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Lisboa, 10 de Janeiro de 1939 

 

   Meu caro Azevedo Gomes 

 

 A todos devemos a verdade, mais ainda mais àqueles por 

quem temos elevada consideração. A esses nada se oculta da 

verdade, ou daquilo que supomos, em boa consciencia, ser a 

verdade. Sei que estranhou a minha atitude no caso do Sérgio, a 

minha dureza e intransigência no momento preciso em que você 

procurava tapar os buracos da nau, prestes a afundar-se. Não a 

devia estranhar: essa atitude foi a de inicio. Numa altura em que 

você ainda não estava arvorado em medianeiro do conflito, li-lhe 

um documento, que você aprovou em principio. Nesse documento 

definia uma responsabilidade e procurava estabelecer entre os 

dois antagonistas não uma igualdade, mas uma hierarquia moral: 

acima dos sacrificios de Sergio, que teem sido compensados pela 

consolidação e acrescimo do seu prestigio intelectual, está a 

dedicação inglória de Camara Reys, feita de sacrificios de todos os 

dias, de inquietações permanentes e até de humilhações pela 

dona dos seus cuidados. Isto, que ninguem de boa fé pode negar, 

não o negou você. Procedendo assim, eu não procedia como 

amigo do Camara Reys, mas como seareiro, que acima de tudo 

coloca a verdade de aí deduz as suas atitudes, doa a quem doer. 
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 Pressenti, alem disso, o que ia suceder: que interviessem 

medianeiros, que deslumbrados pelo fulgor intelectual de Sérgio, 

irresistivelmente, quasi sem dar por isso, viciassem os dados do 

problema e colocassem Câmara Reys em má posição moral. Foi o 

que lamentavelmente sucedeu: o feitiço virou-se contra o feiticeiro 

e eis o pobre Câmara Reys acusado de crimes de gerência. Devo 

dizer-lhe que me doeu profundamente esta súbita inversão de 

posições; e não duvidando um só momento da sua boa fé, parece-

me que a sua intervenção se não fez com a justiça devida a ambas 

as partes: procurou-se poupar Sérgio à custa de Câmara Reys, 

porque o primeiro é mais assomadiço e o segundo menos 

intransigente. 

 Tudo quanto veio após esta primeira fase do conflito, foi 

nele artificiosamente enxertado. Com efeito, houve um momento 

em que tudo esteve resolvido. Fez-se o que era justo: a direcção 

dos três retomava os seus direitos. E assim podiamos viver. A 

solução visivelmente incomodou Sérgio, porque lhe limitou, nas 

proporções devidas, a sua acção dentro da SEARA. E como, em 

meu entender, uma das ambições de Sérgio é mandar na SEARA 

(revista), para lhe imprimir a sua orientação, produziu-se êste 

último documento, que tudo veio complicar. 

 Essa declaração considero-a inferior e um documento 

impressionante sôbre o caracter de António Sérgio: vaidade 
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intoleravel, dissimulação e perfídia do atirador que esconde a arma 

debaixo do capote, e enfim o monstruoso sofisma: todos os 

favores de Sérgio teriam sido feitos ao amigo e não á SEARA NOVA! 

Não me quero demorar na análise dêsse documento, cujos 

acrescentos não atenuaram a sua gravidade inicial. Nem quero 

demorar mais esta carta. A minha última declaração era uma 

síntese, acaso um pouco brutal, da náusea que me provoca tudo 

isto. Nenhum empenho faço — declarei-o ao Câmara Reys — em 

que fique uma acta. Mas tinha necessidade moral de que Sérgio 

conhecesse a minha atitude neste conflito. Um homem como você 

deve compreender êste meu melindre. 

 Uma outra coisa: nenhum emprenho faço em pertencer à 

SEARA NOVA. Se 
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vêem em que estou estorvando a solução dêste caso, digam; mas 

digam-mo por escrito porque, por escrito, se tanto for necessário, 

defenderei e desenvolverei o meu ponto de vista. 

  Creia-me seu amigo certo e dedicado 

 

    (a.) Rodrigues Lapa 


