


COLECÇÃO PENSAMENTO PORTUGUÊS
IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

LISBOA

2004

ÁLVARO RIBEIRO

DISPERSOS E INÉDITOS

I

(1921-1953)

Organização e apresentação de JOAQUIM DOMINGUES





7

ÍNDICE

Apresentação, por JOAQUIM DOMINGUES ................................................. 11

É esse o grande mal! ............................................................................. 19
Enigma ...................................................................................................... 21
Num álbum .............................................................................................. 23
Sofrer do poeta ....................................................................................... 25
O rei ........................................................................................................... 27
Povo! .......................................................................................................... 31
Nacionalismo ........................................................................................... 33
A República ............................................................................................. 39
Comentário ............................................................................................... 43
Reflexões sobre política democrática ................................................. 47
A política dos partidos ......................................................................... 55
Política nova ............................................................................................ 59
Assembleia Nacional Constituinte ..................................................... 63
Congresso ................................................................................................. 65
Princípio .................................................................................................... 69
Inquérito ................................................................................................... 71
Política ....................................................................................................... 75
Oposição ................................................................................................... 79
Liberalismo ............................................................................................... 83
Da conveniência de abandonarmos velhas noções ........................ 89
A pedagogia e a democracia — Uma tese notável que sugere

algumas considerações de carácter pedagógico ....................... 93
Carta pública anunciando a constituição do Grupo Renovação

Democrática ...................................................................................... 97
Os objectivos doutrinários do Grupo Renovação Democrática

[entrevista] ........................................................................................ 99
Quais são as tendências que se manifestam nas gerações novas

[entrevista] ........................................................................................ 101



8

Depoimento no inquérito do Diário da Noite ................................... 105
Três gerações políticas .......................................................................... 119
Um livro de filosofia — Economismo, por Manuel Maia Pinto ...... 121
Republicanos ............................................................................................ 125
A mulher na vida social [entrevista] ................................................. 129
A questão de regime ............................................................................. 135
Inquérito sobre a Universidade .......................................................... 139
Páginas dum caderno democratista ................................................... 147
Problemas novos — O fado — Em que sentido deve evoluir o

seu poema (estudo crítico) ............................................................ 155
Portugal e Descartes .............................................................................. 161
Doutrina fadista (conferência) ............................................................. 163
Defesa do idioma — Na Metrópole e no Ultramar ....................... 175
Páginas escolhidas .................................................................................. 185
Homenagem a Ercília Costa ................................................................ 187
[Poesia, mística e metafísica — Nota sobre a revista Hermes] .... 189
«Um tema para a nossa geração» — A propósito dum livro de

José Osório de Oliveira .................................................................. 193
O juízo, a ironia e a máscara .............................................................. 197
Depois da Presença ................................................................................. 201
Literatura e crítica .................................................................................. 205
Questões de ensino ................................................................................ 209
Poesia e verdade ..................................................................................... 213
Cultura alemã e filosofia portuguesa — Três dissertações uni-

versitárias .......................................................................................... 217
Programa de um estudo nacional ...................................................... 221
Um problema pedagógico .................................................................... 231
Fernando Pessoa, poeta e filósofo ...................................................... 235
Stendhal .................................................................................................... 241
A perenidade dos mitos e o ressurgimento da mitologia — A he-

róica e leal posição de Raul Proença e Leonardo Coimbra
perante a obra de Nietzsche ......................................................... 243

Discussão da literatura ......................................................................... 247
Delfim Santos, Notes pour une Étude sur Descartes. Tirage à part

du Bulletin des Études Portugaises, 1943. Lisbonne, 1944 ........ 255
Domingos Monteiro, Paisagem Social Portuguesa. Colecção Forum,

