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UM PROJECTO DE RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA
NOS ANOS 30. AS PROPOSTAS DE ÁLVARO RIBEIRO

PARA A ORGANIZAÇÃO DA DEMOCRACIA

ANTÓNIO PEDRO MESQUITA

Universidade de Lisboa

Há que intervir nas instituições para salvar a alma.
É o que se chama política de liberdade.

Carta a Delfim Santos (21-25 de Janeiro de 1932).

O início dos anos 30 em Portugal foi, por razões históricas
e por razões conjunturais, um período extremamente activo no
que respeita ao debate político e constitucional, em geral, e à
análise do conceito de democracia, em particular.

No que a este último tópico concerne, são desta época,
entre outros, os ensaios de Raul Proença subordinados ao
projecto «Para um evangelho duma acção idealista no mundo
real» (1928-1930) 1, a análise crítica de Cabral de Monca-

1 Seara Nova, 1928-1930; reeditado em Obra Política, I, pp. 111-
-281.
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da ao «Valor e sentido da democracia» (1930) 2 e o opúsculo
de António Sérgio simplesmente intitulado «Democracia»
(1934) 3.

Mas o interesse e a controvérsia em torno do problema da
organização política do Estado, suscitados pelos obstáculos
progressivos à governabilidade do País vertiginosamente ex-
perimentados após o malogro do golpe de força sidonista e
potenciados pelo carácter essencialmente transitório da Dita-
dura Militar em que a I República se deu por finda, já vi-
nham de trás, tornando-se muito vivos, em particular, a par-
tir de inícios dos anos 20.

De entre a reflexão alimentada pelos próprios partidos re-
publicanos destacam-se, sem pretensões de exaustão, o pro-
grama do Partido Republicano Radical, de 1923 4, a declaração
do Partido Republicano Nacionalista, de 1924 5, e o manifesto
da União Liberal Republicana, de 1926 6. De entre os círculos
progressistas independentes, o «Programa Mínimo de Salva-
ção Pública» proposto pela Seara Nova em 1922 7, a carta
aberta dirigida no ano seguinte a Manuel Teixeira Gomes pelo
mesmo movimento 8, bem como, sob a forma de análises ou pro-
jectos autónomos, de maior ou menor fôlego, os ensaios «Acer-
ca do integralismo lusitano» (1921-1922), de Raul Proença 9,

2 Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 12,
1930; reeditado em Estudos Filosóficos e Históricos, I, Coimbra, Impren-
sa da Universidade, 1958, pp. 1-112.

3 «Democracia», Seara Nova, Lisboa, 1934; reeditado em Democra-
cia, Lisboa, Sá da Costa, 1974, pp. 85-103.

4 A República perante os Problemas Nacionais. Programa do Parti-
do Republicano Radical Votado no I Congresso Partidário Realizado em
9, 10 e 11 de Junho de 1923. Relator: José de Macedo, Lisboa, Arcádia
de Portugal, 1923.

5 «Partido Republicano Nacionalista», O Jornal, I, 22, 19 de Janei-
ro de 1924, p. 4.

6 «Ao País», A Noite, I, 1, 18 de Março de 1926, p. 3.
7 Seara Nova, 12, 15 de Abril de 1922.
8 «Carta Aberta Dirigida a Sua Ex.ª o Presidente da República pelo

Grupo Seara Nova», Seara Nova, 27, Outubro/Novembro de 1923.
9 Seara Nova, 1921-1922; reeditado em Obra Política, I, pp. 29-110.
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os artigos «União da mocidade republicana» 10, «Política, par-
lamento e competência» 11 e «Salvemos o parlamentarismo»
(1924-1926) 12, de José Rodrigues Miguéis, e ainda o estudo
«Princípios fundamentais de uma democracia organizada»
(1925), de Mário de Castro 13. De entre os círculos reaccioná-
rios, as propostas programáticas do Integralismo Lusitano 14,
as do Centro Católico Português, em que avulta a tese apre-
sentada por Salazar ao segundo congresso da organização, em
18 de Abril de 1922 15, ou ainda as da Cruzada Nun’Álvares,
cujas «Orientações» foram redigidas por Martinho Nobre de
Melo em 1926 16.

Durante a Ditadura Militar, este interesse não diminuiu e
porventura acentuou-se, embora as restrições à liberdade de
expressão e de imprensa tenham, naturalmente, tendido para
silenciar as vozes discordantes e para beneficiar as teses de-
fendidas pelos que detinham os poderes públicos, em parti-
cular o Governo, mas também as outras correntes de opinião
em que a Situação então se fracturava, salvo no período em
que, mercê da evolução programada para uma nova «normali-
dade constitucional», tais restrições propositadamente abran-
daram, por forma a propiciar o debate suficiente à legitimação
do diploma a plebiscitar.

