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IiiOF .._, ;oh E-n.ro ;o:; LA 

Faleceu e .... ta n., . .~.ruc:;aJa o Proíes,_;or ,.:,il'.o Jostn. ca~,ado co~ u 

..jr ..... . ~iario Lui.-a La· _i ... osta, li' roLes cr lo LL.:ou. .uria à:r.á~ia 'IJSZ Jo 

.... :.r·'alho e pai :.1:? ~r& ..... t..io:·i.~n.:... Lc...,..i .:!OU!..H e~~ Lex.i ~anta, :Cuncio_ 
n6r.:.o lo :;:t!ntit.J~o Geoc:J"dfico CaUa.Jtral. O ~xtinto exerceu o: ~cxX2' 

Jur·:nte 25 anoo o car_:o lo Pro:tco .... or ao lnGtlta .. o .... o Crionrb'lç"'ío Pro .... is_ 

a.ional c :o i t.Eeb~m lru, cctol'• cocol.w n Joci ... t.u1P. "A Va-... -~.o Oper6ric''. 

Pa.~~ cnc~n ao Gr.1po da "S "li"'l .-lavo." c-c jn rcvl~t:"J colaborou act.lvllr.l=:!r-

.. o sssun .::o:no no jornal "R,.. ,d' ica". 

O !'uncr 1, e c· r :o, ,~:or ;;ua .lct .I"' ina::s~o. -ill "'loz o Oper~· o" 

r6a..i:~a-se B:"i:ll'1:h::l }'elso hor.'ls. pa"C'a o cernl\.~rio .:;o.!··~o d -rr·.-

v.oasa do _on .. e ..:o .... ar:n_o ,l~. 
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PROFESSOR EcilLIO COSTA 

Faleceu esta madru,;ada o professor Emílio Costa, marllie casado 

com a Sr• D,Maria Luisa Lami Josta, Professora do Liceu Mari a Amália 

Vaz de Carvalho e pai da Sr• D.Adriana Lami Costa e~~e Lami Costa, 
funcionário do Instituto Geográfico Cadastral. O extinto exerceu duran_ 

te 25 anos o cargo de professor do Instituto 'e Orientação Profissional 

e foi também Inspecoor Escolar da Sociedade "A Voz do Operário" .Perten_ 

cia ao grujJO da "3eara Nova" em cuja revista colaborou activamente,assim 

como no }!1:2B.3il& jornal ~epúblicae 

O funeral a  c  rgo, por sua determinação. da "Voz do Operário", 

realiza_oe amanhã, pelas horas, para o cerni t6rio d , saindo 

da Travessa do Monte do ..:.;armo,l2. 
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Eleva:lo numero de pessoas de todas as categorias 

se ençorporou no presti to que acompanhou da sua r 
residencia ao cem i te rio de Ajuda o ilsutre e saud 
doso professor e publicista ur.»nilio Costa. 
·Durante a noite Jl~fláxJU.x.u~bm 
cujo corp o transportado numa autofunebre a VOZ 
DO O RARIO FCIOU SEPULTADO El.l CAL:PA RAZA naque 
c ani teria. 

Centenas de pessoas estiveram na residencia do 
extinto a deixar cartoes de condolencias a a  a 
apresentar pesames a 'viuva e filhos. tendo sido 
tem bem recebidos mui tos telegralTléS de varias po 
pontos do pais. 
vendo-se e.ntre e aesistencia mui tos professore 
jornalistas erepresententes de colectividades 
culturais e de beneficencia entre as quais, A V 
VOZ DO OPr.R..RJO, 

A 'porta do cerni teria da Ajuda aguardavam a che 
gada do corponumerosas pessoas que acom~a nh ara 

o corpo até junto da campa. 
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a fiiMEIIIIE JANE~RD .Po~To •. a fRIMEIIIIE JANEIRD .Po~To. D fRIMEIID IE JANEIIa 

A~ O UIVO 
PIOGMfi(O 

NOME(' )----

FILIAÇÃO----

NATURALIDADE E DATA DO NAS-

CIMENTO ----

PROFISSÃO----

-t~~~ 

59c-~ ~ .. ~,d_:._ ~ -t.d;;i; 

-!kt;;.tr~ / .t./ ...&. r-~ .-4 ..~ !)7 
~~~ 1~-Lc:.t-.é>....:-~ ~--~ 
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~OtúS biocr&ftCLS ar 
DnUi o ~osta 

Iltiaceu ~T!l .~ ort. lq:;rf '?.m ~I de .!'eve:reiro de Io77 
J rofessor e ,ubliciota 
:~ar-.:::~· t!o _lel"J ant.ico ~\.i.:roo ..:iu1 ..... ri.,r c: r .uetr s , r~ ,..qJ..;f"nto\.1 n~ "'l;:ica a curso 
de 3ociolqt;ia da Un1vera1d~,.. ~;ovo <1c Dru.x· l s , trc·n(! sido disci_L;lo dr De 

Greef &x.~t1'1•. De volta a o·· tut;&l,ded1cou-sr üO . :ol·rs.:or:o lrcc:ionando e!:'! Vtrioa 
colq;ios _ rticul;.J"es,co.:.o· & l:scola AcF.&CP.Mic& r o GO.;.~"t;:io do _stor-il, c ,como 
"rofest.or T,::!·ovisorio ,nos ..uic·r.u.s rlr ~;ort·l.e(Tf' ~"· ns:3os ·--m.E!l, e na I;acola 
C'1mcrcifjl !'er~·r·ira Dort:"s• 'iiVr-\.4. lonLO t•-<::.. o no Cstranc,.iro ,tendo r~f"1do 
Cl.rsos dr lin["Ufl p:,.rtUC\.ô.CS& rn ~Pnrbra " CC~ -i.oriG • .:'oi ins.~. r.c~or d~ s P.scolas 
ria VO'l ~10 ("\ ··· .,:.10 e «a.Ja proff'S. or :o ll:dt tuto d.-. Ori•·nt.•.ç ao ro11SiJional. 
ublicou v rios trab; l1.o.:J sobr-:; aocioloL-ié'-, to: ~oto .rtt e ... wcrios C:m.__res.Joo 

~-edq~ocico. , n'Jpr~E.ndru .flGL··· s viact.rn:....;. JWÃ,-2-~..in de eo:~tudo bO cstran-
c.riro,rralizou inuc1Praa confr r:.ncic;S r-dr b~ou c.bi..ndLnte col!".bor -~Lo e.r. jor..o. 
n· ia c reviat;e.s.i'ltim.&:Jente er& colc.~bor dor fl1rct1~o da,_) r~. n :·. e do noso. 
colrt;u .,-.-ü ~JC.."'... 
rro em dP. alt/3. cate.sori ::Jore:l. "uito 1ntrli._,·utc,ct...6.to,dF. r.....r&s qt..;e.lic;&,Cr·& 
de bonr'llrlr ,.. óc cart.ct""-r, e dr rAccesiva :J.iOrJ.c..,t.i. .• 
~aen.1o co· .r&..·. "ari&. Lt..is& ...,fi.: li ~o.att& , roft>St-or<.t :o ..... 11 ··u &ri E.. AoE-.liu. 
Vaz Õf' Car\al(lo ,. .1· i de. 1ri. -,. Ar!riano La.i L:oE>t do ... r • • Tui .e 1.&..1 
Costa, funcion ,..rio r~ o Tnst1 tt:to ~POt.... r fico ,,, st "'·bl. 
O funf'ral, car~o ,  o r su!j àf't-=-r.:Jin· çio,'Jb • - '1 ..,. ... --::r•..,,rrs.liz.&-ae hoje 
i 18) 

1 
Pl U J J hOl .. S , llr' 0 CC!t.Í tCl"ÍO dfl 'l.~1Ut r:., •i 0 Õti ÍTBVeSO dO onte 

.;aJ"I::jo,I2. 
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Com 75 ~:~nos de idede,-pois nesceu em Port~legre em 2I de Fevereiro de !877, faleceu ontem 
distinto 

de munM ,nD sue residencie & ~re\•esse dtl Senhora do Monte,I2, c professor e conhecido 

publicistu Sr.Emilio Hertins Cost~:~. Foredo pelo cntigo Curso Superior de Letras ,fre-

quentou n~;~ Belgica o curso de Sociologia ne Universidade llove de Bruxeles.De voltu e 

Poiltugel dedicou~se c o professore do i:i«B«l:xtaxiiiUti :t;enao-1-ecd.-on do em vcrio:l colegios 

purt.iculares,eooo e Escale Acedemice e o C~legio Estoril,t~u--tenrbem professor 

provisorio nos Liceus de Portetegre e Passos Munuel e nc Escola Comercie! Ferreira Borges 

Viveu U.ongo tempo no estrangeiro tendo siiax leccionado em curboS de lingue portuhA-guesa 

em GeneBra e em Peris.Foi inspector das esooh:s de Voz ll.o Opercio e como professor no 

Instituto de Orientcçê'o Profissionel1iJIXlptax:fe:i muito contribuiu pera o desenvolvimento 

e prestigio deste •sb:t.IBhltm:iw;n::lnrxorg:mismo de que foi fund~:~dor o dr.Feria de Ve onoelos 

D~S"i:ca-ze-bs!l ptrbli~ctd"O'S verios tr&-be--lhas sociologi~t.omou parte em verias congres 

aos pedagogicos,el!lpreendeu vs--J"-itt-s vie!Iens de estudo eo est.reneairo,reelizou inurneras oon 

"' ferencius e deixoú ~i'!l colaboraÇeo em jornt~is e revistas.dtHpã.âismBete era oolt~~Ort:ldOr 

u.&-iii.uo da Seara Nove e do nosso coleha JiEP1IDJ,ICA-

Hamem.de de alta cvtegoris !'lorel, compet.ent.issimo e culto,pele sua ecÇeo educetive desen 

volvide junto das cle:11ses opert<ries o e:xtint.o desfrut.cva de grande popularidcde1e intra 

o meio í11t;electuel gozava 
~ auu ersont1li ude desteceve-se pel~:~ sua oultur~:~- cemP-t·en-c±u e excessiva modest.ie. 

Q.pelcs suu.s rerus qualidades de bondode e de caracter . 
Emilio Coste mt:rcou- fort;emerrl:.-e v-Stle pe-reontt-lide-d·e n·o nosso meio intel"ectual e e sue 

obre eome. ed.uottdor 

'integridc de 

Nê'o deixu um inimigo 

O funeral do ilustre extinto,cuje obre como eduoador~e di&na de ser assinalada, 
real.izt:t•se hoje's!' II horas perê o cemit.erio de A,iude. 
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TA R RAFA. L 
RECLAMA-SE UM INQUÉRITO 

O Senhl)r Ministro da Justiça recusou receber os Senhores Gene-
ral Nor10n de Matos e Professores Mário de Azevedo Gomes e Bento 
Caraça, pelo que lhe foram remetidos os seguintes documentos: 

ftSenhor Ministro da Justiça 

Excelência: 

Querim os signatários abstrair do acto-é'm sua consciência 
imerecido-que representa a recusa de Vossa Excelênci.a em rece-
be-los (atitude bem diversa da usada, por exem_plo, pelo Primeiro 
Magistrado da Nação), para subordinarem-se tao só aos deveres 

~~e:i~~:~o/e~t~fef~~~~ ~V~:siEx~~f~~~j~~addc~~~~ti~~~e;~~~~~~;: 
ção .f~:irâi~~t~~~aeE~~~i~~~~~~ ec~:oã~IF;i~f;~a.da Justiça, que se 
tornavam dispensâveis as nossas informações no assunto ali versado 
porquanto está inteiramente ao corrente do que se passa, havendo, 
até, enviado hâ pouco ao local funcionário idóneo, com o objectivo 
duma visita especial de Jnspec~ão. 
Tal informação não nos dtspensa, Senhor Ministro, da actuaçã9 

de que nos encarregamos. Em primeiro lugar, ma~ que o p resmJe 

~:~~~:it~i~~~ ~u:s!!d~s~u~~ ~~~~d~~ar~:p~~~b~Íi~:~~;~~r:g~~~~n~ 
d~e i~,;,~~~e~' ceo:~e;~~~;el~~~~;~ã-;~:ã:~~~~i:o~i~~~~~~~~i~~ moJo. nenhum tran9uilizadoras para a consciência democrâtica do 
Pais essas informaçoes obtidas por \'ia exclusivamente oficial. 

De fac~ o, o principal objecuvo da representação, é reclamar um 

Inquf!~~;i~~~~:op~~a q~~! ~~~i!~~~:So::i!v~~ ~~n::~~:~~ento de 
Vossa Exce\encia o documento jun,10 que não pode merecer, ele, em 
boa e justa razão, do primeiro responsável pela Justiça deste Pais, a 
mesma desatenção que Vossa Excelência entendeu que lhe mere-
ciam os seus ocasionais apresentantes, isto é: os signa1ários. 

Lisboa, 19 de Fevereiro de •9-1-7· 

aa) ]. M. N. NÕrton de Motos 
Mdrio de Asn1edo Gomes 
Bento de j esus Caraça 

Excelentissimo Senhor .Ministro da Justiça 

Excelêricia: 

Pela segunda vez, os corpos dirigentes do Movimento de Uni-
dade Democrática vêm junto de Vossa E:xcelência, como suprema 
autoridade na Justiça portuguesa, defender os legltimos direitos dos 
cidadãos, reclamando o rigoroso cumprimento das Leis, no que se 
refere ao !Talamento aos presos polllicos e sociais. 
No primeiro documento apresentado a Vossa Excelência apon-

tavam-se irregularidades pra;icadas na repressão de delitos politicas 

~r:~~~
0
~o cdi~~r:~o: d~'le .:O~~j ~~~t':le~~~gd:Ji~it~~-P~:~~de~"%t~r~va~ 

a actua~ão do Estado, segundo um preceito constitucional. Se destá 
diligêncta não resultaram ate hoje as providtncias que seria licito 
esperar, o certo é que o tratamento dos presos politico-sociais melho-
rou sensivelmente, o que nos leva a supor que a intervenção não foi 
inútil e nos anima a efectuar esta nova Qi!igênci.a. 
No interrogatório a que, recentemente, foi submetido um dos 

membros da Comissão Central do .M. U. D., na P. I. O. E., objectou 
o inquiridor Jue a expressão «Campo de Concentração do Tarrafal», 

=~~~i~:â:~, ad~ássJeeÜu~~g~~ ~~ r,e:;5~
5
~~~a~~ea~se;;r;~d~

5
a\~ra ~~~i~~ 

ção, se presta a confusões com os famigeradas campos de concen-
tração nazis, que despertaram a indignação de todo o mundo 
civilizado. 

dess~:~~~!~~i~~~et~
0
;rm~eriaie~u~~~lgni

1
~x~~n~~ à~i, C~g~s~~~d:~~ 

mas também sabemos que a designação por que é vulgarmente 
conhecido traduz o conceito que dele formou a opinião pUblica 
através dos acerbas queixumes que de lá chega~am, mais ou menos 
amortecidos, mas lancinantes, acerca da's condtções arbitrárias em 
que os presos politicas e sociais para ali eram enviados e do regime 
a que estavam submetidos. Aliás, houve tempo em que as próprias 
autoridades empregaram a designação popular. Não e, pois1 o nome 

que impona, mas o fim a que se destina e as condições de \'ida que 

e~JPd~c~oe~~a~~:~~~r afi~r5eeJ:s 0 p~~~~~~=u~~i~~iais f~~o~~5s~Í~~vt 
vência inglória de concepçoes de governo que a moral internacional 
condenou irremisslvelmente. 
Entendem os corpos dirigentes do M. U. D. que o Pais precisa 

de ser esclarecido aCerca desses factos e d~ obter a prova exacta dO 
que significa, no regime prisional português, aquela instituição penal, 
quando as restrições da liberdade e as perseguições politicas conti-
nuam com implacâvel obstináci? e contra as ,quais nada valem as 
garantias e direitos constitucionais. 
E' do domlnio público que os suplfcios, os trabalhos forçados, 

os espancamentos, a falta de higiene e de assistência médica faziam 
parte desse regime prisional. O nUmero de mortos e as condições 

~=~:;~a! s1~nifi~~~iveo~.f:~etrsee ;sn~~~J[cir::s def::~~~s:ã~ J~~~cf~fgi~~i= 
ras»-nome su~estivo atribui do a duas baiUcas de cimento armado 

d~~ ;~~~~ d:s~~~~fsas:o;o~~a cd~~~~~;n~~~ ~! ~ee~t~nU:afr~~t~a~~ 
cima e 9uatro ou cinco orificios ao meio. que não permitiam uma 
ventilaçao suficiente. De dia, sob os revérberos do sol tropical, a 
temperatura dentro das «frigideiras» tornava-se insuportável e  a 

~~~~~~~: aif~~~iJ~:. ~;od!'Ja ~%~nd~s~a~n:fri~fdcir~;~ e~~~r~~ctii~ 
dos simultâneamente vários presos e era frequente o suplicio pro-
longar-se durante muitos dias alternando o pão e a água e  o caldo de 
couves e pão. Em Janeiro de 194Ô ainda existiam castigos das .. fri-
gideiras» embora com carácter atenuado. A «brigada brava» é outra 
sinistra evocação desse re.gime prisional, em 1939, com o suplício da 

sedeA'\~~~~ed~sta;r~:~:
0
{~aa1~·de 6o ao que nos consta) foram para 

