. Estava em seÍ menos uno. Cada vez que se reduzia, cresciam as suas con-

tradições. Em como se cada derrota multiplicasse os seus males, incluindo o em-

pobrecimento dos meios, o anquilosamenlo das estruuras e a diminuiçâo da zua

quadrícula oÍg nizatôn através do País. Assim se ia tomando sempre rnais dificil

a reconstrução de uma ideia comum de panido e a sua mobilização como alavanca

nacional dos objecüvos propostos.
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O regresso do primeiro Presidente e fundador forâ um toque a Íeunir e

uma deÍradeiÍa tenhtiva de nova ignição das energias remanescentes.

Cotpodzava igualmente uma espécie de plataforma comum. Por isso \e com-

preende que após o 6 de outubro o desalento tenha crescido e todos os consen-

sos mínimos ficassem ameaçados. Receio, por exemplo, que eles já nào existem

sobre a questão europeía e muito menos sobre o programa por mim proposto nas

eleiçôes paÍâ o Padamento Europeu. É o que patenteiam as posições e incli-

naçôes conhecidas de expoentes das sensibilidades hoje mais representativas do

pâÍtido. A siruação, aliás, só poderá agravar-se íace à prova de logo de 1993 ou à

urgência de optar enüe ser partidário ou opositor da Uniâo Política.

Nâo âdmira também que após as referidas eleições se tenham erguido

vozes de filiados e dirigentes de opostos quadrantes a pedir um "novo pârtido".

Quando nâo se ia tão longe pedia-se um "panido novo'r, convoclva-se uma,nova
geração" - que à leÚa é tâmbém um ouffo nâscimento - ou, apelava-se à "ruptuÍa",

que é, em qualquer caso, outra via de criaçâo. A iniciaúva pública rnâis recente

fala de uma "refundaçâo" e compreende como tal a eventual a.heraçào da

"Declaraçâo de Princípios". Não ouvi outras fórmulas mais modestas para

prosseguir. No minimo, o que se pede é um novo baptismo, de modo a que uma

nova identificação servisse ainda de sucedâneo a uma nova identidade.

Tais apelos são os únicos dererminados e audíveis e parecem reflectir a

velha fórmula gramsciana de que "â crise é enquanto o Yelho não molTe e o novo

nâo nasie". É verdade que poucà luz se faz sobre a nova enúdade ou mensagem

salvífica mas todos Íejeitâm que a soluçâo seia possível a panir da herança rece-

bidâ. Todos queÍem 'routÍorr paÍtido. Ora se os partidos, como as pessoas, nâo

nascem duas vezes, o que se está a discutir já não é a continuidade ou sequer a

sobrevivência - problemas anteriorcs e que não enconúaÍam soluçâo na altura

própriâ - mâs a própria identidâde, existência e funçâo do CDS.

Com razãol De facto, o eleitorado que é a mâior autoridade sobre os par-

údos dera como provado - e como que em recuÍso - que as forças sociais' moÍais
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ou econÓmicas que podeÍiam ter motivos para se reverem no CDS nào se

reconheciam nele. Tal, porém, só pode ser fatal paÍa um projecto político que

queria alargar o espaço da sociedade civil como se fora o seu próprio e quc. e:-

tândo na Oposição, só com ela poderia contar.

As conotaçôes ideológicas que vinculavam pessoas e gralPos ao CDS fbram

rambém perdendo pé. É verdade que â DemocÍacia-Cristâ continuou como

referência ideal respeitada, embora numa acepção czdz vez menos unívoca e cada

vez mais encobefta poÍ opçÕes concorentes. Seria, porém, dificil reivindicáJa

âgorâ. De facto, mais do que uma ideologia, ela aspira a reflectir na esfera poJíúca

a cuitura de uma sociedade e só tem ve.osimilhança como política popular, colo-

cada no próprio coÍaçáo das convicçôes ndcionais.

O mesmo se digâ, também, do possível âbandeiramento como centro-

direita. É que, intema e externamente, apesar da de[ota do CDS, os resulados

eleitorais são vistos como a confirmação de uma grande viragem do País nessa di-

recção. E se a direita reconhecida pelo único notariado possível da opiniâo in-

terna e intemacionâl gânhâ repetidamente sem o CDS, entâo chegamos mesmo a

uma nova fase destâ - a da direita pós - Aliança Democrática. SâlvaÍ as âparênciâs

apurando diferenças entre direita oficial e direita oficiosa ou entre diÍeia sub-

jecüva e direita obiecdva seria, a este propósito, cada vez mals especioso e irleal.