É justamente nesta oportunidade que se verifica o surgi-
mento do Grupo Renovação Democrática, animado por Álvaro
Ribeiro, António Alvim, Eduardo Salgueiro e Pedro Veiga e

10 Seara Nova, 32, 1 de Março de 1924.
11 Seara Nova, 39, Novembro/Dezembro de 1924.
12 Seara Nova, 70, 16 de Janeiro de 1926.
13 Seara Nova, 45 e 46, Maio de 1925.
14 Veja-se, dessa época, o opúsculo de Fernão da Vide, O Pensa-

mento Integralista. Seus Fundamentos Histórico-Científicos. Determina-
ção e Oportunidade do Seu Objectivo Social e Político, Lisboa, Livraria
Ferreira, 1923.

15 «Centro Católico Português: Princípios e Organização. Tese apre-
sentada ao II Congresso do Centro Católico Português», Inéditos e Dis-
persos, I: Escritos Político-Sociais e Doutrinários (1908-1928), Venda
Nova, Bertrand Editora, 1997.

16 A Reconquista, I, 5, 1 de Abril de 1926, p. 67.
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fundado, de acordo com o depoimento do próprio Álvaro Ribei-
ro 17, algures em Fevereiro de 1932 18.

Em particular, o manifesto intitulado A Organização da
Democracia 19, sua única realização, a par de uma série de
entrevistas, depoimentos e artigos que se sucederam na épo-
ca 20, resultou directamente da abertura concedida pelo Gover-

17 Em carta pessoal a Delfim Santos [veja-se Cartas para Delfim
Santos (1931-1956), pref. de António Braz Teixeira, org., introd. e notas
de Joaquim Domingues, Lisboa, Fundação Lusíada, 2001, p. 37].

18 A referência só pode dizer respeito à publicação da «Carta públi-
ca anunciando a constituição do Grupo Renovação Democrática», datada
de 16 de Fevereiro de 1932 e publicada no dia seguinte em diversos
periódicos, assim entendida como o acto fundador do movimento. De
notar que, de acordo com um manifesto publicado no primeiro número
do jornal portuense Acção Republicana, de 1 de Abril de 1926 [reeditado
em Dispersos e Inéditos, I (1921-1953), org. de Joaquim Domingues, Lis-
boa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2004, pp. 31-32], já existira
precedentemente um grupo organizado sob o nome «Acção Republicana»,
que reunira Álvaro Ribeiro, Luís Guedes de Oliveira, Casais Monteiro,
Horácio Cunha, Marques dos Santos e Viriato Gonçalves, parte dos
quais, pelo menos, virão a dar origem à Renovação Democrática. Esta
continuidade na actividade política organizada é consistente com o de-
sabafo de Álvaro Ribeiro em carta ao mesmo Delfim Santos, no qual
declara a política como a sua «paixão» (carta de 21 de Dezembro de 1931,
Cartas para Delfim Santos, p. 4). Por outro lado, pela missiva datada
de 25 de Março de 1933, ficamos a saber que, por essa época, o movi-
mento se transformara em partido político, com o nome de Partido de
Renovação Democrática; mas, logo em 6 de Abril, o mesmo é dado por
«suspenso». Parece que só em Março de 1935 será formalmente extinto.

19 A Organização da Democracia. Manifesto Político, Lisboa, Edito-
rial Renovação Democrática, 1933 (daqui em diante: Manifesto).

20 Entrevistas de Álvaro Ribeiro ao República (22 de Fevereiro de
1932); de António Alvim ao Diário da Noite (22 de Fevereiro de 1932);
de Pedro Veiga ao Diário de Lisboa (22 de Fevereiro de 1932); de
Rodrigues de Freitas ao Diário da Noite (26 de Fevereiro de 1932); de
Álvaro Ribeiro ao Diário de Lisboa (26 de Fevereiro de 1932); de Casais
Monteiro ao Diário da Noite (3 de Março de 1932); de Lobo Vilela ao
República (17 de Março de 1932); de Luís Guedes ao Diário da Noite (1
de Novembro de 1932); de Delfim Santos ao Diário da Noite (30 de
Novembro de 1932); de António Sarmento ao Diário de Lisboa (Feverei-
ro de 1933). Depoimentos de Álvaro Ribeiro ao Diário da Noite (Março



11

no no período de discussão do «Projecto da Nova Constituição
Política do Estado» apresentada ao País a 28 de Maio de 1932,
data do quarto aniversário da «Revolução Nacional» 21.