Editora Educação Nacional, L.da Porto, 1944 ............................ 257
Faculdade de Filologia .......................................................................... 259
P.e Ilídio de Sousa Ribeiro, O. F. M., Escola Franciscana (História

e Filosofia). Edições Gama. Lisboa, 1944 .................................... 263
No meio está a virtude ......................................................................... 267
Leonardo Coimbra (apontamentos de biografia e de bibliografia) 273
Ravaisson .................................................................................................. 285
A filosofia portuguesa não é como a de outros povos da Europa

moderna e obriga-nos a difíceis e demoradas investigações
históricas [entrevista] ..................................................................... 287



9

O reaparecimento de O Tripeiro — Uma carta do Dr. Álvaro Ri-
beiro .................................................................................................... 291

O Porto e os estudos humanísticos .................................................... 293
Não interessa defender a memória de Leonardo Coimbra das

acusações dos que foram seus contemporâneos [entrevista] 297
Positivismo e messianismo (introdução ao estudo do pensamento

de Sampaio Bruno) ......................................................................... 301
Filosofia e religião na teoria da história ........................................... 315
Nótula sobre romance e filosofia ....................................................... 321
A história da filosofia e o ensino universitário .............................. 325
Centro de Estudos Europeus. Retrocesso ou progresso? .............. 329
A propósito de Dilthey ......................................................................... 333
A filosofia no Boletim do Ministério da Justiça .................................. 337
Escola de poesia ..................................................................................... 341
Tentame de prognóstico ....................................................................... 345
A. de Miranda Barbosa, A Essência do Conhecimento. Coimbra,

1947 ..................................................................................................... 349
1936-1949 — No aniversário da morte de Leonardo Coimbra ... 353
Bibliotecas e bibliotecários ................................................................... 357
Faculdade de Letras ou Faculdade de Filosofia?... ........................ 361
Filosofia espanhola e filosofia portuguesa ....................................... 363
Um decreto em defesa do idioma português será solicitado ao

Governo na reunião de hoje da Comissão Organizadora da
Sociedade de Língua Portuguesa [entrevista] .......................... 367

Nunca estivemos atrasados em relação ao pensamento europeu!
[entrevista] ........................................................................................ 371

Sampaio Bruno e os valores literários .............................................. 375
À luz da filosofia .................................................................................... 379
Civilização ocidental e cultura portuguesa ...................................... 381
Defesa do idioma e artes gráficas ...................................................... 385
Como devem ser estudadas as grandes figuras literárias ............ 387
Teses de filosofia .................................................................................... 391
Leonardo Coimbra e a política do seu tempo ................................ 395
As portas do conhecimento — Matemática e metafísica .............. 407
A nomenclatura das cores .................................................................... 427
A literatura portuguesa desde 1900 até 1950 [depoimento] ........ 431
Todos os povos cultos se orgulham das suas filosofias [entrevista] 433
Francisco Bacon ....................................................................................... 437
Ortografia e tipografia .......................................................................... 441
O ensino da teologia e a filosofia portuguesa ................................ 445
Canção e oração na poesia inglesa .................................................... 449
Como vivem os intelectuais portugueses a sua relação com a

cultura passada em Portugal? [depoimento] ............................ 453
Vocabulários e dicionários ................................................................... 457
Revolução da crítica literária ............................................................... 463



10

Positivistas e materialistas ................................................................... 467
Vicissitudes da filosofia portuguesa .................................................. 471
Tendências da filosofia portuguesa — A nova antropologia ...... 475
Fixistas e evolucionistas ....................................................................... 479
Teixeira de Pascoais e o génio português ........................................ 483
Tomás Campanella ................................................................................. 487
Kierkegaard .............................................................................................. 489
Tomás Carlyle ......................................................................................... 497
Frederico Nietzsche ................................................................................ 505
Depoimentos a Bem Viver ..................................................................... 511
Tentame de clarificação ........................................................................ 515
Para a história da filologia portuguesa ............................................ 537
O problema dos direitos de autor [depoimento] ............................ 541
Portugal Contemporâneo, de Oliveira Martins ................................... 543
Autoridade ............................................................................................... 547
Educação de adolescentes .................................................................... 549