No reverso, â contÍaprova exprime sim um óbvio, reiterado e extenso re-

cuo da esquerda. PaÍa esta se úaisferiu âté o débito de poder existente no início

do outro lado da balança e uma cÍise que alastra a todas as suas afloraçôes -

mesmo às mais brandas - e a todos os níveis em que ela está representada, no

Estado ou nos partidos. Sob este aspecto, nunca a

forças foi tão longe. A direita democrática pode hoje

rança do Regime - úo apenas da do Covemo.

É visível que a direita se reconciliou com o Regime e abandonou a guerra

de trincheiras. Prefere agora caminhar pelo interior dele e determinar o seu

alteraçào da conelação de

reclamar-se mesmo da lide-
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poder mais do que fazer â sua cítica ou pedir a sua cabeça. De inquilina passou a

co-proprielária com â ínaior quoa. Isso será, aliás, tânto mais âssim qudnLo mars o

seu mais velho e peninaz adveÍsário - o Pafiido Comunista - descer na escala do

apoio popular ou vieÍ a esboroar-se. Por isso, a direita que sobrar agora na iranja

do poder terá que gdtar muito para ser ouvida e terá que ser muito de direita para

ser Íeal.

Por sua vez, a defiandz do centro, inscritâ no próprio nome do panido, se-

ria sempÍe a mais radicalmente nominalista. A realidade é, de facro, outra, tanto na

Assembleia da República como, sobretudo, na consciência pública, desde que o
CDS se colocaÍa à direita do espectro políúco. Não sendo o centro um puro bâl-
dio nem um simples resto, uma força centrista convincente teriâ que ter nascido

como tal aí mesmo e só aí poderia ter medrado. Enüe a colocação à dlreiÍa. e a

política de centro seria sempre impossível uma emigração de vai-vém.

Dir-se-ia que âlgumas destas realidâdes deviam ser conhecidas ou pre-

visíveis mas também se pode âlegâr que só agora elas foram objecto da prova ir-

refutável que torna possível o seu reconhecimento consensual. Só agora, por
ouúas palavras, jusúficam a lucidez final de uma rup[rra. Em qualquer caso, as-

sumo â minha parte de Íesponsabilidade nesta tra,ectóÍia do CDS, em paralelo

com a que já hâvia manifestado uma primeiÉ vez ao demitiÍ-me de seu Presidente

em 1985.

Também não iulgo que sej" a 
^1úr^ 

ou haja modvo paü quaisqueÍ recrimi-

nações. Nâo porque em política a Íesponsabilidâde deva morrer solaeira. Mas sim

porque se o que temos nas mãos é pouco, o que demos de nós próprios foi
muito. Ora esse saldo talyez seja, uma das melhores provas possíveis da isençâo

moral do nosso esforço. O resultado foi, aliás, posiúvo se pensa[nos mais no que

conseguimos do que nâquilo que nos resta.

Estou ainda mais à vontâde palâ reconhecer como depois da minha saída da

presidência do partido em 1985, o acréscimo de dificuldades só teve equivalente
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na dedicação para o fazer crescer. Refiro-me tânto a quem à frente da sua

Comissão de Gestão continua a fazer da êttca de seÍviço a sua ética política, como

a quem aceitou descer da sua votaçâo de 49o/o oas pÍesidenciais para recomeçar

com o CDS. No que me diz respeito ressalvo apenas a intenção de rer procurado

sempre paÍa a acçào do panido um sentido de fururo que conúnuasse a perseguir

no úldmo horizonte do paÍs. o seu próprio.

Já depois das penúlúmas eleiçôes Iegislatiyas emJulho de 1987, considerei
porém que o CDS estava pemnte a sua úldma opoÍunidade. Olhada do partido,
essa era mesmo a sagâ que justificava o regresso do seu primeiro filiado e
Presidente. Muitos admitem agora que, sem esse regresso, os resultados pode-
riam ter sido ainda piores. O que é seguÍo é que sem ele muitos de nós não
teríamos sequer conúnuado atê aqvi Tal regresso confedra sentido, no ÍÍúnimo,
a uma renovada fidelidade oÍgânica. Agora quando o único consenso ê o da rup-
tura, cada um tem de assumif a sua responsabilidade e eu não quero fugir à

minhâ.