Com efeito, embora publicado já em 1933, diversas passa-
gens denunciam insofismavelmente que ele foi redigido no ano
anterior e seguramente antes da promulgação do decreto fi-
xando a data do plebiscito constitucional e a regulamentação
da sua metodologia 22 e da divulgação da redacção definitiva
do projecto 23, cujas diferenças em relação à primeira versão
ignora 24.

Alguns documentos privados, designadamente as cartas a
Delfim Santos, confirmam esta conclusão. Pelo conteúdo das
que Álvaro Ribeiro lhe dirige entre 1932 e 1933, ficamos a

de 1932) e ao periódico Liberdade (Novembro de 1932); de Joaquim
Magalhães aos mesmos jornais (Abril e Novembro de 1932); de Pedro
Veiga e de Casais Monteiro ao jornal Liberdade (Fevereiro de 1933).
Artigos de Álvaro Ribeiro e de Lobo Vilela sobre a «Questão de regime»
(Diário da Noite) e «A crise da universidade» (Voz da Justiça), respec-
tivamente. A estes, convém acrescentar os «cadernos de cultura demo-
cratista», de que foram publicados os seguintes: A Crise da Universi-
dade (1933), de Lobo Vilela; O Suicídio dos Catedráticos de Coimbra
(1933), de Eduardo Salgueiro; e Linha Geral da Nova Universidade (1934),
de Delfim Santos. Para esclarecimento das posições teóricas e políticas
do movimento, é particularmente valioso o depoimento de Álvaro Ribei-
ro ao Diário da Noite, 35-42, 11 a 19 de Março de 1932 (reeditado em
Dispersos e Inéditos, I, pp. 105-118).

21 «Relatório do Projecto da Nova Constituição Política do Estado»,
Diário de Notícias, 28 de Maio de 1932, pp. 7-8.

22 Decreto n.º 22 229, de 21 de Fevereiro de 1933. Cf. a dúvida
expressa pelo Manifesto a p. 154.

23 Decreto n.º 22 241, de 22 de Fevereiro de 1933.
24 Por exemplo: recorre-se repetidamente à expressão «República

organicamente democrática e representativa», que, no artigo 6.º do Pro-
jecto, serve de definição ao Estado Português, mas que é substituída na
redacção definitiva pela cláusula «República unitária e corporativa» (ar-
tigo 5.º); menciona-se o sufrágio indirecto para parte da Assembleia
Nacional, consagrado no Projecto, mas eliminado na Constituição (arti-
go 85.º); o colégio eleitoral do Presidente da República ainda surge res-
tringido aos chefes de família, limitação que desaparece na redacção final
(artigo 72.º).
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saber que o manifesto ainda não estava concluído no início de
Dezembro de 1932 25, mas que em 2 de Janeiro do ano seguinte
o «livreco» já tinha ido para impressão 26. Por outro lado, as
cartas de 15 de Fevereiro e de 5 de Março mostram que o livro
já estaria disponível, ou na primeira data ou, pelo menos, entre
as duas. Ainda por uma carta anterior, de 8 de Novembro de
1932, que resume as principais teses do Manifesto em termos
muito próximos e fiéis, bem como sugestivamente sistemáticos,
podemos inferir que ao menos o contributo de Álvaro Ribeiro
estaria plenamente concebido, senão redigido, nessa data.

É a este documento que nos cingiremos, sem prejuízo do
recurso, sempre que necessário, a outros textos que o esclare-
çam e complementem.

O motivo reside no facto de ser nele que, de modo mais
articulado e exaustivo, o grupo de jovens que se reunia sob a
designação de «Grupo Renovação Democrática» estabelece os
grandes princípios em que se balizava o seu programa ideoló-
gico e a sua proposta política, discute as correntes doutriná-
rias com que estava em concorrência, nomeadamente o orga-
nicismo nacionalista, o liberalismo clássico, o republicanismo
histórico, o marxismo e o anarquismo, apresenta as suas solu-
ções para a «organização da democracia» e fixa, inclusive, num
Estatuto da Democracia, a moldura constitucional que, em seu
entender, melhor serviria este ideário.

Debrucemo-nos, pois, em primeiro lugar, sobre a estrutu-
ra do Manifesto.