~~~:~;·:~~: d~;of~~ea cf~:n~ri~~ 
0
:s j;~~=~~{~n~ â~~r~;e~~sfi~~:a;: 

se encontram amda, já cumpriram as penas, segundo as informações 

que K~~~~~~s
0
5~ presos actualmente 'internados no Tarrafal, um deles 

há anos que tem um colete de gesso feito por outro preso, estuca-
dor de profissão, o que dá bem a medida da assistência médica que 

~~~s d~ ~~~!t~~~· c~~s~~ç·c;ss J~~~~e~~~t~i~u!:st;39P;!~~:ua;u~!;~~ 
os balneários. Durante os primeiros anos, o ~nico medicamento dis-
tribui do aos doentes era ul?a oção de quinmo. 

mar de Vossa Ex:celt:ncia, em nome dos mais elementares princípios 
do direito e da moral, da própria dignidade do poder, que mande 

~~:e;IC:n~s ;~d~~~~é~i\?b~~1ad: d~ci~zfcfa~Ív~e~~ed:i~bo~ec~;::i:~~~ 

~~rside ~i~~~nf~~~~;t: ~~~r~~sd~a;~~~' ~~::m~s~~~e~~~~~~~Wsfeftr;:~ 
~~~~:~Es1o~cea i~~o d:o~~i~~~~~ e~ep:~is~%~~t~~~ ry~~:~ l:~~Íê~~~i~~ 
atenta a importllncia do assunto. 
Julgamos que um Inquérito seriamente conduzido será a única 

maneira de se pôr termo, de uma vez para sempre, à prática de se 

~~~i~:an~osdr~~~s a~~~~~~c~~eu~ ;;~~~~lsrisi~r:~i d~lj~sq;~~~~~tdo~ 
crimes comuns, com manifesta reprovação /e todas as consciências 
bem formadas. • 
Dirigimo-nos a Vossa Ex:cell:itcia na certeza de que a gravidade 

dos factos que apontamos e de outros que porventura se tenham 
passado niío permite uma atitude passiva do Ministro da Justiça, 
porque teria o significado de uma tácita aprovação e serviria de 
mcitamento à prát1ca de novas irregularidades, equ~valentes ou pio-
res. E porque entendemos que a simples existencta dessa Colónia 
Penal é uma ameaça permanente que pesa sobre os cidadãos portu-
guesas, continuamos a pu·gnar por que seja extinta. 

A Bem da Nação. 

Lisboa, i9 de Fevereiro de '947· 

]. M. N. Norton de Matos 
Presidente da Junta Consultiv& 

Antó11ioSirgio 
Vice-Presidenle da Junta Consultiva 

Da Comissão Central: 
(Seguem as assinaturas) 
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SEARA NOVA 

ESPÚLIO PINTO QUARTIM 

' , 
HOMENAGEM A MEMORIA 

1 r 

I 

I 
L 

~ 

DE EMILIO COSTA 

Lisboa, 17 de Julho de 1953 

N .0
' 1276-77 P r e ç o : 5$00 
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Este número de Seara Nove, de homenagem ao nono querido  e saudoso director e colaborador de 
lentos anos, Emilio Costa1 cujo 1.0 aniversério d a morte passD em 17 de Julho, Joi orgDnizedo pelo SDU e nosso 
prendo Amigo Alexendre Vieira, que pôs na sua realizaçio toda a devotada amizad e e  o mais enternecido res-
peito. A Seara Nova multo lhe agradece e mui/o se orgulhD de Alexandre Vieira ler ligado o seu nome a estas 
páginas votivas. 
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minha vida 
(Para dar a conhecer aos filhos) 

( !J2elato ~em oc.dem, ao f!abor das c.ecoc.dações) 

püR circunstâncias múltiplas e variadas da mi-
nha vida pessoal como da vida politica e 

social portuguesa,  a sementeira de ideias, que há 
mais de meio século faço, tem sido, na sua maior 
parte, realizada em periódicos, conferencias e 
discursos. Aquelas circunstâncias fizeram que, 
por um lado, não me dedicasse a estudar seria-
mente o que tem sido mais da minha predilecção: 
as questões de política social  e as de educação. 
Assim, dispersei-me pelos jornais e pela propa-
ganda oral, em vez de realizar alguns trabalhos 
de fundo, mais valiosos; por outro lado, não 
pude reunir, em alguns volumes, o que de mais 
aproveitável poderia haver publicado nos periô-
dicos. Só últimamente, em 19471 se publicou a 
Filosofia Caseira, volume de trezentas e tal pá-
ginas. Foi editado devido ao empenho de Luis 
da Câmara Reys, em me dar o prazer da pu bli-
cação e também por julgar que o livro, editado 
pela revista Seara Nova, tivesse boa aceitação 
e, portanto, boa venda. Filosofia Caseira tem 
sido o titulo geral de variados artigos. O livro 
teve boa aceitação, mas não boa venda, talvez 
por já se manifestar a crise no ramo comercial 
da livraria. Tenho publicado mais alguns livros 
e folhetos de que se dará nota mais adiante. 

~a
0
dd;:?iJ~:~a;r~~~i!ef/;~br~t

1
~~~!naq

0
;a~~~~~l~: 

tirem as actuais condições da vida politica 
portuguesa. Pena tenho, se mais nada puder 
deixar, por dois motivos: 

I.0- ÜS meus filhos, depois de eu desapar e-
cer, não poderão fàcilmente dar-se conta do que 
o pai fez na vida, representando alguma coisa 
de apreciável que, sem dúvida, realizou e que 
foi: um esforço desinteressado na propaganda 
de ideias em favor dos oprimidos, dos pobres, 
da justiça que lhes é devida. 
Com uma larga propaganda dispersa por de-

zenas de periódicos, só uma boa vontade da 
sua parte lhes faria realizar buscas, leituras, 
compilações, etc., para avaliarem, com justeza, 
daquele esforço honesto. Mas essas curiosidades 
não são muito vulgares nos filhos, sobretudo 
quando se trata, como neste caso, de pessoa 
de secundária importância social, cujo nome não 
chega para com ele se defenderem ambições ou 
dela se tirar motivo de orgulho na sociedade. 

2,0- Creio (perdõe-se-me a opinião e dela me 
penitencio, desde já, na hipótese de ser errada) 

que entre toda aquela prosa, sem pretensão lite-
rária, algumas coisas se encontram que não 
seriam de todo inúteis para o conhecimento das 
ideias políticas, económicas e sociais em Portu-
gal, principalmente no que respeit a à vida ope-
rária, à questão social prOpriamente dita. Outra 
fonte de apreciação do que fiz diz respeito a es-
critos sobre instrução e educação. Creio haver 
por lá ideias úteis. Para o conhecimento da 
evolução social dum pais, das questões que mais 
interessam à sua vida, tudo se deve aproveitar, 
mesmo o que mais pareça desprovido de valor 
ou de interesse. Quantas vezes no que se apre-
senta como insignificante está a chave dum pro-
blema, uma elucidação valiosa, uma contribui-
ção apreciável para aquele conhecimento! Sabe-se 
lá o que, no futuro, é ou não é valioso aos olhos 
dos investigadores eruditos ou simples curiosos! 
E' neste ponto de vista que hã razão para se 
dizer que nada se deve considerar inútil, não 
se sabendo o que o futuro reserva, tanto ao apre-
goado como importante ou i morredoiro, como ao 
considerado mediocre, sem valimento, sem im-
portttncia. 
E' por estes dois motivos que tenho pena de 

não poder deixar mais aproveitado aquilo que 
fiz, o que, de toda essa propaganda, se me afi-
gura mais próprio, por um lado, para os filhos 
conhecerem as ideias do pai; e, por outro, para 
facilitar a algum investigador o conhecimento 
da parte com que, para as questões sociais e 
educativas, tenho contribuído, por acanhada que 
ela possa ser. O que se segue é para facilitar 
o trabalho do investigador que pudesse surgir. 

A primeira tineta jornalistica tive-a aos q 
anqs, em Portalegre, com o  José Duro (o poeta 
do FeL) e outros que não se salientaram na vida. 
Er a uma folha, manuscrita por um sargento, a 
quem dávamos 1Sooo réis (!) para ele escrever 
50 exemplares. Constava de retratos-enigmas 
(então em moda), criticas às coisas da vida da 
terra, piadas, etc. Rapaziadas. Acabou ao cabo 
duns quatro números. O sargento não esteve 
para mais. O nome da folha era A Faisca. Não 
tenho e não creio que exista algum exemplar. 

ma:~:i:~iljt~a~~la:l~~r~f:~~ ~C~1~~
0
t':a~~~ 

José Soares, Carlos Marques, José Barroso e eu. 
Editor, o famoso Ilídio Analide da Costa, que 
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quase tinha a profissâo de editor de jornais re· 
publicanos, corno o nosso era. O 4-0 nUmero foi 
apreendido pela polícia; e  o 3.0 número que-
relado. Respondemos em audiência em r de Ju-
lho e fomos condenados em 20 dias de prisão, 
roo$oo réis de multa, custas e selos do processo. 
Estivemos no Limoeiro até 23 de julho. juiz: 
Mateus Teixeira de Azevedo; delegado: Trin-
dade Coelho; defensores: Manuel de Arriaga e 
João de Meneses. Tenho uma colecção. Usáva-
mos pseudónimos. O meu era Jorge Pires. 

O Amigo do Povo. -Portalegre, I90l·J903· 
Fui o director. O jornal, semanário, tinha feição 
radical-socialista e marcadamente anticlerical. 
Foi um forte instrumento de propaganda, com 

os exageros próprios da idade e da época, gran. 
jeando·me inimizades duradoiras. Além do meu 
nome, assinava com o pseudónimo de Demé-
trio. Tenho a colecção. 

A Obra,-Lisboa, 1903 e seguintes. Jornal 
operário, de tendência libertâna. Dei colabora-
ção vária, da índole do jornal. 

Les Temps Nouveaux.-Paris. O jornal de 
doutrina libertária mais notável que até hoje 
se tem publicado. Colaborei de 1906 a 1914, ano 
em que acabou, por causa da guerra. Semanário 
dirigido por Jean Grave e com a colaboração de 
escritores anarquistas dos mais valiosos e notó-
rios. Dava, no jornal, conta do movimento social 
português. A primeira coisa que para lá escrevi 
foi uma monografia de Portalegre, reproduzida 
mais tarde, em Novos Horizontes, de Lisboa. A 
destacar, nessa colaboração, um artigo-de-fundo, 
a propósito do regicídio (r9o8) e uma série de 9 
artigos sobre a revolução que implantou aRe-
pUblica em Portugal. 

A Luc/a. -Lisboa. Diário da manhã. Director, 
Brito Camacho. Colaborei, com artigos-de. fundo, 
de rgo6 a rgog, sobre a questão social. 

A Conqnista do Pão. -Lisboa, 1907. Sema-
nal. Estava o meu nome no cabeçalho, como 
director, por obrigação da lei. O jornal era feito 
pelo grupo de libertários que perdurou até 1918 
e se desfez com as consequências da guerra-: 
Severino de Carvalho, Adolfo Lima, Bernardo 
de Sá, Francisco Luís Verfssimo, César Porto, 
António Evaristo, Augusto Machado e outros. 
Foi publicado no tempo da ditadura franquista 
(1907). Há colecção. 

Germinal.-Setúbal, 19QB-A minha cola-

boração consta de artigos sobre a questão social. 
Era semanal. 

Semenlei1-a.-Lisboa, 1908-Director: Hilá~ 
rio Marques. Mais tarde, reapareceu, com ou ro 
formato. Era semanaL Colaborei em ambos. 

A Vm1guarda.-Lisboa, 1909. Diário. Direc~ 
tor: Magalhães Lima. Escrevi algumas crónicas, 
intituladas De Paris, porque as mandava de lá. 

O fulransigentc.-Portalegre, I909·19II. Di-
rector, Baltasar Teixeira. Larga colaboração 
politico-sociaL BissemanaL 

A Capital.-Lisboa_ Diário da tarde. Di· 
rector, Manuel Guimárães -rgn e seguintes. 
Larga colaboração político-sociaL Os primeiros 
dois meses, Julho e Agosto, como redactor, em 
1910. De lá fui para O Século. 

Sindicalista. -Lisboa, rgn e seguintes. Di~ 
rector, A. Evaristo. O grupo dos libertários já 
citado, com o «estado maior:. do operariado sin~ 
dicalista. 

O Séwlo.-Lisboa, 1910. Apenas dois me-
ses como redactor. Director, Silva Graça. Ser-
viço v:\rio. Estava lá quando da implantação da 
República. Coube-me, nesses dias, o serviço no 
Governo Civil. O único jornal onde não assinei 
o que escrevia. 

Diário de Noticias.-Lisboa, 19II. Director, 
Alfredo da Cunha. Afgumas crónicas de Gene-
bra, na Suíça. 

Lumen.-Lisboa,·r912-Mensal. O grupo ci-
tado. Publiquei um pequeno estudo sobre Con-
dições de Trabalho. 

A Semana.-Lisboa, 1914· Estava eu como 
director. Crítica politica. Independente. Escre-
viam CelestinoSteffanina, Câmara Reys, Edmun-
do Porto e outros. Há colecção. 

Semeador.-Portalegre, 1912. Eu, como di-
rector. Semanal. Socialista, anticlerical, regional. 
Meu irmão, Manuel Seia, Luís Gomes, etc. Te~ 
nho alguns nUmeras. A capa foi desenho do Al-
berto de Sousa. 

- 68-
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b1transigwte.-Lisboa, I9I2·I9I3. Director, 
Machado dos Santos. Artigos e ecos de critica 
geral e questão social. Fui colaborador e depois 
redactor. 

Genuinal.-Lisboa, 1915 e I9I7· Eu, como 
director. O já citado grupo. Semanal e depois 
revista mensal. Originou a sua publicação a 
questão da atitude dos anarquistas em face da 
guerra. Tinha, no. mesmo campo de ideias, I;'~r 
principal adversáno, A Am·o1·a, onde pontiÍl-
cava Neno Vasco. A Auro1·a publicava-se no 
Porto. Há colecção. 

Primeiro de janei1·o.-Porto, 1921. Artigos 
sobre instrução, com o titulo geral de Instruir 
e Educar. 

A Pátria.-Lisboa, 1920. Director, Nuno Si-
mões.-Artigos sobre questões sociais e pe-
dagógicas. 

A Manltã.-Lisboa, 1919 e 1920. Diário da 
manhã. Director, Luís Derouet. Artigos sobre 
questões sociais e pedagógicas. 

A Batalha.-Lisboa, 1921 e seguintes. Arti-
gos próprios da índole do jornal (diário da ma-
nhã) que era órgão da C. G. T. sindicalista. 

La Révolutiou.-Paris, 1909. Diário sindica-
lista revolucionário. Director, Emile Pouget. Es-
tive empregado na administração e escrevi um 
ou dois artigos. No jornal estava a fina flor do 
sindicalismo, nomes como Griffuelhes, lvetot, 
Monatte, etc. 

A Internacional.-Lisboa, 1925. Semanário 

~~udin:al~:,;~el~t~ . ~r~~~;sr~:rc~~d~t!:-~~~~y;:: 
tação na questão social. 

Viário Popular.-Lisboa, 1930. Director, Ce-
lorico Gil. Tinha uma secção intitulada Questões 
Sociais. Era diário. 

O Globo.-Lisboa, 1930. Semanário. Director, 
Jaime Brasil. Alguns artigos sobre coisas so-
ciais e educativas. 

Scm·a Nova.-Semanário. Um grupo de di-

rectores. 1921 e seguintes. Colaboração variada, 
com o meu nome  e  o pseudónimo de Amarus. 

O Diabo.-Semanário. Vários directores. Al~ 
guns artigos sobre coisas de ocasião. 

Repriblica.-Lisboa. Diário da tarde. Colabo-
rei de 1935 a 1936. Depois, de 1946 em diante. 

O Estado de São Pmtlo.-São Paulo, Bra-
sil. Comecei a colaborar, com artigo_s vários, em 

'947· 

Além dos periódicos indicados, onde tive 
uma colaboração mais ou menos demorada, há 
um grande número de outros, nos quais publi-
quei um ou dois artigos, colaboração ocasional, 
como: 

Alma Nacional, Terra Liv1·e, Pt·otesto, Actua-
lidades, Atlàntida, Arsenatista e Edttcação, de 
Lisboa; Lc Libertaire e Vie Ouvriêre, de Paris; 
Rabeca, de Portalegre; Turismo, de Lisboa; 
Noticias, de Lourenço Marques (Natal de 1948); 
alguns artigos na revista Ver e Crer e outros 
no jornal A Voz do Operário e um longo artigo 
sobre a evolução do ensino em Portugal, em 
Portugal maravilhoso (1950). 
Certamente ficam alguns por mencionar. 