11

APRESENTAÇÃO

A recolha de textos dispersos tem alguma analogia com o processo
de decantação, pelo qual, com a ajuda do tempo, se visa separar, distinguir
e apurar o que antes se encontrava integrado, confundido ou quiçá esque-
cido numa totalidade mais ampla. Na verdade, os textos ficam marcados
pelo suporte a que estiveram ligados, anos a fio por vezes, e não é sem
consequências que os sujeitamos a uma deslocação violenta. Se não vale
o mesmo ler um impresso em papel ou um manuscrito em pergaminho,
também não é indiferente alterar o contexto de um escrito, como é o caso,
evidente, da publicação periódica para o qual foi pensado e redigido, no
pressuposto de certo arranjo gráfico, que o emparceirou a outros, com os
quais entrava em diálogo ou (quem sabe?) em dissonância e até em polémica.

Por mais que sejam as incógnitas com que tenhamos de enfrentar-
-nos, a recolha dos dispersos de Álvaro Ribeiro justificava-se há muito
pela enorme riqueza do seu conteúdo, que está longe de esgotar-se nas
circunstâncias que ditaram a sua publicação ao longo dos seis decénios
que vão de 1921 a 1981. Admitimos mesmo que haverá hoje porventura
melhores condições para valorizar pelo menos alguns deles, tendo em
atenção que não foi em vão o magistério do filósofo, como o dos prede-
cessores, companheiros e discípulos. Na sucessão das gerações, a tradição
de que ele foi um elo privilegiado, como que vai alargando a sua rever-
beração na vida mental portuguesa.

Rareiam cada vez mais os que ainda acompanharam com atenção o
seu percurso na imprensa periódica e não periódica, pelo que se impunha
tornar acessível aos mais novos essa parcela importantíssima do seu labor
intelectual. Ela vale como lucidíssimo comentário à vida espiritual por-
tuguesa, mas também como testemunho da determinação e persistência
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com que Álvaro Ribeiro se empenhou em elucidar os seus contemporâneos,
no fito de os despertar para os valores da Pátria em crise. Com os olhos
no futuro, ciente de que o pensamento é que move os homens e os povos,
o seu intuito constante foi o de apontar e preparar o reencontro dos portu-
gueses com a missão civilizadora de alcance universal para que estão voca-
cionados.

Importa ter presente, ao ler as centenas de páginas que nos foi possível
reunir aqui, estarmos perante o trabalho de quem não era um escritor de
profissão, nem tão pouco foi admitido à docência por quem de direito; antes,
acusado de ser polémico, teve de lamentar que mais fosse discutida a sua
pessoa que as suas teses. E, no entanto, a perfeita construção e a luminosa
lição destes escritos, generosamente dispersos por quem elevou a palavra
escrita a um grau de beleza, de subtileza e de rigor verdadeiramente raros,
continua a facultar-nos fecundos ensinamentos e sugestões inesperadas,
que esperam ainda a ponderada exegese e a subtil hermenêutica.

Tal como Bruno, cujas páginas arrebatam o leitor diligente pelo
segredo que se oculta sob as formas despretenciosas, também Álvaro
Ribeiro cultiva uma prosa que, acessível a qualquer homem culto, vale
sobretudo pela virtualidade do acesso a níveis superiores de significação,
pelo recurso «maravilhoso» que é a arte dos tropos. Não é por acaso que,
a propósito das relações entre a filosofia e a filologia, ele declara, um tanto
surpreendentemente, que considera a filologia mais exigente e difícil,
superior à filosofia, já de si tão exigente que mal basta dedicar-lhe toda
uma vida. É o que afinal aparece explícito no derradeiro livro, onde narra
as Memórias de um Letrado — não de um filósofo.

