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fESPÚLIO piNTO CJJARTiil.l 
~~tJ i:~~~.~~,l:t-~ CARMONA 

ca o de ler a o\oeu~iio do Àno Novo !eita. por V. Ex." a to:lo.• os podullu~se.•, e verifico 
que,dsstnvez, V.Ex.nse dirige a todos os portugueses sem qualquer excepção, o que contrasta c,om as 
antedores falas em que V . Ex.~ costumava saudar os portugueses a que chamava bons, niio perdendo a 
oportunidade de classificar d.i m~us todos os outros que não q.:.etinm colaborar na actual sitoaçilo politka 
c até,-tanto quanto lhes cro pouivel- se lhe opunhan1. , 

Isto parece significar que os maus portugueses- nn esclarecida opinião de V. Ex." mere-
cem já, ao menos, os cumprimentos do aotual Presidente da Rcp1íblica Portuguesa Corporativa e Imperial, 
o que muito: honrará e deixori vivament'e agradecidos todos esses maus portugueses por tnmanba honra 
e:i,enemsidodc. 

ftste facto, ainda que não pareça, tem uma grande importílnda. 
E jli que V. Ex." deoidíu corn umo generosidade impressionante, envolvu nos seus cumpd-

mentosnqueles portu)jueses que têm discordado c continuam discordando há quasi tres lustros da orien-
taçiio politica nncionnl a que V. E:x." tão dignamente e conformemente preside, quero aprvoeitar o momento 
'IW' ~Ei_l<CI humildemente umas ll:teiras considerações, pondo nelas o mnior respeito e <ono;ideraçilo pelo 
e .f!U cargo que V. E:x." exerce e bem merece como agradecimento dn Patria pelos inestimaveis servl-
ç ~"'omparaveissacdficiosdeV . E:x.". 

Ba~ta recordar a vidn de V. Ex.", pua nela encontrar palpitantes, o valor, o mérito. adis-
' tinç:io, a \'alentia e" bondadcexemplores r 

V. Ex.A foi sempre um homem tranquilo. 

enchem o pci:: ~.:l:r~:;it~~n~~::~~l':~e !:1\S:Íor~~=o"da!aib:~:l\~:/d:d:~~~.çil;:.;o!n~:nt:~d~~:al~: 
Pauin, fazendo todo o mal po•sivc\l!s for,as inimiSas, atncnndo-ns e per•elluíndo·as, ~ e~ana-se redon-
damente n mo<:idade de hoje. Todas essas condecorações certificam antes o porte irrepreensível de um 
homem de ordem que fez toda a sua vida ordenadamente entre o seu lar e os quarteis onde serviu, entran-
do e saindo /Js homs rcgufamentares eon\ ri&nrosa predsõo, respeitando os supedore• e recebendo apenas 
c mensnlmcnte o soldo bem Sonho c bem merecido. 

É eerto que n espad~ •erena de V. Ex." não brilhou ao sol inclemente das Àhicos ao lado 
das c•padns de Mousinho, de Couceiro, de Gomes do Cotta e de tantos outros . 

. E cnto que V. Ex. a, j.S. major, não desembainhou a. sua e•pada virginal nos campos infernais 
dn França durnnte o última ~nerrn. Mos, por iuo mesmo, é irrecusã.e! o mérito e  o valor de V. Ex.4, 
consejo!ndo chc~at no generalato sem intcrYir numa batalha, num combate mesmo numa romarin turbu~ 
lento. onde as pes~oos são mnlttntadas, chegando nté a ser feridas e mortas I J J 

V. Ex." c01no militar pode vivor com a consoiencia tranquila. 
A sua farda de alferes a general de cavalarin acusa bem o mHitar Seneroso e bom que nunoa. 

usou ilas forças sob o seu comando, para pcrsejjuír, com manifestn crueldnde, a infantaria, por exemplo; 
-ínfcdotcm velocidade. 

Mas um dín um acontecimento político tirara V. Ex." da pnz ataviada. do seu re.<límento. 