De todas estas colaborações as mais mar-
cantes são as dos periódicos: O Amigo do Povo, 
Lcs Temps Nouveatt."t (Paris), A Lttcta, A Capi-

~~taEa,11~r'Jj~~i~:,11~~p~br:::,n~ea~: k!!~o:)E~ 
tado de São Paulo. Tenho colecções de A Rua, 
O Amigo do Povo, Conquista do Pão, A Sema-
na, O Semeador, Germinal, Lume11 e Seara Nova. 

Há uma grande quantidade de artigos recor-
tados de variados jornais, metidos a granel em 
sacos de papel, muito mal acondicionados. Hâ 
também números de periódicos, com artigos 
meus, juntamente com outros escritos de que 
fui autor. 

Além de artigos em jornais, escrevi vários 
cmanifestos)lo de propaganda ou proclamações. 
O principal foi o publicado quando, em 1914, 
estalou a grande guerra, que começa com a pa-
lavra: Scremunentc. Foi para marcar a posição 
do grupo mais de uma vez mencionado. 

Escrevi teses para congressos operários e 
outros. Para o Congresso da Educaça.o Popular, 

I 
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reunido na Càrn ara Municipal de Lisboa, em 1922
1 

escrevi uma tese. 
Escrevi uma tese ou simples comunicação 

para o congresso das Sociedades de Educação e 
Recreio, realizado em Lisboa, em 1949, sobre A 
Musica ua educação do Povo. 

Livros e folhetos originais publicados: 

E' precisa a Reptiblica? (1903); Carta a um 
soldado (19o8), composta e impressa em Liége 
(Bélgica), tendo ido quase todos os exemplares 
para o Brasil, para Curitiba, levados por um ra~ 
paz polaco, que conheci em Paris; A Magna 
Questão (1912); Acção di1·ecta e acção legal (t912, 
conferência); il"sõcs politicas (1913); Serd um 
son!to? (com o pseudónimo de Abel Nm1es, 1917); 
As Mulheres c o Fc111inismo (1929); Karl Marx 
(1931); }em~ jauris (l932); Sindicalismo h1de~ 
peudente (1933); Elisée Recl#s (1934); O Dcsti1w 
do Proletariado Intelectual (1935); Ascensão, Po-
derio e Decadiltcia da Burguesia; Aspectos 
sociais da 01·ieutação Projissiollal (1942); Filo-
sofia Casúra (1947); Cooperativismo (1946, Cader-
nos históricos, ed. Excelsior). 

Tenho uma biogfafia de Leuim, que devia 
seguir-se às de Karl Marx e jaures, mas cuja 
publicaça.o nãO> foi permitida. Está na gaveta 
desde 1934· Tenho uma Cartilha do Proletário 
no género da Cartilha do Povo, de José Falcão, 
que não foi editada pelo mesmo motivo.-Te-
nho, em andamento, um Calmddrio da Liberda-
de, que provàvelmente ficará por acabar, tanto 
pela dificuldade de encontrar datas como pela 
má disposiça.o física e moral em que me encon-
tro e que, creio, não virá a melhorar tão cedo, 
se melhorar. Iniciei um trabalho de confecç:io 
dum segundo volume da FUosofia Caseira, e 
um livro, em forma de ensaio, sobre a Liberdade 
e outros temas, mas que terão, naturalmente, o 
mesmo destino do Caleudário. 

Tradu~ões 

j esus Cristo, seus apóstolos e discijmlos (rgor), 
do Conte C. de Renene. Apareceu depois outra 
tradução-a minha não ficou nada boa. 
O Paraíso das Crianças (rgo6). Ed. Teixei-

ra-Contos traduzidos do jornal Lcs Tcmps 
Nouvcaux, com as gravuras cedidas pelo jornal. 
A Sciência modenta e o seu estado social 

(19o8), Ed. Bertrand. O nome do tradutor na.o 
vem. Autor, Picard. 
As classes pobres -E' um resumo do livro 

de A. Niceforo, e não pura tradução. Ed. da Bi-
blioteca de Educação Nacional, de L. Gonçalves. 
Agostinho Fortes, que dirigia a publicação, faz-
·lhe, vaidosamente, umas notas escusadas. 
Em Volta duma Vida, de Krapotkine (1907). 

Não traduzi a Ultima parte nem fiz a revis:to. 
Tradução e edição infelizes. Ed. Dias da Silva. 
Acção Sindicalista. Ed. Bertrand. 
Siudicalismo e Socialismo, idem. 
A Confederação Geral do Trabalho, idem. 

Edttcação das crimzças na família (19:22). Ed. 

Joa[;~zm ~~~;~r:aso~s~!:~~r)~z~eR~í~~~~ç~.93o). Ed. 
José de Oliveira. E' a minha melhor tradu-
ção. 
E' possível que esqueça alguma coisa. Tra-

duzi Do conhecido ao desconhecido, para o Eduardo 
Salgueiro, da Colecção Inquérito, traduçao que 
foi paga, mas na.o publicada, como sucedeu a ou-
tras, quando a editorial começou a meter água. 

Fora da actividade própria mente dita de es-
critor, fiz larga propaganda das ideias socialis· 
tas, em conferências e discursos de toda a 
espécie. 
Além desse fim de propaganda, falei inúme-

ras vezes em reuniões de todo o género: confe-
rências organizadas, discursos em banquetes, 
inaugurações, aniversários, funerais, comicios, 
congressos, etc.· 
De toda esta oratória, que durou mais de 

trinta anos, entre as coisas mais destacantes, 
podem citar-se, sem ordem, dadas pela memória: 
série de conferencias, em várias cidades do sul 
do pais, paga pela Sociedade de Propaganda de 
Portugal, por ocasia.o duma visita de jornalistas 
ingleses, sobre turismo, em 1913; série de con-
ferencias em várias cidades da Uélgica, em 1924, 
sobre Portugal, paga pelo ministério de Joa.o 
Camoezas. Foi as únicas vezes que falei, ga-
nhando dinheiro. Sêrie de conferencias, em 1909 

~S~f~~~'ro~,ar:i~~~m~~ ;~~t:~fe~ra~ ~o~~b~: fa~~: 
noutros países, tendente a evitar o fuzilamento 
de Ferrer. 
A conferência no fim de 19II, em Lisboa, 

para o que vim de Portalegre, para marcar a 
inauguração da Casa Sindical, foi uma sessa.o 
memorável. A conferência cor~e impressa, coro 
o titulo Acção directa e Acção legal. 
Palestra sobre o ensino primário em Portu-

gal, na sede da Associação dos Professores Pri-
mários Socialistas, na Casa do Povo, de Bruxe-
las. Esta palestra deve ter concorrido para ~a 
minha expulsa:o do país. 
Conferencia, em Coimbra, a convite doses-

tudantes republicanos, sobre o tema S e a !3ur-
guesia quisesse ... em 1928. Foi uma tarde lOte~ 
ressante. 
Quatro palestras precedendo concertos da 

D. Ema Câmara Reys (1934 a J939)· 
N'âo me lembro de mais que valha a pena 

destacar, entre as centenas de vezes que falei, 
pois, de outro modo, alongar-me-ia dema-
siado. 

O ganha-pão 

Além das duas séries de conferencias a que 
me referi, no sul do pais e na Bélgica, ganhei a 
vida em variadas ocupações, com pouca estabili-
dade até 1925, ano em que, no mês de Novemb~o, 
entrei para o Instituto de Orientação Profissto· 
nal, que acabava de se fundar. Fui, assim, dos 
empregados do Instituto, desde a origem. Ali 
estive até 1947, ano em que atingi o limite de 
idade, da lei. 

- 70-
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Trabalhei como redactor ou colaborador, que 
me lembre, nos seguintes jornais: 

A Lucia, O lntrausigeute, O Séc'ltlo, A Ca-
pital, Diário de Noticias (de Lisboa); La Révo-
lutio1t (Paris); A Vanguarda, Primeiro de ja-
ueiro, RePública, O Estado de São Paulo, Seara 
Nova, Ver c Crer, A Manhã, Didrio Popular, A 
Pátria, Turismo, Noticias, de Lourenço Marques 
e O Diabo. 
Ganhei com os livros originais: Karl Mar.'!;, 

jealt }atwCs, Aspectos sociais da Orientação Pro-
fissional, Filosofia Caseira e Coopc1·âtivismo. 
Com as traduções de todos os já citados, me-

nos os de j esus Cristo e seus apóstolos, Em volta 
duma vida e  a Educação das crianças na família. 

Funções que exerci como professor: 
Professor de ensino particular, doméstico ou 

individual. 
-Professor nos liceus de Portalegre (I9H) e 

de Passos Manuel (rgrs-r g). 
-Professor de portugut s em Paris e em Ge-

nebra. 
-Professor num curso de explicações, em 

Portalegre, com o malogrado Gueifão (rgog). No 
Colégio Estoril (1grg-21). 
-Escola Académica, uns poucos de anos. 
-O Académico, uns meses. 
-Escola Comercial Ferreira Borges, uns pou-

cos de anos. 
Escola Oficina n." r, muito pouco tempo. 

Outros cargos, citados sem ordem cronoló-
gica: 
Empregado da Sociedade Propaganda de Por-

tugal (r9r3-q). 
-Chefe dos serviços escolares da Voz do 

Operário, de Outubro de 1934 ao fim do ano 
de I937· 
-Secretário-particular, em Paris, de Fran-

cisco Ferrer, durante uns meses, indo de lá para 
a administração da Révolution. Foi em rgo8. 
-Secretário-particular de Guerra] unqueiro, 

na Suíça, por conta dele, lugar que não cheguei 
a exercer na sua companhia, porque antes dele 
ter para lá partido, estando eu ali havia dois 
meses, me demiti por incompatibilidade moral 
com o governo português, por uma orientação a 
que eu me não podia acomodar. Foi em rgu. 
_Logo após a implantação da República, fiz 

par.!e dum grupo de pessoas (Grandela, Sebas-
tião Eugénio e não me lembro quem mais), in-
cumbido de deslindar e levar a bom termo as 
greves e desinteligências, entre patrões e operá-
rios, que surgiam constantemente, criando gran-
des dificuldades ao governo nascente. Os da 
esquerda, como eu, estavam para defender o 
direito dos operários. Alguns serviços lhes pres-
támos. Foi em rg10. 
Já falei do Instituto O. Profissional. 
Para lá entrei em fins de 1925 e de lá sai em 

21 de Fevereiro de 1947• por Itmite de idade. 
Tive a satisfação, nesse momento, de verificar 
q·ue o ter atingido o limite de idade, da lei (70 
anos): originou demonstrações de simpatia, que 
saíram, deve-se dizer, do âmbito habitual, nestes 
casos de limite de idade. Na Imprensa, no I. O. 
P., na Seara Nova, no grupo de amigos da 

tertúlia do Café Chiado, da parte de pessoas que 
poucas relações tinham comigo, dum modo ge-
ral, enfim, fui alvo de simpatias, bem marcantes 
e que muito me sensibilizaram. 

Actividades ideológicas em forma 
de Associação 

Além do que fiz, escrevendo e falando, no 
ponto de vista individual, e não sendo muito 
dado à vida associativa, fiz parte de variados 
agrupamentos com urna constituição bem defi-
nida, um nome. 
Mas, antes, devo, mais uma vez, referir-me 

ao grupo dos libertários, que sem nome nem 
qualquer espêcie de organização, unidos apenas 
por comunhão ideológica, realizou uma obra de 
propaganda entre, pelo menos, xgo6 e 1920, como 
poucas ou nenhumas se tem realizado no nosso 
país. 
Não creio posslvellembrar-me1 apesar de não 

serem muitos, dos agrupamentos a que, com di-
versos fins, pertenci. Segue um simples enun-
ciado daqueles de que me lembro, sem qual-
quer ordem, procurando, no entanto, ir dos mais 
a ntigos para os mais recentes. 
Em primeiro lugar devo acentuar que nunca 

pertenci ao que se chama um partido politico. 
E a propósito também devo dizer que nunca 
votei em eleições oficiais. Nunca contribui para 
alguêm ser deputado, vereador ou membro duma 
junta de freguesia, 
-Comecei por pertencer, aluno do liceu, à 

Liga Filantrópica, de protecção a alunos pobres. 
Passaram a nos e comecei a interessar-me pelas 
coisas de ideologia político-social, do que deri-
vou pertencer a várias associações. 
Entrei para a Maçonaria, pertencendo à fa-

mosa loja Montanha, que formava à esquerda, 
·com Luz de Almeida por venerável. Cheguei lá 
ao grau de mestre. 
-Por influência de Luz de A lmeida, fiz parte 

da Carbonâ1·ia dos Estt1dantes, que desempenhou 
um certo papei na vida conspiratória republi-
cana, mas em que eu nada, se pode dizer, fiz, 
por ter saído de Portugal 
-Depois, a propaganda de ideias foi feita 

através de agrupamentos de carácter educativo 
ou cultural, como a Liga da Acção Educativa e 
a Associação dos Professores de Portugal, de-
signada geralmente pelas iniciais: A. P. P. Es-
tava filiada na Internacional do Ensino, que se 
ligou, infelizmente, ao comunismo, do que resul-
tou a perseguição da poJicia e  a A. P. P. morrer 
estUpidamente. Entre os meUs papéis há coisas 
referentes a tudo isso. Foi em 1924, o ano em 
que mais se movimentou. 
Vejo agora que omiti o primeiro agrupamento 

a que pertenci. Fiz parte, durante mais de um 
ano, da velha (i\armónica Euterpe1 que ainda 
existe. Fiz parte a valer, como executante. Foi 
uma ideia de meu pai  e tios, que a ela tinham 
pertencido, quando homens novos. Mas eu er a 
uma criança, tinha nove anos, o que tornou a 
decisão dum gosto discutível. Mas enfim, per-
tenci. Tocava flauta e flauti m e fiz o meu dever. 
Saí em Outubro de r887, ao entrar para o liceu. 
-Pertenci A Sociedade de Estudos Pedagó-

gicos, pouco nela tendo feito. 
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O seu epitáfio 

/<' 
I 

O piedoso culto da memória de Emllio 
Coslaiuspirott àS,-... D.MariaLuísaLami 
Costa estas co111oVidas palavras, inscritas 
1mma peqtmm lápide pottsada sobre a sua 
sepultttra 1·asa: 

J 
EMÍLIO COSTA 

1877-1952 

I 
Ao seu raro espírito de altruísmo 

como marido~ pai e c idadão, a imensa 

saudade de sua mulher e de seus fi-

lhos. 