Pena é que ande perdido o romance, por mais de uma vez anunciado
e sobre o qual há alguns testemunhos, do qual apenas conhecemos os
três fragmentos dados a lume sob o título «Palavras que fazem ver».
A expressão, que destoa do seu estilo habitual, caracteriza porém, na
perfeição, o luminoso efeito da sua prosa, que tem o condão de evidenciar
o que, por secreto, oculto ou reservado, só em raros momentos de lucidez
aflora à superfície da palavra, à flor da consciência. A definição da filosofia
como a arte de «por amor transformar a crença em ciência» implica o
admitir que a verdade não é, por natureza, inefável, mas ao mesmo tempo
exige uma arte subtilíssima que só o filólogo, o letrado ou o cabalista
de primeira água poderão dominar.

Não é de admirar, por isso, a cegueira que impede alguns leitores
de acompanharem com proveito o itinerário para que o filósofo aponta.
Aliás, ninguém dirá que a sua obra seja de compreensão fácil, sendo certo
que, precisamente pelo esforço que exige, é que ela propicia aquela dilatação
da inteligência que gratifica os que vivem na dolorosa consciência da
sua ignorância e da geral dispersão, mas acreditam na prometida rein-
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tegração. Essa leitura exerce mesmo um efeito catártico, já que a since-
ridade afectiva, característica do seu estilo mental, facilita a identificação
com quem, desde a adolescência, pôs em Deus a sua fé, a sua esperança
e o seu amor.

M
Escritor atento à distinção entre os géneros literários, tema sobre o

qual meditou desde a juventude, porventura estimulado pelo convívio
com José Régio, Álvaro Ribeiro desenvolveu cuidadosamente os seus
escritos em função não apenas da finalidade, mas também da forma como
tinham sido concebidos. Se há excepções, não passarão de dois ou três
casos, num total de centenas de textos publicados ao longo da vida pública.
É o que acontece, por exemplo, com o ensaio intitulado «Ontologia dos
valores poéticos», em parte publicado na revista Acto (1952) e retomado
no Diário de Notícias (1955-1956), a qual aparecerá mais tarde como
introdução ao volume Escritores Doutrinados (1965).

Aparte isto, apenas haverá a registar os quatro artigos incluídos como
apêndice ao terceiro volume das Memórias de um Letrado (1980) que,
apesar de não estarem ali deslocados, dir-se-ia representarem um expediente
editorial para compensar a relativa magreza do volume. Quanto aos escri-
tos que serviram de suporte a intervenções orais, são tão escassos que
dificilmente ganham autonomia; aliás, a redacção retira-lhes o carácter
que o filósofo tanto admirava na palavra inspirada das aulas, palestras
e discursos de Leonardo Coimbra. Serão, porventura, apenas três: «Os
Reis Magos e a tradição portuguesa» (Cidade Nova, Junho de 1955),
o texto da alocução sobre a filosofia portuguesa proferida no Centro
Nacional de Cultura (Flama, 6 de Dezembro de 1957) e a palestra sobre
«Filosofia e filologia» lida em 1971 no IADE, publicada no ano seguinte
no Diário do Minho e depois incluída como capítulo introdutório de
Uma Coisa que Pensa (1975).

De acordo com esse pressuposto, os textos dispersos haveriam de
organizar-se em função da respectiva tipologia literária, por implicar em
cada caso um estilo diferente, mas também um distinto modo de ler. Assim,
é bom de ver que o prefácio aos Ensaios de Francisco Bacon tem um
valor e um alcance muito diferentes dos que será legítimo atribuir à
recensão do tomo VII dos Ensaios de António Sérgio. Sem artifício, a
colectânea poderia dividir-se nas seguintes secções: prefácios, artigos,
recensões e entrevistas (incluindo os depoimentos).

