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AOS DEMOCRATAS 
PORTUGUÊSES 

Eu desejaria que esta mensa~em de fraternidade que dirijo o o 
Povo Português fosge lida por todos os meus compatriotas, homens e 
mulheres, com a mesma serenidade e a mesma paixão de objectividade 
com que eu a escrevi. E.la é o producto de muitos auos de estudo, de 
refelexão e de experiência ~anha no contacto íntimo e se~uiclo com 
os ~randes movimentos ideolóAicos do Mundo Moderno. Não tenho n 
pretensão de apresentar $rendes novidades, mas procurei concretizar 
em ahuma~ linhas ~erais, de realização prática e imediata, aspirações 
latentes das novas gerações sempre inquietas e desejosas de qualquer 
coisa de novo e, sobretuto, de melhor. Afastei propo!litadamente da 
exposição Que vai seg,uir todos os problemas irritantes e secundários, 
m:-.s não deixei de tratar e de expõr as soluções que se me afiguram 
mais convenientes quando se trata de problemas essenciais. Jul~o que 
é dever de todo.!! os Democrata.!! encarar estes problemas com coragem 
e com lealdade, sem intuitos de provocação, mas com o desejo sincero 
de esclarecer a opinião pública. 

Cadn homem e cada partido deve apresentar·se com a sua ban-
deira, contribuindo com o seu esforço para a obra de re.<tsurgimento em 
que todos os democratu portugueses são chamados n colaborar. 

E.u sei muito bem que as minhas palavras não serão lidas, nem 
apreciadas por todos aquele.!! que, durante os últimos anos, colabora-
ram mais ou menos estreitamente com o regime Fascista ainda vigente 
em Portugal. Também não é a eles que mi' dirijo. Se a união de todos 
os Democrat11s, seja qual fõr a particularidade da sua concepção espe· 
cial de Democracia, é sempre facil, um entendimento com aquelPs que 
!-!iio directa Olt indirectamente responsaveis de todos os crimes prati· 
cados nestes últimos vinte anos, será sempre impossível. 

Mas dirijo-me a t)dos os Democratas Portugueses, homens ou 
mulheres, novos ou velhos, seja qual fõr o partido a que pertençam. 
Desejaria sobretudo ser ouvido pelos homens das novas gerações. Estes 
só me conh!!cem através de uma tradição mais ou menos falsiada pe-
las conveniências de momento ou pelas paixões pessoais sempre in-
justas e deformantes. As ideias que vou expôr são, de uma maneira 
&ernl, as mesmas que venho apregoando há mais de vinte anos. 

Combatido, porque não compreendido, durante muito tempo, 
Msisto boje com muito prazer e com certo orgulho, ao triunfo das 
ideias a que sacrifiquei a melhor parte da minha vida. E involuntã· 
ria mente sou obrigado a pensar nas palavras de Anatole Fr.1nce: 
«Lentement, mais toujours, l'humanité realise le rêve des sages•. 
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A querela das gerações 

Esta mensag~m de fraternidade é diri~ida a todos os Democra-
tas Portugueses; mas ela é sobretudo destinada aos meus correlegio-
nários, velhos companheiros das boas e más horas a quem me sinto 
ligado por laços de uma indestrutível camarnda,tlem. E..les foram o meu 
ampar o durante estes longos anos de exílio; sofreram muito sem ou-
tro reconforto ((u e a esperança inquebrantavel em dias melhores e  a 
conscíência do dever cumprido. Mas desejaria também que as f!Ovas 
gerações lês!'fem e procurassem compreender as minhas palavras. E., so-
bretudo, delas que depende o futuro da Democra.:ia Portuguesa. Elas 
revelaram, hii ainda bem pouco tempo, um nrdôr combntivo inexcedí-
vel, uma sêde de Justiça, de Liberdade e de Pro~re~so, que for11m para 
mim-exilado desde lon~a data-uma surpreza admiravel. Mas creio 
ter advinhado ntravéz dos écos que 3té aqui cht>garam, uma cena des-
confiança para com aqueles que, mais velhos do que eles, tiveram de 
lutar e agir em tempos diferentes e em condições bem dificeis. A fór-
mula do nihilismo hitleriano •toda a mentira que se repete, tronfor-
ma-se em verdade, parece ter deixado, apesar de tudo, uma certa mar-
ca nas consciências. Eu creio que essa fórmula é ímpia e monstruosa. 
Por isso a combato. 