A despeito do que o subtítulo, injustificadamente modesto,
poderia fazer supor, não se trata de uma simples declaração
de princípios ou de intenções, nem de um mero programa
político, mas de uma obra de dimensão e de fôlego, distribuída
por quatro partes desiguais em extensão e relevância, intitu-
ladas sucessivamente «Átrio», «Doutrina», «Margem» e «Exor-
tação à juventude».

A primeira é integralmente ocupada com a Carta Pública
de 16 de Fevereiro de 1932 «anunciando a constituição do

25 Cf. Carta de 8 de Dezembro, Cartas para Delfim Santos, p. 31.
26 Ver carta dessa data, op. cit., p. 37.
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Grupo Renovação Democrática», seguida de diversos comentá-
rios de inspiração afectadamente marcial e de notas bibliográ-
ficas recapitulando os «antecedentes do movimento de Reno-
vação Democrática».

Na segunda, a mais volumosa e relevante, estabelece-se a
doutrina da renovação democrática, ou «democratismo» — ex-
pressão que, segundo Álvaro Ribeiro confidencia a Delfim San-
tos, «conviria divulgar» 27 —, tanto do ponto de vista crítico, ou
negativo, como do ponto de vista propositivo, ou construtivo.

Após uma breve caracterização do movimento da Renova-
ção Democrática, em si mesmo e por contraste com as restan-
tes forças políticas em presença, dedicam-se quatro capítulos
à vertente crítica, sucessivamente da «Civilização burguesa em
Portugal» (capítulo 3) — porque, justifica o Manifesto, «Portu-
gal não é mais do que a designação de um território que a
burguesia escolheu para base das suas operações», de tal modo
que a história de Portugal nada mais é do que «um grande
capítulo da história da civilização burguesa» 28 —, do «Libera-
lismo» (capítulo 4), do «Constitucionalismo republicano» (capí-
tulo 5) e do «Organicismo nacionalista» (capítulo 6).

Vem depois a secção construtiva, dividida em dois capítu-
los substanciais, dedicados à exposição da «Renovação demo-
crática» (capítulo 7) e da «Teoria da democracia» (capítulo 8).

A terceira parte está ainda integrada neste signo, embora
subordinada já à explanação de um plano de acção. Apresenta-
-se aí o «Programa da Revolução» (capítulo 9) e uma proposta
de «Estatuto da Democracia» (capítulo 10), designação que cor-
responde, na nomenclatura canónica do Manifesto, ao que em
terminologia vulgar é mais conhecido por «constituição» ou «lei
fundamental». Numa espécie de apêndice intitulado «Palavras
proféticas» (capítulo 11), reproduzem-se pequenos trechos de
autoridades reclamadas para a escola, de Antero de Quental a
Raul Proença.

Finalmente, a quarta e última parte é totalmente preenchi-
da por uma inflamada «Exortação à juventude» (capítulo 12),

27 Carta de 2 de Janeiro de 1933, op. cit., p. 39.
28 Manifesto, p. 37.
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dirigida tanto aos «camaradas», como aos «moços republica-
nos», aos «moços liberais», aos «moços reformistas», aos «moços
comunistas» e aos «moços acratas».

Interroguemo-nos agora sobre a motivação e o alcance do
Manifesto, ou, mais precisamente, do projecto que ele entende
desenvolver, questão pertinente tendo em atenção a singularida-
de de que se reveste e bem assim a identidade dos jovens vultos
que apareciam a defendê-lo, sempre mais conhecidos como inte-
lectuais e académicos do que como políticos e homens de acção.

É em carta a Delfim Santos, embora inteiramente consis-
tente com os propósitos explicitados no próprio Manifesto e em
diversos depoimentos públicos, que, de modo mais claro, a
intencionalidade do movimento surge explicitada.

Nela, diz Álvaro Ribeiro 29:

Por virtude da nossa camaradagem, deve V. estar com-
pletamente informado do que significa a Renovação Demo-
crática. Deve, portanto, saber que não se trata de um mo-
vimento político com fins políticos, mas de um movimento
com fins metafísicos, se assim me posso exprimir. Isto é:
lutar contra o economismo, a supremacia dos poderes eco-
nómicos e dos respectivos móbeis morais, quer sob o aspec-
to burguês, quer sob outro aspecto qualquer.

E continua, um pouco à frente:

Tivemos um mestre que nos apresentou uma Democra-
cia com raízes metafísicas; a descoberta de que a Burguesia
é o obstáculo à Democracia resultou naturalmente do estu-
do e da reflexão.