-Universidade Popular Portuguesa, que 
existe, sem q ualquer forma de actividade, espe-
rando melhores dias. Ali fui conferencista, dis-
cursador e professor de português. 
-Pertenci, em Paris, a uma liga internacio-

nal de educação, que tinha por órgão L 'Eco/e 
Re11ovée. Por meio dela conheci muita gente de 
valor e de nome, como Charles Laisant, o ma-
temático; Alexandra David, a orientalista; a 
professora Hemidt Mayor, que era a secretária· 
-geral,  e com quem eu trabalhava; Max Nordau, 
o sociólogo; Alfred Naquet, o do divórcio, etc. 
Disso nasceu em Portugal a Escola Nova, que 
foi de onde saiu a A. P. P., de que já falei. Reu· 
niamo·nos em casa do F. Ferrer. 
Esquecia.me mencionar que também fui ama· 

dor dramático, em Portalegre, por altura dos 
meus vinte anos. Entrei no grupo melhor que 
então lá existia, e que tinha como principais ele· 
mentes: António de Matos, José Castelo, Joa-

~~~0:e:'e~rt~f~d~~1im~f::~~~ ~:~~a~é~~abrG~~~!~; 
do Caetano; depois na Madrinha de C!tarley, 
que t raduzimos com o título Uma tia do Brasil; 
no Embora o diga, etc. Interessando-me por cai· 

sas de teatro, com outros grupos, assim entre· 
tinha as horas de ócio, da noite, na pequenina 
cidade da província. E vamos lá que bem podia 
gastar pior  o tempo. Nesses tempos, de mais 
sossego e menos exigências, a vida decorria mais 
lentamente; mas, talvez por isso mesmo, sem 
agitações doentias. Era melhor. 
Quando, em 1909, tive o curso de explica-

ções, de sociedade com o Gueifão, fundei uma 
Bt.blioteca Populm·, na casa onde morava, em 
Portalegre, na Rua dos Violeiros, destinada a 
empréstimos de livros mediante um pagamento 
mensal. Veio-me essa ideia por ter, quando mo-
rava em Bois Colombes, perto de Paris, utilizado 
uma biblioteca assim. Escusado seria dizer que 
os lucros foram de tal forma que no fim de 
menos de um ano, acabei com aquilo. Razão ti-
nham os que me diziam que nada faria, que 
não era meio para aquilo, que era mais lucra· 
tivo montar uma taberna, etc. Os que assim 
falavam, criticando o meio, não eram assinantes 
da Biblioteca. Foi mais uma manifestação da 
minha aptidão para ganhar dinheiro •.. 

EMÍliO COSTA 
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Uma poeMa do 6ilho de Bmilio 'eo;/a 

6-

mernózia de n1eu 

Nasci no alto dum rochedo imenso 
Donde previa vários horizontes; 
Comparei sóis com luas, vales com montes, 
E corri ambições ao sopro intenso 
Do vento elementar que nos impele; 
Quis encontrar-me uma morada augusta, 
E trilhei uma estrada tão vetusta 
Como o mais velho anseio igual âquele. 
Transpus assim as portas da mansão 
Pintada com as cores do sentimento; 
E fiz passar o espirita sedento 
Por todos os cambiantes da paixão 
Em que se embala o mundo; até que, um dia. 
Vislumbrei na parede uma janela; 
E vi que a minha luz não era aquela 
Que entre espessas paredes de euforia 
Me encandeara tanto. Então deixei-a 
Em busca de verdade em novo abrigo; 
E tomei outro rumo, tão antigo 
Como a fonte ancestral da minha ideia. 
No austero lar, fiquei para viver 
As concepções geometrtcas, supondo 
Gravar na pedra um número redondo 
Da expressão matemdtica do ser. 
Mas o mito acabou, com a tempestade 
A desfazer-me as torres de marfim, 
A cardando uma voz que, dentro em mim, 
Chorou num pranto mudo de saudade 
A luz do sol esquecida na distância. 
E queimei a razão no fogo puro 
Desse apelo que atravessou o escuro 
A apontar-me o rochedo da infância, 
Sobre o qual, dominando a luta insana, 
Vi erguer-se a razão jd diferente, 
Moldada num perfil de toda a gente, 
Sobre os pilares da condição humana. 
De novo em casa, então fechei as portas 
Que davam para os reinos da quimera; 
E agora, respiro a Primavera 
Que se desprende até das folhas mortas 
Na luta pela terra de ninguem, 
E espalha a sua força enriquecida 
Com o alento final de cada vida, 
Para adubar os campos mais além. 

JAIME LAMI COSTA 

/Jai 
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EMÍLIO COSTA, HOMEM INDEPENDENTE 

O q~~ C~~~~ =~~~~l~i~~fee~si~~~~~~~~~~i~~:~ 
ideias. Assim como no físico ultrapassava a 
comum medida dos homens, no pensamento era 
robusto e singular. Via os fenómenos sociais 
com grande independência, sem parti.pris, como 
se os observasse do alto duma colina. Esta não 
era, contudo, uma «torre de marfim ... Ninguém 
era mais lhano, mais terra-a-terra, mais ao 
nivel da planura imensa que lhe foi berço. 
Esse homem que sabia tanto, que dir-se-ia 

ter lido tudo e estudava sempre, escrevia numa 
linguagem duma simplicidade franciscana e de-
finiu a sua filosofia como «caseira~ . Um mini mo 
de citações, nenhum aparato erudito de notas, 
nada de alardear sabedoria, caracterizavam os 
seus escritos exemplares. Escrevia para ensi~ 
nar, para ser compreendido. Era o mestre na 
aula; mas nunca foi o magister na cátedra. 
Os seus estudos da questão social, feitos 

«segundo uma orientação largamente socialista• 
-como ele próprio escreveu-poderiam em 
geral ser subscritos pelo mais libertário dos 
individualistas, tanto eram humanos os seus 
propósitos, larga a sua visão, compreensiva a 
sua tolerância, que nunca foi, aliás, transi~ 

gencia. 
Feminista, há um seu artigo, reunido no 

volume As Mulheres e  o Femi11ismo, que o 
define: c Se sou feminista? Conforme •.. • . En~ 
tendia, e muito bem, que a primeira e mais 
forte reivindicação das feministas-o direito 
de voto-estava longe de ser a integral liberta~ 
ção e dignificação da Mulher. Exemplos recentes 
e próximos o comprovaram. Nunca a Mulher 
pode ser livre onde o homem ê escravo. Dis~ 

se~o, por outras palavras. Os factos demons~ 
tram~no. 

Um dos volumes de ensaios de Emilio Costa 
intitula~se Si11dicalismo independente. Parece 
um pleonasmo, mas não ê, pois o sindicalismo 
-esquecido de que pode bastar-se a si próprio 
e de que, por si só, constitui uma internacional, 
a maior de todas: a do Trabalho-, deu-se ao 
luxo de se deixar dividir, para aderir a várias 
internacionais e ficar manietado nas mãos dos 
que exploram o trabalho. 
As três biografias que escreveu são um 

lndice da universalidade do seu espírito e da 
nobreza da sua tolerância. Analisou as vidas 
e feitos de Karl Marx, Jean Jaurês e Elisée 
Réclus. Cada um deles professou ideias distin~ 
tas, se não opostas: Marx foi o criador do 
Comunismo, Jaurês o arrebatado tribuno do 
Socialismo reformista, Réclus o sábio geógrafo 
que chegou ao ideal libertário pelos caminhos 
da ciência. O seu biógrafo viu~os, apenas, 
como três grandes obreiros da tarefa de desa-
nimalizaçao e dignificação do Homem e mos~ 
trou-nos o que havia de grande e belo na 
obra de cada um. 
A indep~dê ncia das ideias é isso. É na.o ser 

Por JAIME BRASIL 

faccioso. É não pertencer a um bando e lançar 
às feras todos os adversários. É procurar nas 
doutrinas o que cada uma tem de melhor. É bus-
car a verdade e proclamá~la , mesmo se ela con~ 
traria ideias e sentimentos que nos são caros. 
Em!lio Costa era desses. Exerceu em alto 
grau a magistratura crítica, que é julgar apenas 
segundo a própria consciência. 
Preocupou-se, tambêm, Emílio Costa com o 

destino do proletariado intelectual. Conhecia 
bem a triste condição deste. Sabia que os tra-
balhadores manuais desconfiam dos intelectuais, 

~~t~~d~e:~i~~~.~ ~~~t~~:r~ãoiad~iss:~i!r~i~~e~ 
trabalhador intelectual ê qesprezado por aqueles 
que o exploram. Estes, também, tem fortes 
argumentos par·a isso. Pensam: se eu, que sou 
uma besta, fiz fortuna a explorar o trabalho dos 
outros, corno ê posslvel que Fulano seja inteli-
gente, se não sabe sequer aquilo que sei: ganhar 
dinheiro? 
O trabalhador intelectual colocado assim 

entre aqueles que serve e  o desprezam e aque-
les a quem deveria servir e  o receiam, ora se 
refugia na «torre de marfim» do seu pobre Eu, 
ora se entrega às ilusões fáceis dos paralsos 
artificiais, para estiolar  e morrer. Essa triste 
condiça..o não podia deixar de inquietar Emílio 
Costa, que, com tanta solicitude, auscultava as 
doenças do século, para as lenir. 
Do pedagogista que Emílio Costa foi, falarão 

os que acompanharam a sua carreira de pro~ 

fessor. Do Mestre de idealismo que soube ser, 
podem falar quantos aprenderam com os seus 
ensinamentos. Do jornalista de ideias, cujos 
artigos, pela simplicidade-quase nudez-da 
linguagem eram de molde a ser entendidos por 
todos, não se estranhe que fale quem do jorna-
lismo fez, mais do que profissão, sacerdócio. 
Emílio Costa foi um jornalista exemplar. 

Não; não foi um grande repórter, um atrevido 
panfletário, um échotier mordaz como o repu ~ 

blicano Brito Camacho ou o monárquico Aní-
bal Soares. Era o articulista, mas não do género 
particularmente indigesto e anódino dos jtm-
distas. Era daqueles que escrevem para dizer 
alguma coisa. Pouco de cada vez, é certo. Sabia 
que dar a ruminar ao leitor uma ideia diária é 
já exigir-lhe um grande esforço. 
Os seus artigos, assim como eram breves, 

eram desataviados. Nada dos floreados engano~ 
sos do estilo, nada dos termos bombásticos, 
nada das frases cintilantes, mas ocas: uma ou 
duas ideias de cada vez, ditas nos mais simples 
termos do vocabulário. Essa sobriedade e mo-
déstia eram a sua força. Graças a elas, pene-
trava até os menos cultos, pois são esses que 
mais precisam de ser cultivados. Assim, soube 
cumprir a sua nobre missão e ainda a cumpre, 
para além da Morte, pois os seus livros, colec-
tânea de muitos dos seus artigos, merecem ser 
todos lidos e meditados. 

- 74-
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As lições de 

AS minhas relações com Emílio Costa data-
vam de longe. Em muitos anos de con-

vivia, pude estimá-lo e admirá-lo. Ouvindo-o 
ou lendo-o, sempre reconheCi nele, não apenas 
um homem de sólida cultura, roas um homem 
de fraterno coração. Era uma pessoa de bem. 
Teve adversários; não creio que tenha tido. 

Emílio Costa 
Por LUÍS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

bengala, calmo, reflectido, bondoso, modes-
tissimo. Per guntei-lhe, uma vez, qual era a 
maior ambição da sua vida. Respondeu-me, 
num sorriso, cofiando a sua vaga barbicha de 
filósofo: 
-Ensinar, se soubesse! 
Sabia muito. Muito ensinou. Pudessem todos 

inimigos. haver aprendido as suas lições de cultura, de 
Estou a vê-lo, apoiado a sua inseparável bondade, de carácter e de idealismo! 

UMA INJUSTICA 

CONVIVI cerca de .. trinta anos com .Emllio 
Costa e, nos últ1mos dez da sua v1da, fa-

lava-lhe frequentes vezes, na redacção da Repú-
blica, onde ele ia como colaborador. Nunca, uma 
única vez tive de discordar da sua opinião ou de 
me surpreender com quaisquer palavras ou ati-
tudes suas, menos correctas. 
Era um carácter modelar, onde não seria pos-

slvel deixar sulco um pensamento reservado, 
uma frase duvidosa, o sentimento de vaidade ou 
o espirita da intriga. Nunca o vi tomar parte 
nesses festins de mâ Hngua, em que alguns sujei-
tos graciosos, mas ordinârios, costumam entre-
ter-se, não poupando os próprios amigos. E não 
lhe ouvi a menor alusão desprimorosa acerca de 
qualquer confrade ou camarada, sendo certo que 
a sua crítica era sempre elevada, compreensiva 
e tolerante, mesmo quando se tratava de um 
adversário. 
Como homem na sociedade, chefe de famí-

lia, sociólogo, professor, publicista, político-era 
sempre o mesmo, inalterável, o seu carácter, in-
capaz de pensar em subir a uma altura que su-
punha não dever atingir, ou de descer a cur-
var-se em qualquer subserviência ridícul a ou vil 
Desse tipo de homens pobres, mas incor-

ruptíveis, nunca as grandezas o fascinaram. Su-
portou revezes sem uma queixa e sem se valo-
rizar como vitima. Seria incapaz de trair-se, de 
cometer uma acção menos digna ... mesmo com 
a  desculpa de poder perder o seu pão. 
Nos artigos e nos livros que escrevia;  nas 

palestras que pronunciava ou nas conversas in-
timas; nas rpais simples palavra ou gesto de 
compreensão e solidariedade-sempre, sempre 
igual a si próprio, sentindo, intimamente, a dor 
alheia, inspirando-nos respeito, estima, alegria 
e confiança. 
Inteligente, estudioso, culto, conhecendo mui to 

, 
Por JULIÃO QUINTINHA 

bem problemas sociais e pedagógicos, no entanto 
nunca alardeava o seu saber; sabia ouvir as 
opiniões alheias; e era sempre a sorrir, com de-
licadeza e bom humor, que emendava qualquer 
opinião errada, manifestando, até, as suas dúvi-
das, mesmo quando tinha a certeza ... para não 
trilhar o antagonista. 
Homem de aparência simples, cortês e deli-

cado no trato, nada dado a exaltações, no en-
tanto, era duma firmeza de aço nos seus prin-
cípios políticos e sociais-daqueles de "antes 
quebrar do que torcer». Incapaz duma transi-
gência indigna, pensou sempre mais no espirita 
do que no estômago, e soube aguentar dificul-
dades para manter a coerência das suas opiniões. 
Foi toda a sua vida um idealista-desses 

que não esmorecem, mesmo quando sentem a 
larga distancia a cidade ideal. .. Num legítimo 
anseio de justiça, sonhou .uma Sociedade me-
lhor, mas contemporizou com a Democracia, em-
bora num justificado cepticismo, porque conhe-
cia os homens e os ensinamentos da História . . . 
Incapaz de audácias, apagando-se numa ex-

cessiva modéstia, sofreu as consequ~ncias das 
suas nobres qualidades ... Mas se fosse possivel 
regressar à vida, estou certo de que ele repe-
tiria o mesmo programa, e não haveria benesses 
nem honrarias que trocasse pela generosidade 
do seu coração, pela sua pobreza honrada e 
tranquilidade de consciência. 
A Sociedade, que acarinha tantos mediocres, 

não soube distinguir, devidamente, o que havia 
de superior, moral e intelectualmente, em Emí-
lio Costa! Nunca esquecerei essa injustiça. Bem 
sei que ela comete muitas outras injustiças. 
Mas neste momento só quero pensar no exem-

plo da vida de Emilio Costa-a melhor ma-
neira de recordar este primeiro aniversário da 
sua morte. 

-7?-
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«O NOSSO EMIL IO» 

ERA assim como nós, os restantes confrades 
da nossa velha tertúlia do Chiado, o tratâ· 

vamos, na ausência, pois ta.o intimamente a ele 
nos sentíamos sempre ligados. E quando, na 
manha. de 17 de Julho do ano passado, o correio 
me trouxe o postal do Alexandre Vieira a in-
formar-me: -«Ü nosso Emilio Costa adoeceu 
repentinamente. Está mal, muito mal. Há moti-
vos para grandes receios.:.-num sobressalto 
adivinhei tudo. Embora todos nós o soubésse-
mos doente, e ele não se enfadasse em no-lo 
repetir  a cada passo, e hã muito ano eu sempre 
mais ou menos assim o conbetesse, o certo é 
que fui todo solavancado com aquela brusqui-
da.o. O nosso Emilio deixara de «ser doente:. 
para, de sUbito, «estar doente» a ponto de t~.ha

ver motivos para grandes receios-.. Não esperei 
por mais  nada e parti para sua casa. Uma Se-
nhor a de alma enlutada confirmou: -«Ü Emilio 
está morto ... -. O meu íntimo reagi u. Entrei. 
Ele lá estava hirto; mas tão sereno naquele todo 
plácido das consciências imaculadas, e  a seme-
lhar querer dizer-nos, com aquele seu sorriso de 
céptico:-.. Vocês são felizes porque ainda aca-
lentam esperanças e fagueiras ilusões.-. E só 
quando eu toquei a gélida mão do finado, poi-
sada sobre o seu peito, àquele contacto com a 
morte, é que despertei para a realidade: Sim, o 
nosso Emílio estava morto! Jamais o seu cora-
ção diamantino voltaria a afligir-se com a dor 
alheia; o seu cérebro privilegiado deixara de la-
borar em prol de uma sociedade mais equitativa. 
A sua morte deixa uma lacuna dificilmente pre-
enchivel. Os tempos são outros ... 
Convidado a dizer algo sobre o nosso Emí-

lio, neste número especial da Seara Nova, só o 
posso fazer focando uma das mais sublimadas 
qualidades do seu formoso carácter:-oespirito 
de camaradagem. Em referência ao pedagogo, ao 
filósofo, ao sociológo, ao homem de letras, ao 
conferencista e tantas outras facetas do seu pri-
vilegiado talento não faltará quem o faça e 
com toda a proiiciência. Da minha parte, ape-
nas alguns episódios ocorridos entr'e dois ami-
gos bastarão para poder aquilatar-se da simplici-
dade com que ele encarava e  a importancia que 
dispensava a quem quer que fosse de elevada 
ou apagada categoria social. Comecemos, pois. 
Estávamos ambos ainda na casa dos vinte e 

tal anos de idade, quando EmílJo Costa publicou 
o seu muito discutido livro: E Precisa a Repti-
blica'l E eu, por um nato espírito de irreveren-
cia, fui logo um dos que mais discutiu esse aliás 
ponderado estudo e que então vinha ao encon-
tro do grande assunto em debate entre as duas 
correntes dos românticos anarquistas frequenta-
dores do histórico Quiosque Elegante (a Bóia, 
como lhe chamávamos) e que ficava defronte da 
Calçada do Carmo, ali no passeio ernpedradinho 

Por GRÁCIO RAMOS 

a tomar todo o centro do Rossio. Uns-por en-
tre os quais se contavam Heliodoro Salgado, 
José do Vale e Augusto José Vieira-optavam 
pela intervenção dos libertários na implantação 
da República; esses eram os «intervencionistas• ; 
os restantes-em minoria-opinavam ser nosso 
dever deixar correr o marfim sem se contraria-
rem os acontecimentos, e manterem-se integras 
os principias acratas; eram os não-politicas-os 
«puritanos• . E andávamos nessa «guerra do ale-
crim e da manjerona•, quando, num belo dia, o 
Emílio Costa, já então com aquele seu modo 
brando e sorridente, e para me acalmar o irre-
quietismo, e ao grupinho que comigo'mais pri-
vava, nos diz: -cVoces andam fora das realida-
des. As coisas são o que são. Não nos guerreemos 
uns aos outros ...• 
Em 1906, eu e ele vamo-nos encontrar em 

Paris. Comigo, mais dois rapazolas companhei-
ros daquela aventura, volta que não volta en-
contrávamo-nos em palpos de aranhas para 
darmos ordem à vida; mas caprichávamOs em 
não apoquentar alguém; -lá as roíamos con-
nosco. E então era ver a delicadeza-quando 
não era o Carlos Maiato, era o Emílio Costa e 
até mesmo o Francisco Ferrer (o mártir) quem 
nos pregava a partida ... Assim, na.o era raro 
na pensão ou no restaurante, quando íamos re-
gular contas, nos dizerem: -C'est payé. E só 
então ficávamos sabendo de onde partia o lindo 
gesto de solidariedade espontânea. Em Dezem-
hro de 1908, inopinadamente, eu tenho de so-
frer uma intervenção cirúrgica, de urgencia, 
devida a uma hérnia inguinal estrangulada. 
Assim que foi conhecida a minha situação, um 
dos primeiros a ir visitar-me ao Hospital de 
Saint-Antoine é o Emilio Costa; e não poucas 
vezes com uma temperatura de I0° negativos e 
as ruas com palmos de altura de neve, ele nunca 
lá faltava e jamais me aparecia com as mãos a 
abanar! Depois [ui passar a convalescença a 
Saint-Maurice, nos arredores de Paris, e  o bom 
Emílio Costa lá estava nos dias de visita a en-
cher-me de sorridentes noticias; e ao partir 
sempre havia de deixar fosse o que fosse, em· 
bora ali nada me faltasse. Em Fevereiro de 1909, 
notícias alarmantes chamavam-me a Portugal: 
-cSe te demoras na.o chegarás a ver a mamã 
com vida•-dizia minha irmã, na sua carta. E 
eu procurei partir de qualquer modo. Na noite da 
véspera da abalada, escusado é dizer que, para 
se despedir de mim, lá apareceu o Emilio Costa, 
no quarto da Rua Oaguerre, onde eu, o Cid e  o 
Parreira morávamos. Ao despedir-se, entre pa-
lavras de conforto, acrescentou:-cComo irás 
tu haver-te em ~isboa, assim de chofre, sem 

~~
1
~~~~~a ehoj~~~est~e~~ ~'::~::::r?;i~~~i ~~:~~ 