Em vez de dene11rir s istemiitímente o pnssado, é na simbiose do 
passado e do presente que eu entrevejo o germe fecundo da futura 
ressurreição do Portugal Democrati:o. f.u detesto a querela das ~ern
ções. Esta espécie de Guerra Civil de geração contra geração, entre ho-
mens da mesma ideologia politica, parece-me tão absurda como nociva. 

A política é mais do que uma Arte: é uma Ciência. E.ln exige, 
da parte daquêles que a Ela se dedicam, estudo, competência, capacida-
de de trab3lho, espírito de desinterêsse, ardôr combativo, coragem mo-
ral e cívica. Ela tem a sua T~cnica. As improvisações são perigosn.ol. 

Se os chamados •Velhos• teem necessidade da inteligência, do 

ordôr comhotivo dos novos, estes não podem menosprezar a capacida-
de Técnica e  o sentido de equilíbrio que os velhos conquistaram em 

lontos anos de estudos, de lutas e de sofrimentos. Se os «Velho!!» 

pTat-icaram êrros-só os não praticou quem nunca a,giu-êles não po-

dem ser honestamente acusados de ter cometido faltas ,11rave!'l. E., para 
honra da República, eu devo decls.rar que, na sua generalidade, os ho-

mens dos velhos partidos niio traíram: nem antes, nem depois do 28 

de Maio. Às ra-ras deserções que se podem apontar, Rã o tão inqi~nifi

cnntes pelo número e pela quAlidade. que elas só confirmam a regra. 
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Nem o que está, nem o que estava 

Mas se eu preconizo-mais do que um entendimento-uma fu-
são de todas as inteligências, de todas as vontades, de todas as ener-
gills e de todos os esforços com que para a causa comum possam con-
tribuir os Democro.ta.i de todas as gerações-sejam eles novos ouve-
lhos-estou bem longe do! preconizar um regresso, puro e simples, aos 
métodos e costumes polídcos em vi,4ôr a nte-e do famoso 28 de Maio. ]ã. 
por mais de uma vez o afirmei: cnã.o posso a~~:eitar o que está. 
:nUl.S tarnbérn não desejo o que estava». 

Vinte anos são passados. Se outros motivos não tivesse pnrn 
preconizar uma revisão séria e cuidadosa dos métodos e costumes que 
dominaram  a politica portuguesa. até ao advento da ditadura, os Pcon-
tecimentos da hora present~ tornariam essa revisão inevitável. Umn 
transformação profunda, revolucicnáda, criada mais pel a fõrçA. dos 
fH'Ontedmentos do que pela vontade dos homens, se está operando sob 
os nos<~os o lhos em todo o  Mundo. Não são os homens que, neste mo-
mento, são revolucionários; são os próprios acontecimentos. Uma re-
volução sunte irresistivelmente por toda a parte, como uma torrente 
avassaladôra, anunciando imperativamente o advento de uma nova 

érn. É., na frase de Henri Janne, a «Revolução dos factos•. E todos os 
p.ovos se enconlrnrão, a curto pra?.o, e m face do se)!uinte dílêma: ou 
compreendem, aceitam e instaurdlm um regime constitucional de hu-
mani!lmO democratico e social, ou são condenados a desaparecer. 