Estas confissões são extraordinariamente interessantes
pelo que esclarecem sobre a justificação profunda do projecto
e o processo da sua gestação, mas também pelo que revelam
das reais influências sofridas pelos seus epígonos.

Leonardo Coimbra, ele próprio, enquanto político, um po-
lítico «burguês» e que sempre apenas militara em partidos

29 Carta de 3 de Março de 1932, Cartas para Delfim Santos, p. 10.
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«burgueses» e participara em governos «burgueses», era, pelo
seu magistério filosófico, a grande matriz, reconhecida como
tal pelos respectivos ideólogos e dirigentes, do movimento da
Renovação Democrática.

De resto, o próprio Álvaro Ribeiro o confirma, em nova
carta a Delfim Santos, onde declara 30:

O Leonardo é o nosso melhor teórico do democratismo.
Difícil será encontrar no estrangeiro um autor que funda-
mente tão bem o democratismo no anarquismo.

Fácil é compreender o motivo desta asserção.
Ela reside no primado da teoria leonardina do acordo so-

cial, nos termos da qual a consciência humana emerge e cons-
titui-se no quadro de uma relação social cujo fundamento é a
comunidade de razão, enquanto constituição legal a que o
pensamento livremente se obriga e com a qual se encontra
sempre em originária concordância, e de que a comunicabili-
dade é condição de possibilidade 31.

Mas, no seu testemunho sobre esta matéria, Álvaro Ribei-
ro não se limita a vincular a teoria da renovação democrática
no ensinamento de Leonardo. Fá-lo por mediação de uma
descoberta pessoal, a saber, «a descoberta de que a Burguesia
é o obstáculo à Democracia».

Porquê?
Uma vez mais, o motivo não parece difícil de achar.
Porque, a seu ver, a burguesia, melhor, a mentalidade

burguesa, enquanto verdadeira e única mentalidade de classe,
como tal absorvente, centrípeta, egoísta e tendencialmente
despótica, é o grande óbice à consagração social do acordo
racional em que a democracia justamente se cifra.

Na carta já citada de 3 de Março de 1932 a Delfim San-
tos, Álvaro Ribeiro dá-nos os meios para comprovar esta ex-
plicação.

30 Carta de 20 de Janeiro de 1933, op. cit., p. 52.
31 Ver em especial «A razão experimental», Obras de Leonardo

Coimbra, II, selec., coord. e rev. de Sant’Anna Dionísio, Porto, Lello e
Irmão, 1983, pp. 542-543.
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Diz assim 32:

Os jornais de Lisboa […], que a princípio nos tratavam
com simpatia, receberam já ordens de nunca escrever a pa-
lavra Burguesia ou os derivados. Numa entrevista minha,
publicada no Diário de Lisboa, de 16/2/1932 33, já não apa-
rece essa palavra e por muito favor a substituíram pela
expressão classe média. Ora não há três classes; há uma,
unicamente uma: a Burguesia. Essa é que é a única classe
diferenciando-se no meio social, essa é que é a única classe
com mentalidade própria. Não há alta, média e baixa clas-
ses como pretende o analfabeto Diário de Lisboa. Não há
duas classes como pretende a cartilha comunista. O prole-
tariado — não discuto a sua situação na Rússia — não é
ainda uma classe; é apenas um termo usado por aqueles
que só compreendem dualismos fáceis, a acção e a reacção,
as esquerdas e as direitas, etc. Há só uma classe, sem de-
finição jurídica, mas com o seu tipo de mentalidade. Fora
da Burguesia, há um confuso écran em que ela se destaca.

Por isso, pode justificadamente declarar 34:

A Renovação Democrática é o único agrupamento polí-
tico que se opõe à burguesia e à civilização burguesa em
nome de valores espirituais.

Se esta é a motivação do projecto, outra é a sua índole
filosófica, se assim lhe podemos chamar.

Pelo seu carácter holístico, sistemático e utópico, o pro-
grama da Renovação Democrática assemelha-se muito aos
projectos de Silvestre Pinheiro Ferreira e de Henriques No-
gueira 35, um século mais cedo, de que igualmente se apro-

32 Carta de 3 de Março de 1932, Cartas para Delfim Santos, p. 11.
33 Reeditada em Dispersos e Inéditos, I, pp. 101-103.
34 Carta de 30 de Novembro de 1932, Cartas para Delfim Santos,

p. 25.
35 Ver em especial, do primeiro, Cours de droit public interne et

externe, I-III, Paris, Rey et Gravier, 1830-1838; Projectos de Ordenações
para o Reino de Portugal, I-IV, Paris, Officina Typographica Casimir,
1831, 1831, 1832, 1834; Projecto de Código Geral de Leis Fundamentais
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xima em diversos dos princípios adoptados e das soluções pre-
conizadas.