sou pobre agora ... Em chegando a Lisboa, com-
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pro uma cautela, sai-me a «sorte grande:. e monto 
um periódico . . ,,. E  a galhofa prosseguia quando 
o nosso Emílio me infiltra, na algibeira do ca-
saco, uns francos equivalentes a dez mil réis 
na moeda portuguesa de então. (E dez mil réis, 
naquele tempo, eram dinheiro!). Tento reagir, 
e ele tapa-me logo a boca, alegando:-cAh, 
mas isso é a titulo de empréstimo; tu o pagarás 
quando entenderes.:. Ocioso é acrescentar que, 
por inl.lmeras vezes, e até mais tarde, em situa-
ções bem diversas daquela, eu tentei reembolsá-
-lo dos seus déz mil réis, e esbarrava sempre 
com a sua recusa formal. Para pôr ponto no 
caso saisse-me com esta:-cHamem! a Solida-
riedade, entre nôs, não deve ser uma palavra 
apenas h Como resistir a tamanho espírito de 
camaradagem? 
Mas o mais engraçado deste episôdio está em 

que, efectivamente, no dia ·imediato ao da mi~ 
nha chegada a Lisboa, o ardina que deixou o 
jornal, vendeu~ me a taluda numa cautelinha de 
tres vinténs, ou sejam cem mil réis. Uma for~ 

tuna para a época! E assim se confirmou o meu 
palpite. , . E  o P.eriôdico surgiu, com redacção. e 
administração áii no Bairro Alto-no bairro da 
imprensa, pois então!. .. - e intitulou~se Ama~ 
u!Jã, tendo por subtítulo: Revista Popular de 
Orientação Racional. De parçaria com Pinto 
Quartim, que tomou o encargo da redacção (com 
aquele dedo especial que mais tarde havia de 
fazer dele o mestre jornalista que hoje é) em I 
de Julho, do referido ano, saia o primeiro nú-
mero, e no qual o nosso Emílio Costa abre a 
série de colaboradores da revista, publicando 
um artigo epigrafado: Educaudo Sempre. Era bem 
o artigo de um autêntico educador, e que ter-
minava assim: «Hâ muita gente que fala de edu-
cação; tratemos de aproveitar a ocasião para 
educarmos bem, porque muitos, ainda que de 
boa-fé, hão-de educar mal. Educar bem, é eman-
cipar cérebros, a toda a hora, em toda a parte e 
com toda a gente.:. 
Eu viera de Paris com a cabeça a transbor~ 

dar de «anarquismo individualista:.. . Sou es-
cutado e seguido por um grupo de jovens tão 

' ou mais irrequietos do que eu, e dentre os quais 
se destacava o Bourbon e Meneses. Boto ao pU-
blico, à guisa de manifesto, um jot:naleco sob o 
título desafiante: àção (sic) , e que, como era de 
prever, teve a vida dos efémeros. Emílio Costa, 
com aquel~ delicadeza que tão bem lhe ia, man~ 
teve-se alheio ao caso. E  o meu bulhar não se 
detém; e  a proposito da morte, em Paris, do 
mais descabelado dos corifeus do anarquismo 
individualista-o  ccompagnon Liberta:. -eu 
• traço-lhe o panegírico nas colunas da revista 
Sementeira, de Hilârio Marques. Então, Emílio 
Costa, prevendo que algumas daquelas destraru~ 
belhices estivessem a fazer carreira, escreve, na 
mesma revista, uma crónica rebatendo aquele 
meu escrito. E eu, posto que não convencido, 
calei-me. É que com ele, mais do que com outro 
camarada, eu começava a aprender a cultivar, 
em mim, o espírito da toler:'l.ncia. Estava certo: 
a verdadeira liberdade de opinHI.o estã exacta~ 
mente no respeito pelo modo de ver alheio. 
Os tempos rolaram e eu aguento-me com a 

minha quarta intervenção cirUrgica, que durante 
25 dias me teve às Portas da Morte. E  o bom do 

nosso Emílio Costa, arrimado à sua bengalinha1 
lá me ia visitar diàriamente; e quando os seus 
achaques lho não permitiam, mandava saber do 
meu estado. 
Para andarmos quase sempre emparceirados, 

e porque a diferença de idades era uma ques~ 
tão de meses, fomos, no mesmo ano, atirados pela 
ribanceira do •limite de idade•, no funciona~ 
lismo publico. O Emilio não se resignou com a 
nova situação e  a neurastenia tomou-o e os seus 
males físicos agravaram~se~lhe. E como ele se 
admirava da minha adaptação aos factos consu~ 
mados, e rematava: «Eu invejo esse teu feitio !• 
Sempre que podia o Emílio Costa não fal~ 

tava às nossas pacatíssimas reuniões da tertUlia 
«chiadina»; era aquele o nosso passatempo bis-
semanaL Em Novembro de 19511 o nosso Emilio 
teve para comigo uma das suas mais enternece~ 

doras atitudes. Eu manifestara o desejo de, na~ 
quele dia, em que completava os meus 25 anos 
{a multiplicar por três ... ) reunir em minha casa 
os companheiros da tertUlia. Mas um óbice, e 
dos maiores, surgia para aquelas grãndes e t~o 
doloridas pernas do Emílio:-treparem um 3·0 

andar de 66 degraus! E quando lhe objectei ser 
aquilo para ele u·m grande sacrifício, redarguiu~ 
-me:-«Ah, vou lá, vou! É que ninguém faz 75 
anos mais do que uma vez na vida ... » E  a sua 
força de vontade, naquele caso, era tal que nem 
o inesperado percalço de, por equívoco do mo-
torista do tâxi que o transportava o ter largado 
na porta ao lado daquela onde moro, obrigando-o 
assim a uma dupla ascensão a terceiros anda-
res o fez de,sistir! Esfallado, ao abraçar-me-de 
alma a sorrir-lhe pelos olhos-foi com alegria 
infantil que me descreveu a peripécia. A intimi~ 

dade do convívio daquela noite compensou tudo 
e todos. A mesa sentaram-se quatro septuagená~ 
rios: Emilio Costa, o Campos Lima, o Augusto 
Rodrigues e  a minha pessoa; os restantes eram 
gente moça que iam dos 6o aos vinte anos de 
idade ... Foi esta a ültima reunião magna da 
tertUlia a  que ele assistiu. E ao evocar a triste 
realidade, eu tenho aqui na minha frente a «lem-
brança de anos:. trazida por aquele grande ami~ 
go. Sabia ele muito bem da minha tineta tea~ 
trófila e por isso me ofertou a Histoire de la 
Mise m ScCne, de Paul Blanchart. Cá estâ, es-
crita pelo seu punho: «Ao Grâcio Ramos, com 
um abraço pelo seu aniversário diamantino, do 
velho amigo de há mais de quarenta anos.-Emí~ 
lio Costa.. 
Como pétalas a desfolharem~se de uma sau~ 

dade, e subindo~me da alma, também um par 
de lâgrimas persistem em me assomarem aos 
olhos. Sim; e não se contiveram, e tombaram 
sobre aquela sincera dedicatória ... É que a nossa 
grande camaradagem de há muito se tornara em 
verdadeira amizade fraternal! 

To da a psicologia, toda a moral, o couhe-
úmento dos homens c das coisas, a e..rpe-

~;~~~:.a J:~~!:~:~~~d:::c~~~'~J~{~~~ !J::ct;fo~ 
se resume nesta s~'ntese de toda a cii1tcia 
educativa: «Educar-se é adquirir hábitos; 
edttcar é fase1· adqttirir hábitos». 

E. C. 
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Um Homem 

E Rt~i~~~~adi~;:td~t~~at~~iz~~~~tod~e fr~~: 
niza todos os homens. Com eles partilhava das 
sedes de justiça, dos anseios de Liberdade, dos 
sonhos de paz e harmonia, das suas rebeldias, 
sofrendo as suas dores, solidário nos seus de-
salentos, mas vigoroso defensor dos direitos, 
das reivindicações, das supremas aspirações de 
todos os espoliados, daquela parte heróica, obs-
cura e abnegada da Humanidade, que engran-
deç:e as civilizações, lhes dá a opulência e as 
torna fulgurantes. 
Essa criatura bondosa, afável, complacente, 

de uma tolerância que aliciava as vontades 
mais impulsivas e renitentes, que logo nos comu-
nicava toda a simpatia humana a transbordar 
da sua alma gentil, envolvendo-nos numa con-
fiante e enternecida amizade, sincera, espon-
tânea, comunicativa.  E no meio dos nossos 
desânimos, das nossas descrenças, das dúvidas 
cruciantes, da tristeza íntima, dissolvente, amar-
gurada e desoladora, que se instilou na alma 
do homem contemporâneo, renascia, forte, aca-
lentadora, uma radiante esperança. Sentia-se o 
amparo fraterno de alguém que acreditava nos 
grandes ideais de dignificação humana, nos 
excelsos princípios igualitários que tornam o 
homem livre, orgulhoso e consciente da sua 
nobre missão. Alguém que, por ser um Homem, 
não descria das virtudes da Humanidade-e 
era amigo de todos os homens, porque sabia 
compreender as suas inferioridades, o fatalismo 
do meio que os deforma e afasta do nosso conví-
vio afectivo, das aspirações comuns -e per-
doar. 
A sua vincada personalidade t inha uma 

expressão dominadora que transmitia o fogo 
interior das inquietações espirituais, desses 
anseios de amplitude que abarcavam o universo 
dos sublimes ideais, onde a verdade esplende, 
eterna, jubilosa, mas era, sobretudo, pela bon-
dade, pela franqueza, pela transparencia crista-
lina do carácter, pela irradiante simpatia que 
logo nos aliciava. Tinhamos de ser amigos 
daquele Homem, ao primeiro contacto, de 
admirá-lo, num misto de ternura respeitosa e 
muito sincera veneraçâo. 
Sábio e estudioso, desempoeirado, as suas 

atitudes ante os problemas transcendentes eram 
sempre de interesse investigador, de dúvida, 
nunca dogmáticas, sem repudiar ou aceitar 
aquilo que se lhe apresentava complicado, in-
deciso, antes do exame pela sua lúcida e pon-
derada inteligencia. Aquela modéstia natural 
dava a essa figura admirável um ar verdadei-
ramente superior, impunha a presença de al-
guém que conservava orgulhosamente o traço 
fundamental do homem nascido do povo, mas 
um aristoCrfLta do espirita, o pensador e filósofo 

amigo de todos os homens 

Por CÉSAR DOS SANTOS 

-paradigma de virtudes morais e exemplo de 
dignidade intelectual. 
Nos últimos tempos,  o rosto tinha uma ex-

pressão de cansaço, e  n o olhar penetrante 
reflectia-se uma dolorida melancolia, que, em 
certas ocasiões, se turvava do negrume da tris-
teza que bro.ta na alma dos incompreendidos e 
atormentados pelas grandes desilusões, pela 
cruciante inquietação destes dias trágicos. Mas 
não era o desalento que leva à renúncia, o de-
sespero ou a desesperança que revertem em 
angustiantes frustrações e conduzem ao plato-
nismo, à divagação, à inércia dissolvente. 
O homem temperado na luta pelos ideais, 

carregado de anos e experiencia-que não 
ofuscaram a fulguração espiritual, nem lhe em-
botaram a sensibilidade-, com uma extraor-
dinária envergadura intelectual, robusta inte-
ligencia e sólida cultura, fiel aos princípios 
que, esclarecida e apaixonadamente, defendeu, 
prestigiando-os, até ao último alento-esse 
Homem não era um vencido, não podia ser, 
nunca teria sido outra coisa senao o que foi 
-um propagandista e estrénuo defensor das 
ideias generosas, crente nos destinos da Huma-
nidade pelo caminho da Verdade e da Justiça. 
Não era o /itera, contemplativo, perdido em 

nostálgicos deslumbramentos, embora com alma 
de artista e seu fundo poético de enternecimento 
pelas coisas humildes e puras e pelas formas 
superiores de beleza, mas o intelectual de 
acção construtiva, empenhado no debate clari· 
ficador das ideias, dos problemas humanos e 
das questões sociais. Tinha a fibra do escritor, 
com rara acuidade de visão e penetrante obser-
vação da vida e da alma dos hom&hs, e  a sua 
obra, tão cativante pela harmonia, pela simpli-
cidade, pela clareza e objectivismo de pode-
rosas sugestões, reflecte a mesma elevação de 
carácter, a mesma probidade, o mesmo espírito 
de justiça que for.am norma inflexivel na exis-
tência exemplar do eminente e honrado cidadão. 
Dos frutos que se colhem da sua larga e 

fecunda setnenteira, não são menos valiosos os 
caracteres formados pelo pedagogo, pelo edu-
cador que modelou algumas consciências, impri-• 
ruindo-lhes a nobreza dos seus sentimentos, 
transmitindo-lhes a chama dos seus ideais de 
justiça, fraternidade e amor ao semelhante-
fazendo de cada discípulo um homem livre, 
digno e consciente. 
É esta a lembrança comovida que guarda 

do Mestre Emllio Costa, com uma enternecida, 
uma grande saudade, um rapaz de cabelos bran-
cos que ouviu desse companheiro mais velho 
os seus conselhos, sentiu o seu amparo recon-
fortante em momentos tristes, a sua compreen-
siva solidariedade, o seu generoso estimulo-
e muito se honra por ter sido seu amigo. 
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H Â t:~o~~n~~~a'le~~t~ ui~a1~~~~~~q~e =~~=~~ 
entre as nossas famílias-a minha e  a do Emílio. 
Alentejanos, vaidosamente alentejanos, nas-

cemos na mesma freguesia da sempre querida 
cidadezinha de Portalegre, e, embora o Emílio 
fosse um pouco mais velho, desde crianças que 
convivemos na maior intimidade. Interesses 
comuns ligavam as nossas casas; e, nos bons 
como nos maus dias-e muitos maus dias t em 
havido-sempre nos mantivemos unidos fazendo 
frente à adversidade. 
Veio o Emilio para Lisboa para o Curso 

Superior de Letras e eu para o Liceu do Carmo. 
Naquela Travessa das Mercês passámos os dias 
bons da mocidade com o Fernando e o António 