No entanto, a opção por tal critério teria consequências indesejáveis,
como, por exemplo, o de que as entrevistas dadas na fase da Renovação
Democrática não beneficiariam da proximidade dos artigos dados a público
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pela mesma altura e tenderiam antes a ser aproximadas às entrevistas
de uma época muito posterior, em que tanto os temas como até algu-
mas teses tinham mudado significativamente. Pareceu por isso preferível
dispor os diferentes textos esparsos seguindo apenas a ordem cronológica
da sua publicação ou, no caso de ser conhecida, da sua redacção, o que
terá também a vantagem de facilitar a identificação dos temas, dos pro-
blemas e das teses que sucessivamente o interessaram.

Essa tinha sido já a opção de Pinharanda Gomes na pioneira e uti-
líssima recolha publicada em 1987, sob o título As Portas do Conhe-
cimento. Dispersos escolhidos, e também a de Paulo Samuel na
prestante Teoria da Revolução (Escritos da juventude), atinente aos
anos de 1926-1930, saída em apêndice ao número especial da Nova
Renascença (n.º 48, Porto, Inverno de 1993). Importa no entanto atentar
em que o primeiro respeitou escrupulosamente a indicação constante no
colofão de Uma Coisa que Pensa, onde se consigna: «DO AUTOR:
Bibliografia completa no livro de Pinharanda Gomes — Pensamento
Português III, Livraria Pax, L.da, Braga (Portugal), 1975». Conforme
se interprete aquela informação — ou como sendo meramente indicativa
(justificada pelo facto de ser o mesmo o editor de um e do outro livro,
para mais saídos na mesma data), ou então como taxativa restrição por
parte do autor daquela que entende ser a parte da sua obra que se mantém
válida na perspectiva da plena maturidade espiritual — o procedimento
terá de ser diferente.

No pressuposto de que, não obstante a normal evolução do pensamento
e a confessada mudança de orientação, Álvaro Ribeiro nunca renegou
os textos publicados, embora se distanciasse com o tempo de algumas
posições defendidas na juventude, entendemos nós que a recolha dos
dispersos deveria incluir tudo o que pudesse identificar-se como da sua
autoria. Ao leitor, a quem apenas facilitamos o acesso a escritos cuja exis-
tência está identificada, é que caberá em última instância avaliar a impor-
tância relativa de cada um e de cada fase da sua evolução mental. Cremos
que eles não serão demais para a compreensão de um pensamento cujos
contornos nem sempre são fáceis de definir.

Pena é, aliás, que muitos artigos saídos na imprensa, designadamente
quando o filósofo trabalhou no Diário da Noite, não estejam identifica-
dos. Outros, subscritos com as iniciais A. R., por exemplo, tanto podem
ser da sua lavra como não, pelo que decidimos não os incluir aqui.
Assim como o transcrito em anexo a outra colectânea, Ferro Velho. Me-
mórias e estudos, de Manuel Couto Viana (Viana do Castelo, 1990),
que Pinharanda Gomes mostrou já não ser da pena do então director
do Mensário das Casas do Povo, onde, por sinal, nunca assinou texto
algum.
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Mais delicado é o problema suscitado pelos inéditos, pois aí o editor
como que usurpa um direito que cabe em primeira instância ao autor.
Apesar dos inúmeros antecedentes, é legítimo impugnar a decisão que
tomámos, na presunção de melhor servir tanto a memória do filósofo como
o que seriam as suas finalidades educativas. Pareceu-nos razoável, no
entanto, admitir que os textos não editados pelo filósofo que chegaram
ao nosso conhecimento foram também eles escritos para serem publicados,
sendo certo que as contingências objectivas ou subjectivas nem sempre
viabilizariam a intenção do autor.

