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!ESPÓLIO PINTO QU.">.P.Tif.l N" b'TJ... !)..a., Jk)l 

CARTA ABERTA DIRIGIDA AO EX."0 SNR. 

Dr. Augusto Cerqueira Gomes 

Atento à vida politica do meu pais, embora temerosamente 
limitado por uma marÉ'. viva de restrições na divulgação do:S 
meus ideais politicas, sempre me resta o mei'::l apagado duma 
epístola pessoal onde possa furar a cortina que desce impie· 
dosa sobre qualquer pensamento ideológico que seja contrário 
ás bases em que assenta o regímen totalit<írio português. 
Dizem-me que V. Ex.a é monárquico, e isso bastaria para 

esvasiar de sentido todo o conteúdo da sua oração na Assem-
bleia denominada NMcional pelos próprios componentes qm· a 
formam. 
Mas ainda mesmo que V. Ex.a fosse neutral em matéria de 

regimens políticos, nem assim eu poderia manter o silêncio pe· 
rante as contradições, os ilogismos, que resulhtm de tudo 
quanto disse acerca da Causa Republicana. 

ace~~ ~~cii~f:r~or1~~cd~sâa d~o~~ ~~!nf:a~~~e~!á~~~~of~ec~% 
que foi acolhida, do desinteresse e da indiferença do país em 
relação a ela, estão largamente desmentidos pela imensidade 
do exordio, onde a critica caustica, em muitos pussos vincada 
por um certo ar de desespero e de pavor, se mistum com dia-
tribes injuriosas e lamentáveis, mas que inlelizmente são o si-
nete expressivo com que se assinalam os chamt'ldos situacio-
nistas nas polémicas fáceis que travam com adversários pràti-
camente reduzidos ao silêncio. 
Toma V. Ex.a em certa altura a posição construtiva de l:ld-

mitir que o bebate possa ser estabelecido no campo da doutri-
nação politica. Pala-nos inclusivamente da pos;,ibilidade de dis-
putas doutrinárias entre homens discordantes ou correntes ad-
versas. Ousa debruçar·se sobre as vantagens da controvérsia, 
e do lucro intelectual e moral da contradita, que evita o endeu-
samento, que impede o fanatismo das ideias e absolutismo das 
razões. 
E q11ando tudo levava a supor que V. Ex.a ia proclamar a 

necessidade de pôr em prâtica as liberdades fundamentais es-
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tatuidas na Constituiçao da República, V. Ex.a na primeira es-
quina que encontrou, sentindo o passo grave que estava exe-
cutando deu meia volta e ao explicar o que é uma aoutrina 
política diz que é formar porlugUeses na plena consciência do 
seu portuguesismo, e ao definir os limites da liberdade esclare· 
ce-nos que é sõmente contra o inleresse comum que a liber· 
dade não existe. 
Em. seguida em nome do mesmo interesse comum e com 

certeza da espécie de portuguesismo que V. Ex.a acalenta, pe· 
de ao Governo que nao consinta na doutrinação política do 
adversário, nem na organizaçao dos seus elementos em volta 
da RepUblica. Assim, bem depressa V. Ex.a desprezou as altas 
vantagens da controvérsia, que em seu entender determinavam 
uma melhor definição de ideias, mais iuminosid~:~de na comple· 
xidade real dos problemas. 
Aqui se vê como é fácil nadar em liberdades verbais, desde 

que (assim o fêz V. Ex.a) se tenha á mtlo qualquer artifício 
retórico, como o de formar portugueses na ple na consciência do 
seu portuguesismo, ou o uso de conceitos sem limites bem de-
terminados, como seja a invocação do interesse comum, esque· 
cendo-se V. Ex.a propositadamente que a controvérsia âcerca 
do que seja esse interesse comum é que dá estrutura e diferen-
ciação às c.outrinas políticas. 
V. Ex.a sabe muito bem que o interesse comum o bem co-