Certamente há velhos conceitos que são sempre novos porque 
sii:o eternos; conceitos que reprl'sentam a.<~pi rações profundas e huma-
nas. Mas estes mesmos, correspondendo hoje a novas aspi ra~ões, to-
mam um s.ignificado diferente, 

O conceito de Democracia-que tem como característica essen-
cial a tt>ndencin permanente para o aperfeiçoament o  e d ignificação da 
personalidade humana e é, como expressão política, o governo do Põ-
vo, pt'lo Pôvo e para o Põvo-terá que conc~:etizar em novas fórmulas 
institucionais, oJI imperativos daquela «Revolução dos factou. Por 
definição, a Democracia é um pro~resso, um movimento. E..la exalta e 
nHl~nifica essa aspiração humana que reclama sempre e cada vez mais 
imperativamente-um aumento de Justiça. 

O próprio conceito de Liberdade toma, sob o influxo da nova re-
volução em marcha, nspectos sensivelmente diferentes. E.u amo a Li-
berdade. Tenho procurado servi-la com toda a enerttia de que sou ca-
paz. Eu sei o que é e o que representa a Liberdade. Creio que só aque-
les que aspiram ii tirania e pretendem dominar os outros, fin$tem il!no-
rar o que ela siAnifica. E. não falo apenu da minha liberdade, mas da 
liberdade de todos os meus concidadãos. 
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Nunca me sentirei inteiramente lívre enqunn::to n liberdade dos 
meus semelhantes estiver ameaçada. Mas a ideiO de liberdHde implica, 
nu !,!eu conceito fundamental, a ideia de obriP,;açêio, de disciplina, Ser 
livre é também ser responsável. Não é di.~tno da liberdade aquele que 
del a se serve apenas para assegurar a defeza dos sen'l próprio.'! inte-
rêsses ou dos seus previlé~ios. 

A liberdade de cada um acaba onde principia a liberdade dos 
outros A defesa da liberdade implica não só o. luta contra o despotis-
mo, mas ainda contra a exploração do homem pelo homem. 
• Assim a Democracia, para assegurar n liberdade de todos, terá de 
~e orientar no sentido da evolução económica e humana, libertando 0.'1 
trabalhadores, a economia nacional e  o Estado da opressão das ~ran
des congregações económ 1cas que, na mira exclusiva do lucro, explo-
ram o trabalho, parnlizam 81'1 iniciativas, provocam as crises e as mi-
sérias. Só desta forma, 8 Democracia económica e social poderá asse-
gurar a plenitude da De:nocracis politicn e, a todos, a i~ua ldade de di-
reitos e a Aarontia efectiva das liherdades humanas-liberdade de cons-
ciência, de associação, de reunião e de manifestação. 

Organização do estado Repúblicano 

Eu não pretendo apresentar, nem mesmo em esbôço, um novo 
pro&rama politico. Estou li,!!ado a um partido por laços tanto mais 
fortes que a quasi totalfdade dos meuS cor reli~io náTios são também 
meus Amigos pessoais. Devo-lhes uma solidariedade absoluta. Após 
Vinte anos de ausência, Q\1nndo nos for possível reorganizar o parti-
do, tenho a certeza de que 1116 faltarão á chamada aqueles Que, infeliz-
mente, morreram. Se outros motivos não tivesse para m e -recusar a 
apresentar um programa de carãcter pessoal, esta solidariedade total, 
afectiva e constante obrigar-me-ía a uma grande reserva. Mas, além 
de!lta razão de ordem sentimental, eu penso que, em Democracia, a 
elaboração dos programas é função dos partidos e não de um homem. 

E.ntretà.nto creio poder apontar, sem faltar aos meus deveres de 
camaradagem nem ás minhas obrigações de democrata, neste periodo 
em que todag as liberdades foram suprimidas, algumas ideias ,il:erais 
que poderão servir de baseá elaboração de -programas futuros. Sujei-
ta a redsão, a indicação sumária Ql1e VOl1 fazer é exemp\i6caliva c 
não limitativa. E la pode resumir-se em três bases essenciais: Garantir 
no Pôvo a Liberdade, o Pão e a Instrução, o que nos obri~arã a lutar 
pela Liberdade, contra a miséria e contra o analfabetismo. 