É sabido que a primeira versão de A Literatura de José Régio se
perdeu e que o romance já aludido só não terá sido dado a lume pelas
contingências de um parecer infeliz; não ignoramos que alguns artigos
ficaram retidos na redacção dos periódicos para que foram escritos,
enquanto outros foram alterados por via da censura à imprensa. Estas
e outras razões decidiram-nos a incluir entre os dispersos o essencial dos
inéditos, isto é, todos aqueles cujo estado de acabamento o justifica; com
exclusão, portanto, de um número diminuto de páginas, constituídas por
rascunhos manifestamente inacabados. Pareceu-nos imperdoável não
aproveitar esta oportunidade para dar a conhecer as muitas páginas onde
o pensamento vivo do filósofo se revela em novos matizes.

Aliás, três desses textos tinham já sido publicados em diferentes
ocasiões. O mais antigo, sem título, enviado a José Régio para sair na
revista Presença, apareceu nos Teoremas de Filosofia (n.º 2, Porto,
Outono de 2000, pp. 67-69). Os outros dois, intitulados «Língua e
literatura» e «Tentame de clarificação», respectivamente em Letras &
Letras (n.º 94, Porto, 5 de Maio de 1993, pp. 3-4) e Língua e Cultura
(II s., n.os 1-2, Lisboa, Julho-Dezembro de 1996, pp. 117-136).

Quanto aos restantes, conservados na Biblioteca Nacional, estão
acessíveis aos estudiosos, que podem mesmo solicitar a sua reprodução,
pelo que esta publicação não violará qualquer reserva conhecida. Merece
aliás elogiosa referência a forma como aquela instituição tem diligenciado
por acolher, conservar e valorizar um importante património em risco
de perder-se irremediavelmente. Os interessados podem consultar com
proveito o roteiro detalhado do espólio de Álvaro Ribeiro, apresentado
por António Braz de Oliveira, na Revista da Biblioteca Nacional (s. 2,
v. 2, n.º 1, Lisboa, Janeiro-Junho de 1987, pp. 137-159).

À excepção dos dois textos cuja datação é conhecida, o conjunto dos
inéditos vai agrupado no final da recolha, por impossibilidade de os
integrar na ordem cronológica global. Aliás, é de presumir que a maior
parte deles tenha sido redigida nos últimos anos de actividade do escritor,
se bem que a doutrina aí expendida pouco tenha a ver com uma data
precisa de concepção. Uma parte muito significativa do conjunto é cons-
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tituída por trechos de trabalhos mais amplos, sendo difícil por vezes
concluir se apenas ficaram incompletos ou se as páginas em falta teriam
sido integradas noutros escritos, como talvez tenha acontecido com Uma
Coisa que Pensa.

A nosso ver, quer pela forma, em geral pronunciadamente didáctica,
quer pelo conteúdo, onde predomina o problema da relação entre o pen-
samento e a linguagem, eles vêm completar e ilustrar a doutrina exposta
na obra dada a público. Como é evidente, a sua leitura não pode deixar
de ter presente que, em algumas páginas ao menos, faltará a última revisão
do autor; o qual também não pôde escolher as circunstâncias da publicação.
Ele nos lembraria porventura, a propósito, que o mesmo acontecera outrora
aos escritos, nem por isso menos relevantes, do «mestre daqueles que sabem».

Importa ainda ter presente que o facto de ter saído em publicações
periódicas, sobretudo em jornais, a maior parte dos textos agora reunidos
também suscita dificuldades várias, pois é de sabido que, por via de regra,
as condições de revisão não são nesses casos propícias a evitar falhas
diversas. Em todo o caso, o nosso trabalho restringiu-se à actualização
ortográfica, à correcção de alguma gralha mais evidente e ao assinalar
de uma que outra dificuldade de leitura. Respeitámos as peculiaridades
da pontuação, do uso de maiúsculas, dos sinais gráficos e até de algumas
grafias (como seja a do nome de Pascoais), na convicção de que tudo
isso contribui, a seu modo, para a definição de um estilo e traz a marca
de um tempo a que não vale a pena querer escapar.