mum não é nenhum bicho anterior às doutrinas. Estas é que 
vão definindo em cada período evoiutivo da civilizaçao dentro 
das suas possibilidades técnicas, económicas e intelectuais, 
qual seja o interesse comum. Se V. Ex. a entende que o bem 
comum é uma coisa concreta que se apalpa e existe acima e 
para além das doutrinas políticas, isso me apaziguar{!, porque 
então passarei íl compreender: alegremente todas as contradi-
ções do s.eu discurso, e a perceber que para determinados iins 
é até vantajoso que a lógica seja apartada do caminho. 
Há efectivamente no comportamento de V. Ex. a uma lacuna 

grave. V. Ex.a saoe, e como monárquico naturalmente per· 
tence a ela, que existe em Portug~l uma Causa Monárquica. 
Conhece o conteúdo do seu programa, e por isso não pode 
negar que com a instauração da Monarquia, tipo de que a 
Causa reclama, teríamos uma subversão violenta cl<1s iiiS!IIui· 
ções actuais, que com toda a lt•aldade, confesso, eu também 
não amo. Porque razão, V. Ex.a cAmpeão da Causa Nacional, 
se manteve em silêncio em relação á Causa Monárquica, du-
rante tantos anos, se o bem comum, estruturado nas actuais 
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instituições era também profundamente atingido com o triunfo 
daquela infeliz Causa? 
Quando V. Ex. a atz que a Causa Nacional está acima das idc!Ologias 

de cada wn, Isso não passa doutra afirmaçâo retórica que o desenvolvi· 
menta do conceito de polztica 1epele ine.roràor !mente. 
Se alguém proclama a sua (1(/eslio ao sistenw Monârquico COitstitu· 

clonai ou integral, isso slgmfica o forte cmweuczmento de que só a instuu· 
ração dum regimen desses pode 1esoloer todas as cor~trodlç(Jes de lnte· 
resses entre os cidadãos. O mesmo se dird dos que professam o ideal re· 
publicano, dernocrdticp, socialista, etc. 
Como é possiof-1, p01tanto, que em nomE do interesse Ndcioni!ll sere· 

nuncie embora provisOriamente à luta por instituições que leem por fim 
precisamellle resolver o grave problema dess~ mesmo iuteresse nacional? 
E como é possivel que em nome do 1nteresse N<ocioni!ll, sendo V Ex. a 

monárquico, defenda que se mantenham instituições ou um regimen que 
não pode servir o interes~e Nacioni!ll? 
Se só a Monarquia pode servir o interesse Nacional, não deve susten-

tar-se uma repliblica que o não serve; mas se esta reptibfica o está ser-
vindo, então demonstrada fica a nocividade da monarquia como regimen 
político. 
Mas se V. Ex.a acha prssivel a exisUncia duma causa nacional acima 

de regimeus, eu então espero pacientemente que me esclareça se acmza dos 
rftgimens, há um regimem estranho, que não sendo regimem neultum, oode 
apesar disso, servir o inleresse nacional, com vantagem sobre qualquer 
regimen. 
Porém, depois disso, Snr. Doutor Cerqueira Gomes, não falemos mais 

na aoutrinaçâo politica, nem aos largos debates para mel1101 esclareci· 
menta das ideias e das 1elações entre os lwmens, porque nesse aspeclo 
tudo ficará incompreendido. 
Não faltou na sua 01 iginol peroração o bife esturrado dos 16 anos da 

Rep1iblica, da fraquei!a do seu govemo, e da iueficdcia da sua aamwis· 
traçtw. Posso âceitar que nâo foram mleiramente felizes uqueles anos de 
gerencla democràtica. mns não vejo que V. Ex.a fosse suficientemente 
claro 110 apuramento de respousabi!rdades e 110 esclarecimento das causas 
profmldas •71'e geraram o mal estar daqueles breves anos da Repliblica, que 
apesar de tudo estava !ealizamlo 11ma obrc~ 
Foram anuac~>iros sem nome, disco/os da pio1 espr!cie que andaram 

de mãos dadas, e nem deante da trafçâo recuaram, para /Omar dificil a 
vida romantica e generosa dos pioneiros dessa Reptiblica demo·libfral 
O solo aa Pát1ia foi manchado pelo braço que se armara em /erra es· 