• Não basta conquistar a Liberdade; é preciso defendê-la. E de-
fendê-la contra os seus inimigos df'da't'ados e contra aqueles que, fin-
gem servi-la, para melhor a atraiçoarem. Para isso é indispen.!la.vel 
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or&anizar o E stado Republicano, Os 16 a nos de vigência do regime 
Repu b licano foram uma sucessão ininterrupta de il1tas inte nsas, amar· 
&uradas, contra  os inimigos da Liberdade, q u e O L'O. a combatiam  e m 
f ra nca r ebeldia d e nrmall n a mão, o ra , escondidos nos luAares d e  con-
fiança que a  Republica ingenua m e nte lhe.!! haY'ia e n t regado, entravam 
com mal d i s fa rçada  resi s tencia pasniva, a realização d e todas as aspi-
rações ,1\en e rosas dos governos democrãrif'OS. 

Robespierr e afirmava que a ideia do Estado Republicano exigia 
Que exército, ma,tlístratura, imprensa e finanças, fouem republicanos. 
C reio que esta afirmaç!io traduz ainda hoj e uma verdade incontesta-
vel. O f.Mado não é uma abstraç!io, mas uma realidade representada 
pelos homens que o con.!ltituem 

Será bom ou mnu conforme forem bons o u maus o s seus servi-
dores. Não há bom governo sem uma i nteli~e nte e  leal colnbcração 
entre Mini stros e Funcionários. O governo moderno requ er  sa b e r,  re-
clama o auxílio de técnicos inteligentes e exige uma lealdade a bso-
lutil d a parte daqueles que teem por missão aconselhar os M i nistros 
Õlt executar as suas odens, Não basta que o  Funcionário seja com-
petente (é tão vago este conceito de competencia ... ) deve ser indispen-
savel q u e el e seja tambem democrata. Só o funcionário inte,&rado no 
pensamento e na finalidade do reSime que é chamado a servir, terá o 
civismo e  a dedicação q u e são a garantia do zêlo, lealdade e entusias-
mo que devem ser postos ao serviço da colectividade. Este p rincípio é, 
de resto, uma questão de decôro tanto para o Estad o como para o 
Funcionário.  Por outro lado, u m a vez este escolhido com o cuidado e 
o e"'crúpulo q u e um tal problema merece. o Estado deve assegurar-lhe 
a necessária liberdad e de movimentos e de i niciativa, gar anti n do-lhe 
o p restígi o e  a autoridade in d ispensaveis par a  q u e ele bem possa cum-
prir a sua missão. Só o Funcínário prestigiado e responsavel terá o 
Bosto da acção,  o culto da competência que são indispensaveis ã boa 
~.narcha dos negócios públicos. 

Bases de uma nova  estructura eco nómica 

Uma bon organização do Estado, sempre necessária, é indispen-
savel Quando este tem de intervir, d e mane-ira eficaz, na vida da co-
fectividade. E esta é a hora em Q l1C o  Estado tem de inter vi r de ma-
neira decisiva para assentar as bases de uma nova estructura econ ó -
mica, condição essencial de uma verdadeira DemocTacia. 

D e facto, a Democracia que até hoje tinha limitado a sua acção 
á conquista do poder pol-itico, terá de alargar o âmbito da sua esfera 
de actividade e, dando p o r findo o período da economia individualis-
ta, iniciar o período da economia or~tanizada, coordenando o conjun-
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to das forças económicas dentro dum plano llerul sob a égide de uma 
Republica em que o Sindicalismo e o Cooperativismo sejam os or#ãos 
essencial~ da produção e distribuição da riqueza pública. O automa~ 

~~;~
0
d~ef:~::.