~fi~~~~a qe;: ::~:~:~i:~J;\;d~oc~~t::.rL:mg:t:: ... :n d~u~:~~;-~";:: :ín:~ub:~::nt'~om~~~~~nmcnto de vário~ 

V . E><.& foi Srande! Incomparável r Enorme J 

- ndas c p;;;~:~:~-~:cs:~:~:.: :~:::; ·b~~~::, t~'}!.u~:~i:n::t~ ~~~:tóerít c deixou cair estas palavras 
Este juizo de V. Ex." sobre n ,,ltun~ão nndonnl. condensada nessa frase já histórica, ele-

vou-se Ímediatamento e iustissimnmente às cu!minanclns da glórin I 
A naçiio não poderia esquccé-lo I Desde êuc momento V. Ex." passou a ser o fisico de 

<juem havia a esperar a cura completa dns cnh;midodes nndonaís A doença não poderia dlspens6.-lo. 
E, com efeito, m~s•s depois, a Patria debHitndn e ~némica reclamava o medico que publien-

mcnte c&r:n·c ~nentcse pronundatasohreos seusnoha<jUH. 
Foi o 28 de Maio que obrit)ou V. Ex." n debruçar-se sobre a Nação enferma. 
E começam os passos do seu calv6.rio, ns contas do rosário de sacri!idos o bem do Nação r 
Primeiro recorrem I! placidez dum milítnr brioso de exemplar comportamento - homem de 

Bmorepa.z-nsobraçara postada Guerra. 
Logo a scSuir socorrem-se da ar8úda, do espidto e da cultura de V. E:<. a e entregam-lhe 

o delicadis.o;imo ~ncor:_lo de diri!lir a politica estra.nSeira. 
E V. Ex.n sempre distinto e aprimorado, diriSc então, o nossa doirada e melancólica 

diplomacia. 

Império. 
Sacrifidos sobre saerifidos suportados sempre de olhos postos nn Pntria a caminho do 

Rodnm os tempos c V. Ex."-sscdficnndo sempre c sempre servindo. 
Até que ..• 
AtéquecheSouo momcntodaúltimaprovação r 
Todos os portugueses, sem qun\quer execpçilo, presentes e nusentcs, mortos e fetidos, numa 

votação únicn cm todos os tempos, indicam o nome g\oriosissimo de V. Ex." para a Presidência da 
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R.épublic:~, nindn "onvn\escente mas ;.1. então bnst:>nle corporativa. 
E. V. F.x.• rcsillnndo mu digno, abandona então com sua Ex."'• Familia-A ex.'u EuooJn 

e os Ex-."'0" Filhos e Fi\hu e os Ex."'00 Genros e Ex."'00 Netos-O calor e a comodidade da sun ensn 
de cidadão exemplnr insta\nndo-sc em pnlados pesndos c frios, pnrn presidir à espantosa obrn de rutnu• 
raçiio da eoio11 Público, de modo n pôr a N11ção 11\quebrada e doridn num cst11d0 ahsolutnmente novo. 

E consejjuiu·o n11 verdade. 
Mas à custa de quantos sacrificios,de quantos desSostos, de qunntn nnsiednde e soírimento 

e tortura eespirito de renunciai 
Como terá. snnsrado a nlmn presidencial c corporativn de V. r., .. n r 
Ontem. só pam nos dnr alegria e prospeddade, V. Ex. a lcvnntn o seu braço ~nloodo. aponta 

no longe para nlém das hontcirns e indicn o neAro e"ilio no Marechal Ganes da Costa que acabam de 
chefiar o movimento mi\itnrl 

No dia seguinte V. f.x.•, pnra nos fornecer mnis felicidade c bem utnr, cr,4.ue de novo o 
braço ener.g:ico c npontn o cnn>inho da expu]~iio ao bravo e honrndo comandante Pai..-n Couceiro, alta li· 
,4.ura da Pntda! 