Joar:i~~t~~~o ai;~~t~t~d~
0
og~~minava e princi-

palmente os problemas da Criança e da Ins-
trução. O sofrimento das classes pobres tortu-
rava-o e tinha a preocupação de fazer fosse o 
que fosse, pal-a melhorar, no possível, e sem 
violências, as condições de vida dos humildes e 
dos desgraçados. 
Começou a escrever em jornais e revistas 

e, lá o fomos visitar ao Limoeiro, para onde o 
levaram, com o Sebastillo Eugénio, como recom-
pensa devida ao Bem que andava semeando. 
Tudo acaba, até a injustiça! Saiu, e veio de-

~~i:o;a~ lF~~~~a~! :~J;i~~ç!oa Su~;!uf~~a~e!~ 
suas terras de estudo e . observação. Conheceu, 
tratou e conviveu com personalidades eminen-
tes, com alguns dos Grandes Homens que trans-
formaram o Mundo, e nunca a sua maneira de 
ser e  a sua natural modéstia se alteraram por 
isso. Voltou, dedicando-se ao magistério. Ao 
ensino na cátedra juntava o ensino e  a pro-
paganda no livro, na revista e no jornal. 
Fez conferencias com aquele ar de palestra 

persuasiva de que tanto gostava e que tanto 
encanto tinha para quantos o ouviam. 
Era um conversador aliciante, extraordinà-

riamente erudito e convincente. 
Republicano de sempre e inimigo do comu-

nismo, principalmente o comunismo russo de-
pois de Lenine. Tinha-o como uma tirania. 
Era um estudioso e um apaixonado por todas 

as manifestações de Arte, sobrelevandO a todas 
a adoraçllo pela Música. Os filhos herdaram 
dele esta esplêndida qualidade. 
Azares da vida levaram-nos para o jorna-

lismo e lá nos encontrámos a trabalhar juntos 
em A Capital. As vezes estando nós à janela 
com o Manuel Guimarães, vendo-o vir, modesto 
e pachorrento, apoiado à bengala, o Guimarães 
dizia sempre:-Lá vem o Apóstolo, 
O Dr. Bernardino Machado teve trabalho 

para o convencer a ir com Guerra Junqueiro 

Por EDMUNDO PORTO 

para a legação na Suíça. Foi, com grande ale-
gria de Junqueiro; mas, pouco tempo depois, 
logo se demitiu, porque em Setúbal o Governo 
havia reprimido com violência, segundo ele pen-
sava, uma pequena agitaçllo operâria. 
Voltou, continuando a  ensinar em colégios 

t;a~~;~~lar~~q ~:i~~ad~~ c~~~do:o ~~~~o~~t~r~~: 
diz: 

tcQue é feito des~e Emilio Costa, que nunca 
mais tive notícias dele? .. 
E depois falou, com aquele brilho e aquela 

opulência de linguagem, acerca do Emílio, com 
respeito pela sua inteligência e firmeza de 
carácter que muito nos sensibilizou. 
• É o que lhe digo: O nosso Emílio Costa 

nunca há-de ser ninguém. Tem a doença da 
Honestidade. Não vai longe nos proventos, 
embora continue a merecer, cada vez mais,  a 
estima e  o respeito de quantos o conhe-
cem ... 
Só passados muitos anos aceitou ir para o 

Instituto de Orientação Profission.al, para uma 
posição modesta, embora fosse, sem desprimor 
para ninguém, um dos melhores valores do 
Instituto. 
Casou, e  a farnilia e os filhos constituíam 

para ele uma preocupação constante. Nunca 
encontrámos diferença entre o afecto que de-
dicava à Esposa, ao Jaime ou à Adriana. 
Começou a sofrer. O estômago e  o reumatismo 
traziam-no cheio de dores. A mais ligeira mu-

iap0e~:r dâo tes~fr~~~~~~:o~~~ ~~-~a!aora ~~~~l~t~~ 
sempre nos velbos temas: a Liberdade, a De-
mocracia, a Criança e  a Instrução. E, em todos 
os seus escritos, punha ele, com os fulgores da 
sua inteligência e cultura, a incomparâvel be-
leza do coração. 
Logo que se sentia um pouco melhor bai-

xava lá da Travessa do Monte do Carmo e vinha 
ver os amigos. E, todos, tanto os da tertúlia do 
Café Chiado como os da Bijou, ficavam presos 
das suas palavras, admirando-lhe a extrema 
delicadeza de maneiras, a afabilidade e correc-
ção que punha em todas as palavras. 
Nunca o vimos contrariado, embora o sou-

béssemos aborrecido algumas vezes. A boa edu-
cação era o timbre da sua vida. 
Até ao Iim. Até ao último momento traba-

lhou e batalhou sempre pelos mesmos ideais, 
embora nos últimos tempos mostrasse um pouco 
de desânimo e desilusa.o. 
Passeámos muito e muito conversávamos, 

pois temos a convicçllo de havermos sido o 
seu maior confidente. Desanimado, dizia: «Nâo 
vale a pena fazer sacrifícios porque o Homem 
ê uma Fera e nllo merece nada. Ingrato e 
mau• . 
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Duas palavras de saudade 
sobre a personalidade moral e intelectual 

de Emílio Costa 

' E s~~~~em ~:!0fof~x~~~51~ ~;p~~~~id;aJ:r pe~~ 
soal, de saber, de coerencia e· de bondade. Quere~ 
mos aludir à memória, par a nós querida, do 
prof. Em ilio Costa. 
Na.o vimos traçar um desmesurado artigo bio-

bibliográfico sobre a sua alta figura de homem 
e de pensador. Não está em nosso propósito 
esse cometimento. Aliás, o leitor já deve estar 
cansado dessa expositiva forma fria de relato. 

amiE~tdses~j~~~s q~!otusJ~f~:!e c~am~id~. saudoso 
~uantas vezes, em fascinantes conversas, 

Emilio Costa, que em tudo punha uma nota 
simples a disfarçar o seu muito saber, nos disse 
que a simplicidade é a maís bela expressão da 
vida. Por isso aos escritores pretensamente 
complexos se pode aplicar o dizer de Nietzsche 
que, segundo o filósofo, turvam as águas para 
parecer mais profundos. 
Na obra de Emílio Costa tudo é claro, trans-

parente e lúcido como a sua inteligência. Tinha 
o escritor e  o mestre esta, hoje, rara virtude: 
ser modesto, que é atributo dos homens de ta-
lento. Nunca no nosso longo convívio lhe ouvi-
mos qualquer referência elogiosa à sua pessoa. 
Pensava mais nos outros do que em si. Sabemos 
que são assim os homens de indiscutível mérito, 
embora não seja comum a tantos indivíduos 
que escrevem. Estes, porém, sem o auxilio de 
vaidades empoladas pouco seriam nos seus 
talentos duvidosamente apregoados. 
Conferencista brilhante, as suas prelecções 

E uma vez assente em definitivo este prin-
cipio de cque o Homem ê o pior de todos os 
seres e nl\o nos devíamos sacrifican, despe-
dia-se, dizendo: 
-Lá vou levar o artigo à Seara. 
E nós já sabíamos que eram mais duas 

colunas de boa prosa, lutando pelo justo bem-
-estar do Homem, para que ele tivesse oo futuro, 
talvez longfnquo, melhores condições de vida, 
maior tranquilidade e maior justiça. 
E nessa labuta o surpreendeu a Morte, d ei-

xando um artigo por acabar e em que ele mos-
traria, mais uma vez, o que foi toda a sua vida 
-uma lúcida inteligência, um coração bondoso 
e um homem honrado, que desprezou as opor-
tunidades que o seu carácter íntegro não poderia 
jamais aceitar. 

Por AUGUSTO RICARDO 

encerravam valiosíssimas lições. As suas pales-
tras eram simples, ao mesmo tempo que divul-
gavam profundos con hecimentos de arte, de 
sociologia, de literatura e de pensá.mento. Todos 
compreendiam o espírito nelas contido: os inte-
lectuais e  a gente humilde q ue sente a alegria 
de aprender. Temos para nós que essa é mais 
bela e útil missão de quem escreve ou pensa 
para o público, visto que o conferencista ou o 
escritor devem contar ou escrever de forma tão 
clara que todos os compreendam. 
Foi o que sempre fez o prof. Emílio Costa. 

Nunca foi pomposo nas suas dissertações, corno 
usam demonstrar certos palradores que falam 
muito ... e não dizem nada. 
Um dos exemplos que vêm em auxilio das 

ligeiras considerações feitas neStas apressadas 

~~f~~ l~~~o: ej?;í~:~}'::mé:::i,-~~~~~
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desta sua notável obra o escritor revelou inten-
çao despretensiosa. Podia ter-lhe dado titulo 
mais sumptuoso. Mas não quis, e fez muito bem. 
Essas coisas não se coadunavam com o seu 
espirita esclarecido. Competiam a outros mais 
complexos. E  o seu espírito luminoso repudiava 
pretensiosismos e vacuidades. Os outros, os 
confusos, passam. Mas a obra de Emílio Costa 
ficará porque é  o espelho da sua alma de 
homem bom e sabedor. 
Dele apetece dizer, parafraseando Stephan 

Zweig, ao referir-se a Romaio Roland: c não 
sabemos o que mais admirar neste homem :-se 
o seu carácter, se o seu talento?.,. 

Uma opinião, pâra ser digna de que a 

;::,~:~~::;~m~:~:. ~:;o ~~fo~~'~:d: !c1/~t:e~~ 
vação dos jactos, pelo estudo de doutriuas 
c defendida com jactos a apoiarem as 
conclusões tiradas daquela obsm'Vação e 
daquele csltedo. Se assim acontecer, a 
opinião é digna de respeito, qtealquer que 
seja a soma de cqnhecimentos e o uúmero 
de observações. E por este motivo que tão 
respeitável pode ser a opinião dum homem 
de po·uca c·ulttwa como a dum stibio. 

E. c. 
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PRESENTE! 
Por CARVALHÃO DUARTE 

pE~~~~;sEq~e ~~~~o m;i~
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estimar e  a admirar. 
Conheci-o quando, ainda a arder no sonho 

da mocidade, iniciei meus passos nas lides do 
magistério, de que o Estado Novo, passados 
vinte anos, me demitiu, para sempre. 
Ia ele, enta.o, já para além dos quarenta. 
Era o mesmo que foi até ao final da sua vida. 
Alma formoslssima, coraçã.o magnânimo, 

carácter de eleiçâo, tinha da vida um alto e 
nobre sentido de dignidade, ao mesmo tempo 
que se revelou e afirmou sempre como um 
educador verdadeiramente modelar. 
ProfundamE'!nte humano, impunha-se, natu-

ralmente, à simpatia, à estima e à considera-
ção de quantos com ele conviviam. Tão bom, 
tão simples e modesto como enorme pelo seu 
brilhantíssimo espírito, pelo seu fulgux:ante 
talento, pelo seu culto pela liberdade e pela 
devoça.o com que nunca deixou de servir os 
mais puros princípios de humanidade, de solida-
riedade, de justiça, Emílio Costa foi, atê ao fim, 
igual a si próprio. 
Morreu, como viveu, abraçado à sua modéstia 

e à sua inabalável fé nos mais sublimes e mais 
generosos ideais. 
Como professores e como soldados da mesma 

causa encontrávamo-nos frequentemente para, 
durante as Ultimas décadas, termos andado muito 
mais próximos, pois à Republica ele trazia, 
amiú.de, na:o só a sua valiosa colaboração, mas 
também o encanto do seu convívio. 
Ao prestar-se à memória de Emílio Costa 

tão justa como merecida homenagem, também 
eu quero e devo responder: 
-Presente! 
Presente, pois, Emílio Costa, para simples-

mente, ruas bem do coração, lhe reafirmar a 
minha admiraça:o, sempre viva, e para aqui lhe 
deixar o travo da minha comovida e eterna 
saudade. 

/bsen, 110 Inimigo do Povo, diz-1zos que 
o !tomem mais forte é o que vive mais só. 
Será assim, serei. Mas, 1lO drama, vai 
pondo ao lado do que P1'oclama aquela ver-
dade ou suposta ve1·dade, a nmlher, os fi-
lhos e um amigo, que são outras tantas 
dedicações, outros tantos apoios, vontades 
concordantes. Vamos, que, para solidão, 
para isolameuto,jd uão é 11ada matt. Assim, 
também eu! 

E. C. 

Emílio Costa 
Por ARTUR INÊS 
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ruem mais simples e coração mais amável do q ue 
o seu. Tinha por ele uma quase adoração e 

6Yi~:.domfn~~a :r::r al~g~a~~-~:bi;e~e~~ ~f'~~ 
riam. Creio que ele percebia os meus sentimen-
tos a seu respeito e retribuía amplamente a 
grande amizade que lhe dediquei sempre. 
Não sei porque meu espírito se votou tão 

intensamente à sua bela personalidade. Creio 
que fo~ a viva admiração que sentia pela sua 
magnihca obra de pedagogo e  a extraordinária 
simplicidade que dele irradiava o motivo maior 
da minha amizade, digo melhor da minha ter-
nura por ele. 
Se é efectivamente a modéstia a marca que 

melhor define os homens superiores, Emílio 
Costa pode e deve ser apresentado como o 
exacto paradigma da modéstia em perfeita aliança 
com o saber. Nunca o vi perorar com a ênfase 
didáctica dos mestres infalíveis. E, toda via, que 
admiráveis, profundos e luminosos conceitos 
saíam da sua boca com o  ar quase envergo-
nhado de um filósofo em dúvida.,, 
Quem lesse os artigos de Emílio Costa e 

na.o o conhecesse pessoalmente, supô-lo-i'a um 
homem sisudo e grave, fechado no seu gabinete 
com os seus livros, de janelas cerradas, inca-
paz de rir, feroz e hermético como um fanático 
na sua cela de penitencia. 
Engano! Emílio Costa foi um espírito de 

encantadora e irradiante simpatia e os seus 
comentários, sempre justos e de impressionante 
lucidez, não eram isentos de um cunho de sau-
dável humorismo, que não raro nos faziam 
sorrir, o  que não é  frequente no carácter alen-
tejano, recolhido por natureza e pelo hábito da 
estepe longa e monótona, que fica para sempre, 
panorama desolado, na retina e no coração dos 
homens do Alentejo. 
Tenho dolorosamente vivo na memória o 

aspecto fisico do malogrado amigo nos dias que 
precederam a sua morte. Ainda sorria, ainda 
fazia blague, mas o seu belo rosto de outrora, 
de linhas puras e harmoniosas, como os seus 
olhos vivos e percucientes, sempre perscrutan-
tes, sinal da sua vivíssima inteligência, apre-
sentavam já sintomas que não enganavam. 
Uma manhã recebi a triste noticia pelo tele-

fone. Meti acabrunhadamente a cabeça entre as 
mãos e assim fiquei longos minutos, silencioso 
e angustiado, na terrível e desoladora sensação 
de que acabara de perder um grande, um nobre 
e generoso A migo! 
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UM «SANTO LAICO» 

UMA vez, Paulo Duarte disse-me:-Eu gosto 
muito de toda. a sua gente da Seara, mas 

há um por quem tenho uma estima muito espe-
cial: é o Emílio Costa. 
-É um «Santo Laico», respondi-lhe com a 

mais funda e sincera comoção. 
«Santo Laico», para a alma, «Saudável invá-

lido», para os achaques do corpo combalido que 
ele supunha isento de qualquer moléstia grave, 
eram frases minhas que o faziam sorrir, com 
uma espécie de desvan~cida e inocente malícia. 
Foi em rgo7 ou xgo8 que comecei a ler, na 

Lucta, crónicas suas, da Bélgica. Era já o seu 
estilo de sempre, sem galas, despretensioso mas 
denso, documentado mas leve, uma palestra que 
passava insensivelmente da palavra escrita para 
a palavra falada, um bom senso permanente, 
sem vulgaridade; antes duma subtil finura cri-
tica, em que um problema, um caso, uma ane-
dota sUbitamente se iluminavam a plena luz, na 
multiplicidade imprevista de numerosas facetas. 
A seriedade, a bondade, o proceder honesto 

nas grandes e pequenas coisas da vida, o amigo 
certíssimo nas horas mais amargas e perigosas, 
o parecer sensato, o conselho discreto-eram 
normas intelectuais e morais que o guiavam na 
vida intima e na pública, como homem, como 
jornalista, como conferente, como escritor. 
Sob a aparência condescendente e afectuosa, 

firmava-se o carácter inquebrantável e recto. 
Conheci-o pessoalmente na Capital, em 1910 
ou 19!!-Numa amizade inalterável de mais de 
quarenta anos, habituei-me a solidariedade do 
seu espírito carinhoso e forte, ao seu sorriso 
de Animo igual, de calma permanente. Só uma 
vez o vi exaltado, de olhos flamejantes. Um ra-
pazinho, aliás bem intencionado, permitiu-se 
compará-lo, numa atitude politica, a uma figura 
duvidosa. Ele fechou o incidente, bradando-lhe: 
-0 senhor esquece-se que F. ê um bandalho 
e eu sou um homem sêrio. 
Estremeci de comoção e de orgulho. Essa 

afirmação terminante e impositiva, de dignfda-
de, completava, no meu espírito, o conceito de 
imensa veneração que ele sempre me merecera. 
Costumava dizer que estava na Seara, pri-

meiro por mim e depois por outras razões. Vi-
via, por assim dizer, ao nosso lado. Os seus 
ideais iam mais longe; manteve-os sempre, da 
mocidade à morte. Tinha uma grande tolerân-
cia para todas as ideias. Nunca foi do tipo men-
tal dos que param à beira da estrada, para se-
guir o primeiro pendão que passa. Intransigente, 
foi-o sempre, no culto pela liberdade. 
Quando havia uma reunião em que era ne-

cessário tomar alguma resolução importante, con-
centrava-se, tapando com uma das mãos os 
olhos cerrados. Em volta bravejavam as inter-
pelações, os-doestas, as interjeições. Quando, 
no fim, lhe pediam a opinião, geralmente, em 

Por CÃMARA REYS 

meia dúzia de palavras, dava uma solução que 
er a  a única aceitável, pela justeza do raciocí-
nio e pelo mais evidente e comezinho bom-senso. 
A sua amizade aliava-se a uma delicadeza de 

maneiras e de expressão que a tornava mais 
firme e digna. A amizade pode, certamente, 
coincidir com a brutalidade e  a grosseria, mas 
há nisso qualquer coisa de confrangedor, como 
pôr à prova a honestidade de alguém, enxova-
lhando-o propositadamente. 
Desapareceu essa figura bondosa e familiar. 