trangeira, muitos das seus filhos sucumbiram nas escaramuças travadas 
em vilas e aldeias do norte de Pr<rtugal 
E foi Pimenta de Cosüo. e foi o desespero da luta contra a intervenção 

na guerra, oorque os inimigos t1a República bem sabiam que nela residia 
o segreoa de mantermos o l/OSSO df)minio colonial e o regimem. 
E foi a revolução do Sidóneo, com os monárquicos em .:.eu redor, os 

cacc.teiros do Parlo, derrubando a pancada o cidadão solildlio, e {ola 
traulitania, com todo o cortejo de torturas, perseguições e pfls6es durante 
ligeirus dias, a diemem·nos qual a felicidade que nos esperava se o tmwfo 
aa monmquia se operasse então. 
E V. Ex.a silbe que esse wgaz fmmfo da monarquia numa pmcela re-

auzida du território, foi passivei, exactamente porque no consulado sldo-
JJista se mfiltraram os jd eutóo amigos da Causo Nacional a servirem a 
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Nepiiblicu, ou antr:s a l>ervirem·se tlela para a apuuhalarem na uu•l!wr 
oportunidade. • 
E' por essa roztm, qorque a história não t! stmp/esnwnte uma rwrraçcio 

delcitosametlte recitada, m(l:> antes um czimulo de experMIICIOS. que hoje a 
Causa Nepublicana se ergue vigilante. 
Temos que eoitar Monsanto, e a vivacidade do seu discurso, o seu tom 

imodemdo e até injurioso em tantos dos seus passos, mostram bem que 
11. E:r ti, se mondrquico é sentiu a {orça do choque que o veio despertar, 
posslvelmt>Jl/e, do regalado sonho duma {dei/ restauraçlio. Se aqui me eu· 
gano, e se V. E:r a, perdiaa a oirtiU!ncia dos dias de /9!9, encata hoje a 
Nepliblica como uma realidade, eu me penilencio e anulo o argumento. 
J•or 1i1!1mo lasltmo que V. E.r.a falando do demo-liberalismo, relel(OII· 

do·o para o cesto das inutilidRdes, o faça como o homem cego que do 
Mundo só conhece o estreito terreno que apalpa. Mas o Mundo aiuda que 
lhe pest>, nem o Terrl'iro do Paço nem os corredores da Assembleia Nacio· 
na/. Com excepçlio da Pcnlnsula e dos pa/ses da cortina de ferro, o Mundo 
govema-se pelos figurinos do demo·liberali.Jmo, devemos acrescentar, em 
frtwca e pro.<!ressiva evolução. 
E' a América do Sul, é a América do Norte, são lodos os poises da 

Europa Ocideulnl, os da Asfa, }apâo, Filtpinas, bulia, Malásia, t>tc. Ndo 
S11r. Dr. Cf:rquetra Gomes, alargue a Stlfl lupa, que o Mundo é bem maior 
do que supóe, e é cllepado o tempo de tuio aooucar doutrinas, tentando-as 
combater, pelo exemplo tiuma luta de grilos em dez centimetros quadrados 
do Uuiverso. 

V. l?x." caiu nestes abi$mos do entendimento só porque juntou ptlfa· 
oras e .'"e afastou do Setl significado próprio. V E.r.a uào quiz fazer a dou· 
trlnaçâo politica deste regm1ert 01t doutro; pretendeu simplesmente susteu. 
tar isto, pe10s meios tldequados que estão 11a ética permanente ao.J situa· 
ciomstas 

A vossa equação politica é esta: Salaear salvou; Sala~m· aiz como se 
salllou, e só sâo l(qltimas as controvérsias em volta da determinação do 
senliao que disse Salazar. 
E' ~sle o bem comum, ai residem todos os limites da lib~rdade de pen· 

somemo, e V. Ex.a conclue, não o disse mas adioinha·se: c Com Soluzar 
mesmo uós os mot1ti1quicos podemos ser republicanos ... até um dia>. 
E é por causa desse dia, que tanto lhe doeu a criação da perdida . 

Causa Republicana. Se o SetiiiOr ganhou, porque gemeu tanto? 

Acima da querela, satida·o fratemalmenfe, 

a) OUVIO FRANÇA 