Álvaro Ribeiro é um letrado que domina como poucos as disciplinas
do trívio e do quadrívio, sobre as quais nos deixou páginas admiráveis.
O que pode parecer distracção, gralha ou erro talvez seja antes o resultado
bem ponderado de quem é um mestre inigualado da língua, em especial
no seu uso filosófico. Assim, por exemplo, ao encontrarmos a expressão
«a lei dos três estádios» bom será que, antes de nos apressarmos a corrigi-la
de acordo com os hábitos mentais passivamente assimilados, nos interro-
guemos sobre se ela não traduzirá melhor do que «a lei dos três estados»
a noção de que a humanidade passa por sucessivas idades mentais.

Uma das virtudes do estilo alvarino manifesta-se na constante recti-
ficação da linguagem, rompendo com os automatismos característicos dos
lugares comuns que tantas vezes condicionam, inadvertidamente, o nosso
pensamento. Filósofo do movimento, a sua prosa tem o condão de nos
inquietar, impelindo-nos a romper com a rotina mental. Desse modo, tere-
mos motivos para estar gratos a quem nos estimula a um esforço de liber-
tação e em consequência nos franqueia o caminho para uma inteligência
superior.

Das três virtudes teologais dir-se-ia ser a esperança, cujo símbolo
imprimiu na capa de um dos seus livros, a sua virtude característica.
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Nisso se mostra também identificado ao carácter do povo que no elemento
líquido realizou uma proeza inigualada, na ousadia que moveu sucessivas
gerações, sim, mas sobretudo na visão de quem se sagrou «o único impe-
rador que tem, deveras, o globo mundo em sua mão». Nascido na cidade
do Infante, Álvaro Ribeiro aparece-nos hoje como o filósofo a quem cabe
a missão de preparar o novo ciclo da expansão portuguesa, «cujo verda-
deiro e supremo destino, de que a obra dos navegadores foi o obscuro e
carnal ante-arremedo, realizar-se-á divinamente».

Racionalista, a filosofia alvarina mostra a plenitude da consciência
e permite usar com eficiência a noção que, indecisa ainda no pensamento
de Amorim Viana, mas já ousada e decisiva no de Sampaio (Bruno) e
de Leonardo Coimbra, identifica a razão ao espírito humano. Ao contrário
do que o prestígio tecnicista impôs na Europa transpirenaica, a partir
do século XVII em especial, ou seja, a redução do conceito de razão à exclu-
siva e restrita dimensão raciocinante, patente sobretudo no jogo dialéctico
e no cálculo matemático, segundo o esquematismo didáctico da lógica
elementar, a filosofia portuguesa vê na razão humana uma chispa, parti-
cipação ou imagem da razão divina. Assim, mesmo diminuída actualmente,
ela garante a concepção do homem como ser infinito, isto é, não concluso,
não recluso aquém de uma fronteira infranqueável e portanto um ser
cujo destino se revela e realiza na liberdade criadora, se abre à evolução
ascendente, conducente à redenção universal.

M
Seja-nos lícito, antes de concluir, agradecer todos os contributos para

a organização desta recolha dos inéditos e dispersos de Álvaro Ribeiro
e manifestar a esperança de que ela seja também o primeiro passo para
a reedição dos seus livros há muito esgotados. Não se trata de um voto
de inspiração passadista, para mais em relação a um autor eminentemente
futurista e, a seu modo, criacionista. É que, perante a evidência da
concretização do seu prognóstico de que, se deixássemos de pensar como
portugueses, haveríamos por força de deixar de agir e de querer ser
portugueses, urge arrepiar caminho e, aproveitando a sua lição, lutar
pela autonomia espiritual de Portugal, condição e pressuposto de tudo
o mais, que uma hierarquia invertida deu como prioritário.