Não entrará no «calendário:o, o «Santo Laico:., e 
bem o merecia. 
Tenho dado comigo, muitas vezes, depois 

da sua morte, nesta cogitação absurda e tola, 
própria dos sonhos e pesadelos: desabafar junto 
dele a grande mágoa da sua perda. Pois será 
verdade que nunca mais veremos essa figura 
familiar e calma? Terão de ser as últimas, as 
duas imagens terriveis, no dia da sua morte e 
no dia do seu enterro, já no cemitério, ao descer 
à cova? Lembro-me, involuntAriamente, duma 
frase sua, duma ironia sorridente:-morreu 
V!tor Hugo e  o mundo continuou. 
Morreu Emílio Costa. Todos os dias o jornal 

nos traz o morto do dia, quando não os mortos 
do dia. As margens do rio cuja corrente segui-
mos vão sendo cada vez mais áridas e sinistras. 
Sugeri uma vez a Tagarro (morto em plena mo-
cidade, há vinte e três anos), que à maneira do 
/rdzo Fiual, de Sequeira, fizesse do episódio da 
ponte das barcas no Porto, no tempo das inva-
sões francesas, um sim bolo trágico da vida; mas 
ele caiu da barca ao rio antes de aproveitar a 
sugestão. «lls vont, ils viennent, ils trottent, 
ils dansent ...... «Essa ideia da morte, afinal tão 
suave e consoladora ..... «Não nos mostremos 
cobardes ... .,. Cada vez se adensa mais a vela-
tora de melancolia que envolve o curso lento 
da vida, mesmo nas horas mais felizes ou acei-
táveis. Afastemo-nos um pouco, deixemos pas-
sar o tropel ofegante da vida. Hã no tablado 
outros actores que vão ensaiar os sainetes e  os 
dramas das ideias, dos interesses, das doutri-
nas. Trazem nos olhos o fuzilar terrivel da cer-
teza e da verdade. E têm razão-por vinte, 
trinta, mesmo cinquenta anos. Nós também já 
tivemos- e talvez voltemos a ter, mas já tarde, 
sem darmos por isso. Bom Emílio, talvez não 
esperes muito por muitos de nós. 
Quando, há um ano, te acompanhámos, ao 

chegarmos ao ponto mais desafogado do cemi-
tério da Ajuda, dizia-me o Sant'Anna:-«Que 
lindo lugar para o último descanso~. E  eu con-
cordei com ele. 

I 
Tfllt>t!ll chelf/11! ttm tempo em que os pedfllfOCOs se hllo-~ 

-rte rir r/(1 dlstinç/lo, que hd tantosm1os se (ae., napedaco-
gla o{lcla/eo{i closa, entre as Letras e as Ciê nciAs. 

E. C. 
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o nosso Emílio Costa 

A última vez que o vi e lhe falei foi em mea-
dos de Abril do ano passado. Eu e minha 

mulher acompanhávamos uma amiga nossa, que 
ia consultar o Dr. Pulido Valente. Dispúnhamo-
-nos a tomar, na Rua Alexandre Herculano, o 
carro eléctrico que nos iria depor ao fundo da 
Rua da Misericórdia, para descermos depois o 
Chiado, quando se nos deparou, esperando o 
mesmo carro, o Emilio Costa. 
Na distribuição ocasional dos lugares, as se-

nhoras tomaram-nos mais à frente e eu fiquei 
num dos assentos da redaguarda ao lado do 
Emílio. Expliquei-lhe quem era aquela nossa 
amiga e de que padecimentos se queixava. 
Quando saltámos do carro fomos descendo o 
Chiado pelo passeio da esquerda, enquanto as 
duas caminhavam um pouco adiante. Em frente 
do consultório do Dr. Pulido, atravessaram a 
rua, julgando que nós faríamos o mesmo. O Emí-
lio ia, porém, para o Café do Chiado, para a 
tertúlia que já frequentava muito raras vezes 
e onde nunca mais me encontrei com ele. 
Parados, vimo-las atravessar a rua. E  o meu 
amigo, a despedir-se, disse-me: -De nós quatro 
quem tem mais saúde é  a tua amiga que vai 
consultar o Pulido. 
Fixei-o. Vi-lhe o olhar desalentado, uma ex-

pressão de fadiga no rosto, como se antevisse 
que, afinal, dos quatro era ele o mais próximo 
da morte. E, três meses depois, com a minha 
amiga já a caminho da convalescença, o Emílio 
Costa baixava à terra. E nunca mais me há-de 
esquecer o tom duma ironia triste com que ele, 
nessa tarde, ao Chiado, proferira aquela frase! 
Nos nossos encontros no café, no grupo de 

camaradas e amigos que ali nos juntávamos, 
algumas vezes fazia referência aos seus males, 
como se nos quisesse ir preparando para a pró-
xima separação. Mas nunca como naquele dia, 
apesar de se não referir só a si individualmente, 
naquela frase vaga, ele se me afigurou tão 
apreensivo e desalentado, tão próximo do fim! 
A nossa amizade vinha de havia mais dé 

meio século, quando eu começava em jornais e 
revistas, folhetos, sessões de propaganda e con-
ferencias, a proclamar os principias de liberta-
ção e de humanitarismo que nos aproximaram 
um do outro. Era raro o jornal dos nossos em 
que eu não encontrava, defendendo o mesmo 
ideal de justiça, um artigo dele. Recordo-me-
e já muito vagamente, há tanto tempo isso foi! 
-duma breve polémica amistosa sobre um 
ponto, não de doutrina mas de processo de luta, 
que travámos, sem nos termos visto ainda. 
E essa discussão entre camaradas, em que nos 
não procurávamos atingir um ao outro mas mU-
tuamente nos esclarecermos, acabou por nos 
tornar amigos. Mais tarde quando, tendo COQ-
cluido em Coimbra o meu curso, vim residir 

Por CAMPOS LIMA 

em Lisboa, encontrei-me sempre com ele em 
todas as ocasiões em que era necessário contri-
buir com o nosso esforço, o nosso trabalho, 
quer pela palavra, quer pela escrita, para a pro-
pagação das nossas ideias. E ninguém como 
ele Iez tantas conferencias e escreveu tantos 
livros de vulgarização dos nossos princípios e 
tantas biografias de escritores que os defen-
diam, os quais eram também esplêndidas obras 
de propaganda pelo exemplo. 
Emilio Costa era um apaixonado pelas ideias 

de renovaçao social e sonhava com uma socie-
dade livre, em que todos pudessem viver fra-
ternalmente. Mas, sendo esse o seu grande 
objectivo, não descurava a discussao das peque-
nas questões, a conquista de qualquer regalia 
para os operários e atê muitas vezes de coisas 
que só se nao obtinham, por incú.ria, por falta 
de persistência em as reclamar. Lembro uma, 
de que talvez já poucos se recordem. Não se 
tratava, notem bem, de nenhuma vantagem de 
que ele individualmente aproveitasse. Fez essa 
campanha sempre que uma circunstancia favo-
rável lho permitia. As vezes intermitentemente. 
E hoje é uma conquista definitiva. Foi ele e 
quase só ele quem durante anos a levantou e 
sustentou e  a tornou reclamação dos carteiros 
postais - a de se acabar com a subida esfal-
fante de todos os andares dos prédios da área 
de cada distribuidor de correspondencia. 
Gosto de frisar este facto, que mostra bem 

o sentimento afectivo do seu espírito. Nas pe-
quenas coisas, na reparação de certas dificulda-
Q.es, produto das contingências soctais, é que 
ele mais se me impunha como o amigo do i'tDvo, 
adivinhando-lhe os desejos e necessidades. Os 
grandes propagandistas duma sociedade futura, 
muitas vezes vêem a massa popular em bloco, 
vêem os traços gerais, as linhas mestras da 
construçao que pretendem realizar, mas não 
descem às minúcias. Defendendo em conjunto, a 
humanidade, nao discriminam os homens: os 
carregadores, os mineiros, os camponeses, os 
trabalhadores de fábricas, etc. Há muito de 
grandioso nos teorizantes de qualquer doutrina 
de remodelação social, mas, às vezes, pouco de 
humano. Pairam muito alto e aos que quase 
rastejam na vida negra tudo isso lhes parece 
apenas uma .pura abstracção. Emílio Costa não 
era assim. Sabia qual o objectivo para que a 
sociedade devia caminhar, reconhecia a neces-
sidade dum plano geral, dum ponto a atingir, 
que englobaria a aspiraçao de todos os infelizes, 
mas isto nao o impedia ou até o impelia a pisar 
bem a terra, não se deixar absorver demasia-
damente num sonho de beleza e viver só nele, 
mas a procurar intervir desde já e sempre, para 
acabar com urna só injustiça, ainda que ela fosse, 
por se restringir individualmente a uma só 

- 83-



36

Recordação de Emílio Costa 

ER~ir~: a~~~\~m siC::!W~i~aa_~~~q~ecl~l~u:~:nãi~ 
dade que por vezes se perde com o reforço exa-
gerado do saber. Era o tipo do intelectual que 
não quis perder o contacto com o povo e que 
do povo tomou o que ele tem de mais relevante 
e atraente: uma noção prâtica de tolernncia 
e um robusto bom senso, sempre armado para 
as dificuldades da vida, sob a égide da razão. 
Mas não nos iludamos com esta larga indulgên-
cia para com os outros. Para ele adoptava disci-
plinas mais severas, e  o seu racionalismo tinha 
uma base muito firme. Era desta qualidade de 
bons que são umas feras consigo próprios: 
«Acima de tudo, deves ser o que a razão te 
aconselhar, estejas ou não de acordo seja com 
quem for• . 
São palavras suas. 
Detestando, como detestava,  o .:odioso secta~ 

rismo», deu a suà adesão a um sistema de prin~ 
cipios democráticos bem definidos, e dai não 
arredou pé. Alcançado pela brutalidade dos 
acontecimentos-duas guerras monstruosas, que 
deixaram um f':CO doloroso nas páginas da sua 
Filosofia Casei1'a-contrastado por outras ideo ~ 

logias políticas, o nosso Amigo soube conser~ 
var-se à tona da água, à semelhança daquele 
varão horaciana, que resiste, impávido, ao des~ 
moronamento do orbe. Há uma evidente gran-
deza nesta atitude, nesta soberba fidelidade 
aos princípios. Mas a fidelidade aos princípios 
gera um natural mal~estar, quando tem por sua 
frente a réplica opositiva dos factos. Emilio 
Costa exprimiu e superou este mal~estar em 
termos de humorismo e bonomia, dando~se a si 
mesmo o apodo de «bota de elástico» e embre-
nhando-se num longo e amigâvel conflito com 

vitima, grão de areia comparado com a gran~ 
deza incomensurável daquilo por que a huma-
nidade aspira. 
Admirei-o sempre, nessa sua atitude, preo-

cupado com o bem do seu próximo, do seu 
semelhante. Se me deixo enlevar pela eloquen-
cia  e  o brilhantismo das imagens dos grandes 
propagandistas erguendo perante o nosso espi-
rita a estrutura magnifica dum mundo novo, 
sinto que quanto mais  o orador se eleva e ful-
gura na radiação do seu talento e fantasia, mais 
distante está de mim e não oiço, como ouvia ao 
Emilio Costa, num simples gesto, no acudir 
a  um lamento, a uma dor, o bater do seu 
coração. 

Por RODRIGUES LAPA 

os novos, que via trilharem caminhos diferentes 
dos seus. 
Este homem era um mestre na discussão: 

porque sabia respeitar a eminente dignidade do 
adversário e não descia a estratagemas grossei-
ros para o pôr em má posição; antes, pelo con-
trário, fazia todo o possível por se entender 
com ele. Este e1dendimmto tem um significado 
profundo no pensamento de Emílio Costa e leva 
a resultados surpreendentes e até algo compro-
metedores. Humanista por essência, punha o 
homem acima das doutrinas. Em sua opinião, 
por mais acerbas que fossem as pugnas ideoló~ 
gicas, por mais tenazes os rancores políticos, 
havia sempre lugar para um entendimento entr e 
os homens. A força-e  a fraqueza-do pensa-
mento politico de Emílio Costa residia neste 
generoso humanismo, a que_não devemos pro~ 
curar raiz crista., antes convêm filiar numa bon~ 
dade inata, numa ternura prôpria de portugues, 
para quem as mais truculentas oposições se 
resolvem afinal a bem, com uma afectuosa pal-
madinha nas costas. 
Esta bondade do nosso Amigo teve a sua 

coroa de glória, glória humilde, que hoje nos 
faz sorrir, mas que teve a consagração dos po-
deres públicos. Batendo-se toda a vida pelo 
bem~estar das classes desprotegidas-honra 
lhe seja!-viu ainda realizada a sua velha e 
humanitária aspiração: que fossem postas à 
entrada das casas caixas do correio, para evitar 
aos pobres dos carteiros as longas e fatigantes 
subidas. Pena foi que a medida, simpática e jus-
tíssima, não tivesse sido tomada no tempo em 
que a concebeu este grande amigo dos traba-
lhadores. Por uma ironia do destino, que tam-
bém nos faz sorrir, só foi posta em prática num 
regime que não era da sua afeição. 

«Vou dizer~ te ttma co·isa, mas i segredo», 
é um contra-senso. Desde que ttma coisa se 
dú; a algwJm, deixa de ser secreta. Hd coi-
sas que se dizem a qualquer pessoa: são as 
bauais. I-lá as q·ue sô se d:'zem a uma ou 
outra pessoa: são as confidenciais. Há as 
que uão se dizem a uittguém: são as Sf'c1·e-
tas. Há as qtte Item a nós próprios uos 
atrevemos a dizer: são as criminosas. 