Ontem eram deportndo• sem julllamento centenas de chefes de familia que ficuam inteira· 

~:"~~~ n:.:i,s~~~~:"e::~~=r;::::.~~E~::;::u:::i~::::~~:.7tt~~Í:;.:i::~ss!;~r:~:=~~-~:;;~~n~o~~-~ 
e cujos nomes e trnbalhos crnm internadonnlmente conhecidos. 

f. V. Ex.", ulcerado e des,tJo~toso como pnrtieulnr, ln presidindo n'obrementc, como cat::di~tn, • 
ne8tcformidávcltrabn!hodeustauraçiio nacional I 
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dufnlqucs, os grémios, 11 ccnsur(l, a assembleia nnrional, os Pochecos e os Carneiros ! 
E tudo isto no n>eio dM mais vibrantes c expontiincos manlfutnçõcs de apbuso c de carinho 

que se reQistnm em toda a noua hi8tórin._politicn! 
V. Ex.'' ter6. sofddo muito, mas deve estar sntisfeito I 
O Pais. êsse, est6. sati8fútiuimo r E muito agradecido I I I 
Pode V . Ex.a mor:er, t: .. nquilo, porque bem cumpriu dedicada e desintereundnmente·O 

nu dever. 
l>forrer6. pohn certamente. como pnhres morreram Mnnue\ de ArrinJt~. Antonio Jasé de 

Almeida, Sidónio Pai, a tnllt"~ out<U~ homen..--p6.ilficos da R.épublica e da pauadiL Monntqui ... Nu dei-
x-ar& umn grande hernnça moral - o seu nom~ glorio!o, o seu dinmnntino cornção. o •eu valor, o ~eu 
méri!o! 

V.Ex."há·detcrum grnndefunernll 
Antevejo-o,, . 
Os sinos dobram a finndos .. 
A frente, nbrlndo o cox!cjo, a gloriosn c hcroica Legião Portutuesn. A seguir, em cnmi5n, 

tiritando e andando, o Maddnde. Depois as condecorações e in8lj}nins de V. f.".11, eom a vir$inal espada, 
trnnsportadas em dois eochcs reais. A seSuir o corpo dip\oml>tieo. as altus pntentes militares, no autod-
d~des civis e 08 nobres pnrlnmentares. Depois os árémios, lis juntas, as comissões re.!luladoru c toda a 
repruentaçiio corporntivn criadn numa horn de 8/inio. 

Dasjanelaseacm rosns,violetns, perpetuas elirios .•. 

~~:i:~:~i~u~o"::~~!~ uma difidl, mns protocolo: serenidade. e 
Mns segue-se o Povo. E este não se contem: Chora I Grita I Soluça. 
Ele pode ln esquecer o homem que ,·ai finalmente destan~ar r O Aa:>igo que lhe deu nlegria. 

• Íeliddnde. a paz, o amor I O homem que se opôs scmNe n todas 111 maldades, " todu a s i\c,ojnlidade&. 
a tadu nR vio!Cndu, n todas a s nrhitruriedadea e que lutou sempre c apenas pela Justiço. e pela Verdnde I 

O cor!ejo,·ni scJ:!uindo c o Povo chorando sempre. 
Ao cair dn noite está cm frente dos Jerónimoo. 
E ali fica, no frio c no silêncio, cntrejue á História. o mais justnmente amndo de todos os 

chefes de Estado Ponuguêsl 
A pena luminoso de Fialho de Almeida, que escreveu as páginas luminosas c inesquedvcis 

do •enterro de D. Lui2•, não conse~uiria dnr uma idein do que ser/i o funeral de V. Ex.". 
V. Ex.• há·de Ur um grande funeral! 
E muito thorado há-de ser qo.em tiio amado Íoi. E muito recordado. 
Nss praças. no• !arAo•, na~ jardiM de toda n :erra do Império hão-de levantar-se as uta· 

tuu equestres e Os 8Ímplu hustos de V. f.x.• . 
E nos pedestais e nos plintos de marmore alentejano ou de granito heiriio lá utará, .!lar&n-

tindo 11 imortalidade de V . Ex. insseeu/o saeculonun esta ~loriosn ln•criçJ.o e justa ' 

'"ESTE GRANDE FILHO DA ,  , • PATRIA FOI O PAI DO ESTADO NOVO• 

Lishon, 3 de J~nc!ro de 1946. 