Não julgo, porém, que esta consistisse em voltar atús, repedndo, por
exemplo, uma candidatura à Presidência do CDS. Tal equivaleria apenas a uma
nova ediçâo âmpuEda e diminuida de anterior sucessâo ou de um outro regresso.

Quando Iá fora e cá dentro tudo mudou e hJdo se continua â pÍep:rÍar paÍa mudar,

ficar outra vez à espeÍa do seu turno seria apenas continuar a girar sobÍe si

próprio, fora do pâÍs e do mundo. Não percebi, aliás, qualquer indício de vâgâ

exterior cabaz de forjar uma novâ âmpliâçâo ou reyigoramento do paÍido.

Pode haver quem pretenda que a situaçâo é reversível pois dever-se-ia

âpenas a âcontecimentos e peísonagens excepcionâis que nào sâo etemos e

foÍam reunidos por umâ conjunção feliz. Julgo que é uma visão um pouco sim-

plisa. Mesmo compoÍtândo uÍna pafte de verdade, corre o risco de esquecer que

tais acontecimentos e personalidades foram, por sua vez, os câtâlizâdoÍes de uma

mudança social que ambém os excede e traduz uÍna veÍdadeira revoluçâo silen-

ciosa que vai muito palâ le d^ políúca. Se a situação é reversível nào é porque
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possa vir a andar paru úes, ínas porque terá de enfrcntâÍ ainda ciÍcunst;ncras no-

vas e excepcionais - como as de 1993. Ora se estas exigirem outros remédios, eles

conespondeúo às novas etapas a franquear e nâo aos velhos problemas resolvi-

dos.

Este é, alús, o outro lado da necessidade de mudança que assinalo. Estamos

de facto à beira do rnâior embate eÍerno da sociedade portuguesa e seria

perigoso pensar que a integraçâo europeia é apenas um problema de carácteÍ

económico-financeiro sem desafios políücos estÍuturais do lado de dentro,

como do lado de fora. A "nova fronteiG" idealista do país e das suas organizaçÔes

representaüvas deverá, pelo menos, ter em conta a vastz revolução europeia que,

a\âs, acaüa de ter um dos seus auges em Moscovo no Agosto de i991 e deixa para

tús nâo apenas um ciclo, mas um século inteiro. Aravês dessa Revoluçâo que

percorre todo o Continente é que despontam outras clareiras e alguns novos

pontos cardeais para as ideias que os panidos encamam. E quando irnagnamos

facilmente que os partidos "autoÍizados" em 1975 seriam outros se nascidos hoje,

estamos também a constatar que, entÍe Lisboa e Moscovo, a EuÍopa, quando fe-

cundada por verdadeiras revoluçôes, tem uma consciência política mais una do

que paÍece.

A mudânça é, pois, profunda, vasÍa e râpidl, tanto intemâ como eKema-

mente. Com ela deslocam-se a direita e a esquerda portuguesas que tenderâo a

repensar-se e â reoÍganizar-se, se quiseÍem âproximar o país do futuro. Ambas

esperam uma nova arquitectura e um outro sentido. E, nesta acepçào' o debâte

não se cinge sequer ao CDS. Seria mesmo muito positivo que se estendesse até

âos pÍogramas e designaçôes paÍtidárias paÍâ ultÍapâssâr nominalismos que

ficaram desde 1975 mas hoje parecem aponar mais a revoluçÔes passadas do que

a revoluçÕes fururas e têm, por isso, cada vez menos lógica e sentido- como seria

também sensâto que as alteraçÔes da lei eleitoral que se avenam - e que o Partido

Sociâlista pâÍece âgofir rnâis disposto â discutir - não fossem voltadas apenas parâ

a simplificaçâo do leque paniúrio, ma§ antes para uma melhor r€presentação da

nova sociedade em movimento que requer ouúâs adequaçÔes intemas e extemas
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dos panidos e em todo o caso urril renovação a panir da fonte.

São, pois, razôes intemas e extemas, negativâs e posiüvas, do panido e dct

país, que me levaram a repensar a minha posiçâo como Íiliado do CDS. Na

perspectiva de mudança e proSÍesso do Regime, assumir a ruprura no CDS é,

ainda, paradoxalmente, o úlímo modo de ser fiel ao espírito de tionteira de que

ele dera provas ao ÉsgaÍ novos horizontes para a Democracia Portuguesa. Ao

mesmo tempo, tâl ruptura é, também, o meu passo adiante na grande mudança -

também política - implicada na maior aposta dâ Democracia portuguesa e da sua

úldma transiçâo - a dâ integaÇâo plena na Europa. PâÍa superar â rnargi-ltalização,

os lÍmites e as contrâdições do CDS como para desafiar o cenúô e a direita por-

tuguesas â um novo entendimento de si própdos, decidi, pois, assumiÍ o risco

desse passo em frente.