E. C. 



37

UM HOMEM BOM 

REPn~In~~~~; ~~~ ;e;;o~~~dcao~~~f~oêndc~j~!t7~~ 
manda prestar a vultos desaparecidos e elimi-
nados, um a um, do nosso convívio social. Há 
que reconhecer quanto tem o triste facto de na-
tural: somos de uma geração que fez o seu 
tempo, combateu o seu combate, avançou até 
·ande lhe foi possível e, ao cabo, tem quere-
signar-se ao fatal rareamento das fileiras e  a 
·que se apaguem na paz do túmulo as luzes dos 
melhores espíritos e as vozes aliciantes que 
mais gostámos de ouvir um dia. 
Tal o caso deste Emílio Costa de saudosa 

e honrada memória. Quando a sua hora soou e 
tivemos que suportar a dura realidade de nova 
ausência definitiva,  o vazio confrangedor, de-
terminado por esta ausência, avolumou em nós 
a noção de quão raros vao sendo os que ainda 
ficam e do pouco valimento que nos pode ser 
averbado, já hoje, em frente ao muito que todos 
juntos ambicionávamos, para serviço e para de-
fesa do interesse colectivo. 
O ponto é que se possa ir reconhecendo, 

num rigoroso balanço de contas, por cada uni-
dade combatente, por cada companheiro que se 
recorde, que este soube cumprir  o seu dever 
cívico e nos deixou, de mistura com a saudade, 
a lembrança de um bom exemplo: Em!lio Costa 
será'recordado por quantos de perto o conhece-
ram,  e ser á interpretado por quem leia seus es-
critos-tão transparentes estes são-, como 
homem bom no sentido mais nobre deste velho 
dizer. Homem de conselho seguro, de opinião 
ponderada, iluminado acima de tudo pelos dotes 
de um raro bom senso; e ao mesmo tempo ho-
mem de principias, firme, pundonoroso e inca-
paz, em quaisquer circunsta.ncias, de trair o seu 
ideário fundamental. Nunca se lhe bateu à porta 
que não correspondesse ao chamamento para as 
tarefas da cidadania. Nunca se apelou para o 
seu critério, a sua experiencia, o precioso sentido 
das oportunidades que também o distinguia, e 
para o vasto conhecimento dos homens e das 
coisas que, modesto e paciente, foi acumulando 
ao longo de uma vida de trabalho intenso, que 
ao apelo feito não correspondessem: ou uma 
sugestão útil, ou um aviso de aproveitar ou, 
talvez até, a soluçíio mais adequada para o pro-
blema do momento. 
Com isto, um tipo bem português, acolhedor 

e franco, mais plebeu acaso que burguês, mas 
enobrecido pela inteligencia e pelo estudo, pes-
soa a cuja beira apetecia encontrar-nos, com 
quem aprazia travar amena discussão, para logo 
se reconhecer nele o timbre superior da tole-
rância e  a capacidade rara de saber escutar e 
compreender. • 
A falta que nos fez, que nos está fazendo a 

todos é grande. Há um l ugar vago, o seu, que se 
não preenche e isto porque os atributos espe-

Por AZEVEDO GOMES 

ciais lhe definiam personalidade àparte, tão in-
confundível esta como apreciável no conjunto 
das nossas actividades habituais. 
Gostaria que todos os novos, e aqueles a 

quem cabe amanha. a tarefa condutora, tives-
sem conhecido Emílio Costa, como eu e poucos 
mais o conhecemos. Inspir á-los-ia na vida difícil 
a serenidade deste homem bom; aprenderiam 
nele a lição da tolerância; e com ele se habi-
tuariam a escutar, como sendo da maior valia, 
essa voz-a que aludi-do mais equilibrado e 
sólido bom senso. 

Uma carta de Castelo 

Branco Chaves 

O nosso querid o  Amigo  e ve lho cama-
rad a Castelo Brsnco Chaves enviou-nos a 
seguinte carta: 

Meu caro Câmara Reys: 

Usujrttiudo de tttn privilégio que é apa-
ndgio dos mortos-o esquecime11to-1tão 
est1·auho qtte me uão tivesse sido guardado 
um lugar 110 mímcro que a Sear a vai cousa-
grm· à tnem6ria de Emílio Costa. O meu 
Amigo, porém, cuc01:traudo-me na rua, ve-
1'ificou que eu ai~tda audm1a por este tmm-
do, lembrou-se da minha amizade c admi-
ração· por Emz"lio Costa e ofereceu-me um 
cauto de página. Aceito-o e agrade~o, por-
que seria mdgoa que o mett nome 11ão apa-
recesse entre os dos outros amigos desse 
!tomem inteligente e bom, desse cardcter 
nobilissimo, austero, sem rigidez, desse 
propt~gnador de todas as causas justas, 
mas que mo1·rcrt sem mdcula de iutolcràu-
cia. 
Na histOria das ideias politicas e sociais 
cm Portugal, a obra 6 a vida de Emílio 
Costa ficam como um exemplo de acção 
II01'teada por um grande ideal mo,.at. E 
po1· que tais e.1:emplos são cada vez mais 
raros, ao saber da morte do querido c admi-
1'ado amigo, t•ememorei as melancólicas 
palavras de Tatle;wmtd: .-.Cc qui devieu-
dra te monde, je u'eu sais rim. C e que je 
vois, c'est que ricn u'est remplacé; ce qui 
jiuit finit tout à fait. On ue vot't claire-
mcut que ce qu'ou a perdu». 

Aceite, meu caro Câmara Rcys, o abra~o 
do velho companltei1·o e amigo 

'Bastelo c:Bwnco 'Biiaves 
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Intelectual pela cultura 

pelo Manual coracão 
I 

T ALVEZ o sibilino  qualificativo  q ue  encabeça 
o  presente escrito  não traduza com proprie-

dade a verdadeira posição de Emílio Costa ante 
o movimento das ideias de carácter social que 
nobremente propagou até quase ao fim da vida. 
Mas não encontramos outro que melhor possa 
dar o  significado exacto da devoção com que 
o extinto camarada fez, em Portugal, durante 
mais de meio século, em periódicos, conferen-
cias, discursos e livros, urna forte sementeira 
de ideias e principalmente  do Sindicalismo, de 
que foi, entre nós, o primeiro propagandista 
-primeir o não só pelo que respeita à ordem 
cronológica, mas também pelo perfeito conheci-
mento que tinha do movimento operário e pela 
sinceridade, desinteresse e  coerência com que 
se lhe dedicou. 
Intelectual dos de maior valia da geração a 

que pertenceu, tido em alto conceito nos meios 
cultos, sem excluir o que era constituido pelas 
principais figuras republicanas, uma das quais 
-Brito Camacho, que, apesar de não ser pró-
digo e m afeições, o  tinha em elevado apreço-, 
poderia, quando foi implantada  a República, ter 
feito o q ue muitos contemporâneos seus fizeram: 
pôr-se ao serviço do novo r egime, t anto mais 
que, por u m lado, nilo lhe escasseavam qualida-
des para brilhar, e, por outro, não possuía uma 
sitllação económica próspera-como nunca a 
teve, aliás. 
Preferiu, porém, manter-se inteiramente in-

dependente e continuar a viver com os magros 
vencimentos de professor de ensino secundário, 
sem lugar vitalicio. Foi mesmo a partir de en-
tão q ue  o  antigo Libertário se deixou empolgar 
pelo Sindicalismo, pois d atam dessa altura as 
s uas traduções de: A Acção Siudica/, Sittdica-
lismo e  S ocialismo e A Confederac;âo Geral do 
Trabalho, opúsculos editados pela antiga Livra-
ria José Bastos & C.•, a que se seguiu Acção 
directa e acção legal, uma conferência realizada 
em fins de I9II na sede da extinta cCasa Sin-
dical• da Rua do Século (editada pela União 
das Associações de Classe de Lisboa), que con-
s ideramos o melhor trabalh o de Emilio Costa, 
pois havendo nós lido talvez tudo quanto se tem 
publicado em volta do tema em referência, ja-
mais o vimos tratado com a clareza, a precisão 
e  a lógica com que o aprofundou o extinto pro-
pagandista, nessa admirável conferencia. 

Quer porque provinha de família pequeno-
-burguesa, quer pela sua formação mental, quer 

Por ALEXANDRE VIEIRA 

ainda pela possível influencia que o sector so-
cial e m que exer cia  a  actividade poderia porven-
tura fazer predOminar no seu espirita, seria na-
tural que as predilecções de Emílio Costa con-
ver gissem para um meio-ambiente oposto ao 
formado pelos trabalhadores manuais. 
Não s ucedia, contudo,  assim, pois, sem dei-

xar !fe manter relações amistosas com muitas 
pessoas pertencentes àquele meio, preferia, não 
obstante, o convivia com os operários, especial-
mente se estes eram animados de ideias de re-
novação social, podendo nós afirmar, sem receio 
de  desmentido,  q ue  mostrava tanta considera-
ção pelos indivíduos biw placés como pelos pro-
letários, ainda que estes pertencessem à condição 
mais humilde.  E como tirara  o Curso Superior 
de Letras,  que dá o qualificativo de e:licenciado», 
se adregava que alguém o tratasse por cdouton, 
acudia, chocarreiramente: .:Vá chamar nomes 
feios a  outros ! ... • 
Homem de espírito vótado a tudo quanto a 

vida oferece de elevado e  belo, não vivia exclu-
sivamente para as ideias de renovação social, 
pois era também chefe  de família exemplar, 
como se verifica através do que escreveu, pouco 
tempo antes de morrer, no comovente caderno 
em que dá aos filhos o resumo da sua vida-ca-
derno que este número da Seara Nova insere-, 
e vibrava ante todas as manifestações de Arte, 
sobretudo a Música. A  prová-lo está o entu-
siasmo com que colaborou, como conferente, em 
muitos dos admiráveis concertos q ue  a excelsa 
Senhor a D . Ema da Câmara Reis e o seu distinto 
g r upo de amadores realizaram na extinta Uni-

ver~~~,~e P~~feus~~r , P~::uf~:í1~o eC~~~:r~smsaà~s~ 
mais idóneos que tem passado pelas escolas de 
ensino secundário, e as suas lições, deveras 
aliciantes, foram sempre seguidas com a máxima 
capacidade de atenção pelos instruendos, os 
quais, ao contrário do que sucede geralmente, 
não mostr avam pressa de que breve chegasse 
o fim da aula, especialmente se esta era preen-
chida pelo estudo de línguas, uma das quais 
-o francl!:s-o Mestre falava primorosamente, 
e  nem de outro modo se explicari a que hou-
vesse ensinado esse idioma na Universidade Li-
vre de Bruxelas; corno publicista, usava dum 
estilo correntio, sem arrebiques de forma, pois 
t inha a preocupação de que todos os leitores 
assimilassem os seus dizeres, pelo que, em vez 
de pretender dar a impressão de erudito, pre-
feria pôr-se ao nível mental do povo, adoptando 
para esse efeito uma linguagem que fosse per-
feitamente acessível às classes populares; fi. 
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nalmente, como conferencista, era figura incon· 
fundível, não se servindo de trapos esbrasean· 
tes, antes falando singelamente, e, assim, diri· 
gia-se, invariAvelmente, ao racioc.inio dos audi-
tores, o que fazia com uma dicção tão límpida 
e clara que não se perdia uma frase das suas 
prelecções, entremeadas, por vezes, de ditos gra-
ciosos e acompanhadas de gestos tão sóbrios, 
sem deixarem de ser eloquentes, que os con-
ceitos do ad~irâvel conferencista-que para 
mais dispunha de figura de aparência hercúlea, 
insinuante-tanto eram apropriados pelas pes-
soas cultas como pelas menos dotadas. 

Dissemos atrás que Emilio Costa preferia o 
convívio com os operários que eram animados 
de ideias de renovação social, e as pessoas que 
o conheceram de perto sabem que não se trata 
duma afirmação sem base. 
Mas o que muitos ignoram, porque o extinto 

camarada não o confessava senão aos mais ínti-
mos, ê que, moral e fisicamente, sofria tanto ou 
mais do que os trabalhadores manuais quando 
qualquer empreendimento levado a efeito pela 
respectiva organização sindical não era coroado 
de ê::dto. Espirita estruralmente justo e progres-
sivo, propagando ideias em favor dos oprimidos, 
da justiça que lhes assiste, tudo quanto contri-
buísse para o melhoramento das condições eco-
nómicas e sociais dos trabalhadores, enchia-o 
de satisfação. Mas se em lugar de resultados sa-
tisfatórios se apuravam contrariedades, não ha-
via frases optimistas que o aquecessem, pelo 
que amiúde caia num estado de neurastenia que 
muitas vezes o levava ao leito. 
Durante os anos que fomos forçado a deter-

-nos por terras francesas sustentámos com Emí-
lio Costa uma aturada correspondência, toda 
ela versando quase exclusivamente assuntos de 
natureza sindical, o que nos deu ensejo de ava-
liarmos na justa medida a preocupação que ele 
tinha pelo movimento operário, preocupação que 
talvez merecesse o qualificativo de paixão, tão 
intensa era. 
Esta faceta da personalidade do grande se-

meador de ideias sempre nos impressionou for-
temente, e muito mais por se dar a circunsta.ncia 
de o nosso amigo não ser trabalhador manual, 
ao contrário do que sucede connosco, com o que 
queremos dizer que não viria a ter, na hipótese 
de o triunfo coroar os nossos esforços convergen-
tes a uma vida melhor, um beneficio directo, 
imediato, palpável. 
Mostrava assim urna grandeza de alma que 

rareia nos tempos que decorrem, pelo que foi 
precisamente pensando em Emilio Costa que, no 
proémio do livro E m Volta  da Minha Profis-
são, escrevemos: «que nos merecem o maior res-
peito os homens que, não sendo pràpriamente 
trabalhadores manuais, tem dado uma devotada 
cooperação à causa do proletariado, pois mos-
tram assim um espirita de isen ção não inferior 
ao de vários operários, uma vez que não tê m 
por móbil o interesse material». Pensávamos 
nele e pensávamos também noutros homens de 
temperamento abnegado, como Manuel Ribeiro, 
Adolfo Lima, Neno Vasco, Severino de Carva-

lho, Sá Viana, José Carlos de Sousa e alguns 
mais. 

Mas há ainda um facto assaz eloquente a àar 
uma nota nobilíssima da coerência que caracte-
rizava Emilio Costa, facto a que, apesar da per-
muta de confidencias que mantivemos durante 
muitos anos, jamais aludiu o extinto camarada, 
tendo o caso chegado ao nosso conhecimento, 
após a sua morte, por intermêdio dum amigo 
comum (Francisco Luis Veríssimo), o qual, por 
sua vez, acidentalmente o ouvira relatar, no 
Porto, ao eminente poeta Guerra Junqueiro, que 
o estava contando a essoutro alto espírito que 
foi Cristiano de Carvalho. 
Sabe-se que o grande lírico  fora designado, 

pelo Governo Provisório, para Ministro de Por-
tugal na Suíça. Ora, antes de partir par a Berna, 
pediu Guerra Junqueiro a Brito Camacho que 
lhe indicasse uma pessoa que reunisse as quali-
dades morais e intelectuais necessárias para 
preencher o lugar de seu secretário-particular. 
Reflectiu o chefe republicano uns instantes, após 
o que disse ao poeta: «Conheço um homem que 
preencheria perfeitamente esse lugar. Sàmente 
esse homem é mais do que republicano: é anar-
quista•. E indicou o nome de Emilio Costa. 
Guerra Junqueiro convidou imediatamente o 

nosso amigo a ocupar o lugar, tendo Emílio 
Costa seguido para Berna poucos dias volvidos. 
Porém, ao cabo duns dois meses era o Mi-

nistro surpreendido com o pedido de demissão 
apresentado pelo seu secretário· particular! 
Inquiriu Junqueiro da razão que o havia le-

vado a declinar o lugar, vindo a saber, com 
estupefacção, que o motivo consistia na circuns· 
ta.ncia de as autoridades de Setúbal, sem ore-
púdio do Governo, terem usado de processos 
violentos em relação ao operariado daquela ci-
dade, por se haver declarado em greve! 
Regressou, pois, Ernilio Costa a Portugal, 

abandonando um lugar que, além de ser desem-
penhado num país de que gostava, lhe rendia 
uma libra diária, o que era dinheiro naquele 
tempo. 
E, ao regressar, de passagem por Barcelo-

na-soubemo-lo há pouco, por intermédio de 
seu irmão-, foi maçado pela policia daquela 
cidade espanhola, que o considerava.,. «inde-
sejável&. 
Bastaria o conhecimento do facto que vimos 

de expor para se aquilatar da envergadura mo-
ral desse homem probo, que quis, até ao fim da 
vida, que as suas atitudes estivessem em per-
feita conexão com as ideias propaladas. 
Se outras razões não houvesse, esta seria bas-

tante para que a memória de Emílio Costa fosse 
recordada com respeito e saudade pelos seus 
amigos e antigos camaradas. 

A venda do peixe-Trabalho extemtan-

te, primitivo, anti-higiénico, incómodo para 

todos.  Mas  as var inas são  tão  pitorescas I 

Dão à cidade um ctmlzo tão original/ 
E. C. 
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A NACIONAL 
A MAIS ANTIGA 

COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS DE VIDA 

SEDE NA SUA PROPRIEOACE: 

Avenida da t,_iberdade, 18-LISBOA 

Telefone p, p. C. 

Capital e Reservas em 1952: 126:291 contos 

Seguros de Vida, Acidentes pessoais, Incêndio, Agrfcolas, 
Maritimos, Automóveis e Responsabilidade civil 

DELEGAÇÕES NAS SUAS PROPRIEDADES 

No Porto:  Praça da l iberdade, 114 ...... Em Coimbra: Rua Ferreira Borges, 79 

AGÊNCIAS EM TODO O PAIS 

ALGUMAS OBRAS DE EMÍLIO COSTA 

cf/iseu Rec/uu . 

cMu/heres e Feminismo, 

«O Deslino do Proletariado lnleleclual,, 

«'Ascensão, Poderio e  Decadência da Burguesia» 

«Filosofia Caseira, . 

Pedidos à S E  A  R  A  N O V  A 

Preç o 

5$00 

7$50 

5$00 

6$00 

20$00 

RUA DA ROSA, 240, 1." TELEFONE 2 3547 

S. Â. Brown, Boveri & C.a 
BADEH • SU(ÇA 

Representante para Portugal e Col6nias: EDDUARD DALPHIN 

Praça D. Joi o I, 25-3.0, Dto. 

PORTO 

Fornecimento de centrais eléctricas completas, 

transformadores, motores eléctricos, 

aparelhos de alia e baixa tensão. 

Locomotivas eléctricas, 

emissores para radiodifusão, etc. 
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