0
de~~r~c~~~i~~t:t~~~i
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d~~c~;it:!d:~i::~ el:b~~~: ' 

do por um grande Conselho da Economia Nacional 
O Mundo Moderno debate-se numa pavorosa crise económica, 

conseqüência da falência do sistema capitalista, que, por toda a parte, 1 
se mostra impotente par a resolver os problemas qui!: ele mesmo criou. ~ 

Organizar uma nova economia com o fim de estabelecer uma harmo- I 
niosa coordenação da produçÃo, da distribuição e do consumo; criar 
largos sectôres económicos, plenamente autónomos, em substituição 
dos ~randes monopólios de facto (~xplorados até hoje em prejuizo do.!l 
produtores e consumidores e ~m b~nefído exclusivo das oligarquias) 
sob a Jterencia efectiva de todas as forças activas do trabalho, do pen· 
sam~nto e dos rep res~ntante,g dos interesses gerais da Nação, .!Ião me• 
didas de imperiosa necessidade. 

Para atingir plenam~nt~ estes objectivos, pOs.!IO enunciar a9 se· 
&uintes medida.!! de realização imediata: 

a) Nacionalização dos bancos emissôres e, em ~special. do Ban• 
co de Portugal, transferindo-se par a este instituto, median· 
te providências adequadas, os titulo!! nec~ssário!l para lhe asge-
gurar uma influência preponderante na direcção do.!l grandes 
orSanísmo!l Bancários que exercem, actualmente, no seu con· 
junto, o monopólio do crédito; 

b) Coordenação, sob a direcção do Estado, da aclividade finan· 
ceira do Banco de Portugal, com a das instituições submeti-
du á tutela do Estado, tai1 como Caixa Geral dos Depósitos 
e Crédito Predial; 

c) Nacionalização du grande.!l E.mprezu que exploram serviços 
públicos de interêsse colectivo ou nacional, tais como trans· 
portes, energia eléctrica, moa&em, tabacos, fóiforos, etc.; 

cl) Protecção á pequena indústria e ao pequ~no comércio no sen• 
tido de lhes fac-ilitar o crédito e libertá-los do dominio da.!l 
~randes congregações económicas; 

e) Reforma agrária no sentido da municipalização dos latifdn· 
di os e utilização dos baldios e incultos e sua distríbuição pe-
los trabalhadores a&rfcolas e camponêses pobres, sob a pro-
tecção e ajuda do Estado; 

I) Auxilio ás cooperativas agrícolas, regulamentação de crédito 
aJtrícola generalizado á pequena lavoura, entrega de adubos 
ao preço do custo, revisão dos contratos de terra em sentido 
favorável aquêles que a trabalham; 

I 

I 

I 

I 

i 
i 
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A) Reforma e democratiza('ão do ensino Público sdundo o  p rin-
cipio da .Escola única, laica e gratuita; 

1t) Criação de crêches, jardins de infância e cantinas escolares 
que forneçanl aos alunos uma refeição quente por dia, assim 
como livros e material escolar; 

i) Criação de edificios escolues por todo o País; 
j) Bolsas de estudo e medidas de protecção para os estudantes 
pol::res em todos os graus de ensino; 

k) Luta contra as doenças contagiosas e, em especial, contra a 
tuberculose, sifílis, lepra, luta contra o cancro e o alcoolismo; 

1) Marernidades, ba!Mãrios e cultura desportiva devidamente 
orientada; 

m) Restabelecimento e cumprimento efectivo da legislação social 
existente antes do z8 de Maio (leis referentes ao Instituto de 
Seguros SociaiR Obri~at6t:ios contia os desastres no trabalho, 
doença, i.nvaldês e velhice; 

n) Fixação de tabelns de salários mínimos parA todos O!l traba-
lhadoreg de acôrdo com os Sindicatos Profissional!!; 

o) Medidas de proteção ao trabalho feminino e juvenil. 
Para resumir em poucas palaVTas o meu pensamento: tão forte 

e di!'lciplinada deve ser a or~anização da produção e do consumo, co-
mo livre a investi!!ação intelectual em todos os SI!:US aspl!:ctos. A di!l-
ciplina económica que preconiso é destinada a asse~urar tanto o bl!:m 
estar material do cidadio como a servir de base á liberdade política, 
intelt!:ctual e moral de cada um. 