Infelizmente, a quase total ausência de citações e refe-
rências torna difícil estabelecer qualquer filiação com estes
autores, ou, sequer, decidir do conhecimento directo dos seus
textos. O que é certo é que no capítulo final, em que se re-
únem uma série de «palavras proféticas», surgem excertos de
Antero, Sampaio Bruno, Teófilo Braga, Basílio Teles, João
Chagas, Raul Proença, entre outros, mas nenhum daqueles
dois publicistas. Outros pensadores mencionados ao longo do
texto são Alexandre Herculano, Oliveira Martins, António
Sérgio e, claro está, Leonardo Coimbra, embora com um
destaque assaz diminuto; mas, uma vez mais, nada é dito
sobre os dois indicados, salvo para referir fugazmente Hen-
riques Nogueira sob o eufemístico epíteto de «o primeiro fi-
lósofo do movimento de solidariedade peninsular» 36. De en-
tre os políticos, Afonso Costa surge surpreendentemente
apelidado de «a mais forte compleição de estadista que desde
então governou o país» 37, ao mesmo tempo que ocorrem
passagens fortemente críticas a António José de Almeida, a
Sidónio Pais e a Salazar, quase sempre obliquamente referi-
do, por exemplo como «um dador surgido das catacumbas uni-
versitárias» 38.

Provavelmente, a proximidade apontada deriva mais de
uma congenialidade de interesses, sensibilidades e pontos de
vista do que de uma influência directamente exercida pelos
dois autores.

e Constitutivas de uma Monarquia Representativa, Paris, Officina Typo-
graphica Casimir, 1834; Manual do Cidadão em um Governo Represen-
tativo ou Princípios de Direito Público Constitucional, Administrativo e
das Gentes, I-III, Paris, Rey et Gravier, 1834; Projecto de Código Polí-
tico para a Nação Portuguesa, Paris, Rey et Gravier, 1838; e, do segun-
do, Estudos sobre a Reforma em Portugal, Lisboa, Tipografia Social, 1851
(reeditados em Obra Completa, I, ed. António Carlos Leal da Silva,
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1976, pp. 19-180).

36 Manifesto, p. 68.
37 Op. cit., p. 82.
38 Op. cit., p. 154.
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Em termos doutrinários, o programa de reorganização da
democracia proposto pelo Manifesto configura um projecto
extremamente interessante, na medida em que procura reali-
zar uma espécie de síntese impossível entre a república e o
anarquismo, com cujo ideário denuncia evidentes sintonias e,
mais do que isso, por cujas finalidades demonstra uma
indesmentível simpatia, em todos os sentidos, eruditos e po-
pulares, da palavra.

Veja-se, exemplarmente, esta passagem do depoimento de
Álvaro Ribeiro ao Diário da Noite, que ilustra bem este as-
pecto 39:

O Anarquismo é um sistema de grande beleza moral e
contém justíssimas críticas à sociedade burguesa; a crítica
anarquista é uma indispensável etapa na cultura de um ver-
dadeiro democrata.

E, em escrito anterior, que demonstra o quão profunda-
mente a filiação estava entranhada 40:

Se declaramos que a República é o Estado Nacional,
sem outro dono ou chefe que a totalidade da Nação [e é
essa exactamente a doutrina do democratismo], criamos uma
aparência de anarquismo.

Poder-se-ia mesmo dizer que a Renovação Democrática
surge essencialmente como uma forma de realizar um progra-
ma libertário tão amplo quanto o permita a subsistência do
Estado, entendido este (eis uma das singularidades do novo
léxico conceptual expressamente introduzido pelo texto) como
o conjunto dos serviços públicos necessários à execução das
leis aprovadas pelo órgão representativo da vontade popular,
único soberano em democracia, de acordo com os esclarecimen-
tos contidos no próprio documento. A subsistência do Estado

39 «Depoimento», Diário da Noite, 35-42, 11 a 19 de Março de 1932;
reeditado em Dispersos e Inéditos, I, p. 115.

40 «Assembleia Nacional Constituinte», República, 41, 23 de Setem-
bro de 1929, p. 1; reeditado em Dispersos e Inéditos, I, pp. 63-64.
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