Se, como diz o povo, «atrás de tempo, tempo vem», a esperança lusíada
— de que a personalidade, a acção e a obra de Álvaro Ribeiro constitui
um dos momentos mais altos —, não está prejudicada, apesar d’«este
fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer»... Por isso se justifica
a expectativa de ver surgir novos estudos específicos que, a par dos já
encetados sobre a medicina, a política, a educação e a literatura, actualizem
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os diferentes aspectos do seu pensamento, entre os quais terá lugar capital
a teoria da história portuguesa. Sendo certo que daí resultará enfim uma
orientação capaz de vencer a presente falta de sintonia, se não mesmo o
divórcio dos portugueses com a generalidade das instituições e dos seus
representantes, desde os domínios da política, aos da cultura e da religião.

JOAQUIM DOMINGUES
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É ESSE O GRANDE MAL! *

Às verdadeiras ALMAS LUSAS

Era de noite.
A minha alma divagava, meditando sobre as tristezas que afli-

gem a nossa terra, sobre o estado actual da nossa mocidade, que
parece não ter alma.

O meu espírito recordava os séculos gloriosos do nosso Por-
tugal, o meu coração cada vez mais admirava os heróis que fizeram
respeitada e admirar esta pátria de navegadores e de poetas, heróis
que, até pelos próprios portugueses, estão já hoje esquecidos.

E o meu espírito disse:
— Gloriosos homens de Portugal, levantai-vos dos túmulos

por algum tempo e vinde chorar comigo...
Eis que me aparece uma legião imensa de poetas, de nave-

gadores, de sábios, e de conquistadores...
Eram tantos, tantos, que nem se conhecia onde findava a legião.
Camões e Vasco da Gama apresentam-se à frente com um

aspecto majestoso que nunca tiveram em vida.
E eu não sabia o que lhes havia de dizer, não sabia como des-

culpar o meu atrevimento...
Humildemente lhes perguntei se conheciam, se viam qual é

a mentalidade dos nossos homens, qual a educação dos nossos
rapazes.

* In Alma Lusa, ano II, n.º 25, Porto, 1 de Dezembro de 1921, p. 2. Assinado:
Álvaro de Sousa Ribeiro.
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As vozes eram muitas a responder, mas todas disseram em coro:
«Não ensinaram à tua geração o que é o amor da PÁTRIA!
É esse o grande mal!»
.......................................................................................................
E a minha alma chorou, porque só com lágrimas se pode res-

ponder a esta severa, mas verdadeira, frase. Chorei amargamente
porque chorei pela pátria, chorei porque lhes achei razão, agudas
vozes de genuínos portugueses.

Levantei os olhos com custo e vi que a legião havia desaparecido.

M
Encontrei-me só, rodeado apenas pelos livros.
Perguntei a mim próprio:
— Porque motivo desapareceu tão depressa esta visão?
Respondi:
— Porque não mais tinha que me dizer.
E não!
Sobre estas palavras: Não ensinaram à tua geração o que é o amor

da Pátria!
É esse o grande mal! há muito, mas mesmo muito, que reflectir.
E eu acabei por compreender que era esta, simplesmente esta,

a causa do entorpecimento deste nosso país.
Não ensinaram à minha geração o que é o amor da Pátria!

É esse o grande mal!

M
Alma Lusa!
Alma quer dizer sentimento, vida, animação, entusiasmo;
Lusa quer dizer genuinamente portuguesa, heróica.
O Alma Lusa deve ser o que o seu nome diz. Que seja a Alma

Lusa o primeiro jornal que diga à «mocidade lusa» o que é o amor
da Pátria.

Que comece hoje, relembrando 1640, a mostrar aos rapazes que
frequentam o teatro, o cinema e a associação desportiva, o que é
o amor da Pátria.

Aos seus leitores rogo façam propaganda deste jornal que,
espero, a partir de hoje dará nos seus artigos de fundo lição pro-
veitosa aos que se esquecem da Mãe Comum, da nossa Pátria.

Oh, Almas Lusas, gritai pois comigo:
Viva Portugal! Viva a nossa Pátria!
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