E.ste enunciado sumá.rio nfio tem a mínima pretensão a SI!T con-
siderado como um pro~rama . Será, quando muito, 1.1ma su!!estão que 
eu apresento ao estudo do!l democrá.tas portu~ueses e, em especial, da-
queles que são meus companheiros de luta e Irmãos de Ideal. Muitos 
outros problemas exiAirão certamente-e desde as primeiras horas-
soluções adequadas com as circunstâncias do momento que passa: pro-
blemas intemac:ionais, coloniais, culturais, etc. Mas eu limitei-me a 
enunciar aqueles que, sendo de maior acuidade, reclamam soluções 
imediatas e claras. 

Ne cessidades d e  um plano; Utilidade 

dos Partidos 

Não lenhámos, porém, ilusões. Para que estes problemas pos-
i&m ser resolvidos com utilidade e ehcácia, duas condições são neces-
sárias: 

a) E..lahoração de urn plano de conjunto que po.!lsa .!ler executa-
do dentro de curto prazo e que tenha em vista a interdependt:nda po-
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lítica, económica, social e cultural dos vários problemas a usolver. 
Estes conj~am-se e completam-se. 

Toda e qualquer solução frngmentária póde comprometer irre-
mediavelmente o sucesso da obra que se pretende realizar; 

b) Àpoio decidido das ~randes massas do Povo Português, en-
quadradas em partidos políticos. As dificuldade!! resultantes da resis-
tência, aberta ou disfarçada, dos inimigos da Democracia. e dos inte-
resses pessoais lesádos, só poderão ser vencida~ se as soluções tiverem 
aquêle appio. Dai a utilidade e a. necessidade dos partidos políticos. 

E.u não ignoro as campanhas da injúria e difamação de que fo-
ram alvo todos os partido.! políticos exi!ltentes antes do 28 de Maio. 
Essas campanhas, su!ltentadas ostensivamente pelos vários re,ilimP.~ 
totalitários, acabaram por criar uma certa confusão nos espíritos. E. 
a conseqüência do método hitleriano: «toda a mentira. que se repetE', 
transforma-se em verdade». Não há verdade ohjectivA, mas verdade 
de momento, Quer dizer, afirmações utilitárias que poderão ser rcpu-
diitdas desde que deixem de !{erviu. 

Mas a tenacidade com que os re~imes totalitários combateram 
e combatem a existência dos partidos, revela-nos, em contra-partida, 
quanto estes são úteis e necessários para a defeza da Democracia. Ao 
contrário do que proclamavam e proclamam os pontíhces do fascismo 
e seus adeptos, congcientes ou inconscientes, eu creio que os partidos 
políticos, bem or~anizados e fortemente disciplinados, constituídos em 
volta de uma doutrina e de um grande Ideal, são indispensaveis á vi-
da da Democracia. Eles esclarecem a opinião plÍblica, canalizam e en-
quadram as grandes cor;rentes, disciplinam as vontades dispersas; São 
eles Que pode.m fiscalizar eficazmente o bom funcionamento das insti-
tuições e garantem o respeito á vontade Nacional. Se eles impõem 
aos seus eleitos as decisões a tomar e  a linha. de conduta a se8uir, 
nem por i:1so eles o.bafam as opiniões individuais. Todas as decisões 
são tomadas (ou devem ser) apoz livres e largas discu11sões em que são 
confrontadas as ideias e as várias soluções práticas. 

À disciplina do voto colectivo, fixada segundo as regras de-
mocráticu, é a melhor ~aro.ntia da hdelida.de dos eleitos ao mandato 
recehido do Povo, sem a qual a Democracia niio passaria de uma 
químerai ela contribue para esclarecer a viela politica do paíz, garantir 
a ordem parlamentar e dar estabilidade ao governo. Os partidos são 
finalmente uma excelente e~cola de quadros políticos, sem os quais 
a Vida da Democracia. será sempre prerúria . 