Em consequência, peço hoje a minhâ desfiliaçâo do CDS. Se a moÍte é a

desculpa mais definitivâ, limitar-me a ver mo[er o CDS e a morrer com ele seria

uma das minhas melhores desculpas. Julgo, porém, que é a minha responsabili-

dade e a expectativa legítima de muitos portugueses fazer reviver, auavés dos

novos caminhos à nossa frente os ideâis e soluções que sempre quis para o Pâís e

pelos quais sempre procurei responder com coerência. Prefiro, aliás, partir do

zeÍo com paixâo do que fixar-me contemplativamente num vazio, abandonando a

esperânçâ sem â qual a política é impossível.

Espero assim tibenar tambêm o CDS da minha própria hipoteca em relaçeo

à procura inovadora que tantos e, sobretudo, os mâis novos reclamam por, em

consciência, saberem que se chegou a um beco. A decisâo que tomo é, por isso,

em primeiÍo lugar, um acto de autenticidade por quebra na minha consciência da

identificação com um partido que iulgo estar iá enre o ser "nenhum" ou o ser

"ouúo". Se o que funda e legiüma um pârtido é a unidade, a realidade e a efiúcia

de uma ideia polírica e se só esa pode compaúbilizar a liberdade e a fidelidade da

consciênciâ de cada um denro dele, eu nâo consigo mais reconhecer qual seia

essa ideia no CDS.

10
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Julgo, ambém, deste modo, pôr a salvo o consistente testemunho de apoio

que recebi do Povo pom.rguês em duas eleiçoes europeias, nas quais me respon-

sabilizei directa e acdvamente pelo programa e todos os aspeoos da candidanrra

envolvida e que ,ulgo deyer interpretar como um acto de confiança, tanto pessoal

como programática, no projecto que concebi, encabecei e exprimi. Tais eleiçÕes

representâram ainda um último horizonte de esperança e, portânto, de susten-

tação paÍa o panido. Mas tendo ficado sempre muito distanciadâs do poder real

do CDS, vieram também a transformar-se num sinal de desidentificaçào e num

apelo de mudança.

No espíÍito em que disputei tais eleiçóes, continuarei, pois, a repÍesentar e

defender a bandeira do humanismo populâr cÍistâo como cultura e políücâ do

renascimento europeu e apelo de coesâo moral da sociedade poíuguesa. O seu

significado e importância poderâo ser ainda mais úteis e alentadores na hora de

acostagem final entre Portugal e a Comunidade EuÍopeia. Em qualquer caso, a

políúca continuará a seÍ parâ mim uma conünuidade dâs convicçôes culturais e

morais que perfilho. Ora o pÍogÍamâ do hurnânismo populaÍ cristâo nâo só lhes

corresponde como, ÍepÍesenta, também, a convergência de dois dos mais fones

ideais nacionais e eulopeus.

A minha explicaçâo já, vai looga. Provâvelmente tel eÍensão corresponde,

porém, à insensível tendência para distanciar uma decisão que, embora

necessária, é paÍa mim dolorosa. Conheço os sacrificios feitos, no passado e no

pÍesente em prol do partido, pot tantos dirigentes, deputados, âutârcas e simples

militantes e presto a minha homenagem ao testemunho e à obra que ergueram.

Penso em todos aqueles - do primeiro âo último - com quem partilhei estes

quinze anos de luta políúca.

E, no entanto, julgo ser ainda um dever de lealdade pam com todos, tomar

uma decisâo que só um arreigado senaimento de recíproca vinculação havia

diferido até hoje. Pessoalmente não estarei menos, nem hoje nem no futuro, com



todos os que â.lguÍIz vez acompanhei e me acomPaniaÍarn. Se o que resta muitas

vezes aos políticos é a amizade dos que em comum defendem os mesmos ideais,

eu espero poder conúnuaÍ a merecê-la e a acrediar que a ideiâ que me levou até

eles é ainda a mesÍna, embom tenha âgora de ser procr:rada um pouco mais além.

Com os melhores cumprimentos,

Ê;*Q--