.Eu bem sei que, por v-ezes, a violência das paixões partidárias 
tem originado conllitos lamenta veis. São os excessos dessa violência 
que aparentemente justificam ns criticas dos adversários da Democra-
cia. Mas um passado, não longinQuo, deve serv-ir-nos de lição para o 
futuro. Que os partidos pc.líticos discutam larjamente, lealmente, os 
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vári.os problemas da administração pública, cada um !i~~undo n ideo-
logia que representa, é não só útil mas necessário. Mas será também 
indispensável que euas discuuões se façam com elevação e elegância, 
excluindo implacávelmente dos seus métodos todo o espírito de vio-
lência, de mesquinhas rivalidades pessoais, mantendo, acima das di-
ver~endas de doutrina, o espírito de fraternidade, de confiança e de 
respeito pela dignidade do adversário. 

É. dentro deste critério que eu desejaria vêr reconstituído.!! 0!-1 
partidos Que devem servir, de futuro,  a Democracia Portuguêsa. Par-
tidos antillos ou partidos novos, eles só poderão viver e realizar a 
missiío a que serão chamados, se procederem a um rigorozo exame de 
consciêneia, o.daptando as sua9 doutrinas ás exigencias do Mundo 
Moderno, reorganizando os seus quadros com meticuloso cuidado (sem 
hesitar em os sanear com a exclusão dos elementos indesejáveis) e e/1-
tudando os métodos mais apropriados para assegurar a. vida e a esto-
billdade das instituições reoublicanas. A Democracia é o único siste-
nu politicn de le~itimidad.e orgânica. Aos partidos cumpre agir de 
forma que E la seja também a té.:nic:a da legitimidade permanente: 

Preparemos  o Futuro 

É est!'l a mensa~em de fratcrnidad'! que eu e nvio aos Democrlí-
tafl Portugueses. 

Que eles se or~anizem e preparem para estarem ã altura da de-
licada missão que, d<!ntro de um J>razo mais ou ntenos curto, serão 
chamados a desempenhar. 

Mas o tempo urge. Fortes vento.'J sópram no.'J bastidore.'J da vi-
da Internacional. 

Se não queremos ser por eles arrebatados e aniquilados para 
sempre, procuremos ser dignos das nOIIS3S responsabilidades. 

Maus servidores da Democracia serão aqueles que julgam po.!l-
sivel realizar a nossa míssõo futura, retomando as iJeias, os métodos 
e processo ~ que forsm julgados, em tempog, como os melhores para 
bem servir a colectividade. 

O filosofo Alain, num discurso publicado 9ob o título -•Lrs 
Marchands de Somei!»-afirmou: toute idée devient fausse au mo-
ment oú l'on s'en contente~>. 

Ultima exortação á coragem do egpírito que o filogofo quiz dei-
xar aos seus disdpulos antes de os nb1ndonar sobre os 8randes cami-
nhos ds vida. Não é a oducidade resultante do tempo ou do pro-
gres!IO dos nossos conhecimentos que torna ag ideias inoperantes, ma.11 
sim n insensivel nlteração que elu sofrem dentro de nós mesmo.q 
quando as julgamos definitivamente estabelecidas e cessamos de as 
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estudar com viMlancia. Na aparencia elas são as mesmas, parecem 
imutáveis, mas de facto perderam a sua virtude animadora e creadora, 
tornando-se inértes. Sob este aspecto, podemos dizer como A lain, que 
o pior inimigo da verdade não é o erro, mas a inaçÃo. E podemos di-
zer ainda que o mais inquietante sintoma sobre a Vida de um Povo, 
não é que e\e cometa erros, mas que se deixe adormecer sobre as suas 
ideias justas, tornadas ideias mortas. 

Paris, Maio de 1946. 

José Domingues dos Santos 
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