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Meu caro Câmara Reys 

 

 É um pouco dificil responder ser[en]amente, ponto por 

ponto, á sua carta e todavia julgo necessario tentar, por esta 

forma, uma tal resposta de modo a preparar-se o encontro 

amistoso de 5ª feira próxima, dia em que conto trabalhar mais 

uma vez a seu lado na função, de que não abdico, - até ser forçado 

a deixar por uma vez a “Seara” - de fiscalizar o que até se publica. 

 Contem sua carta –vamos por partes– alusões e questões 

que visam directamente o Sergio e não a mim que cumpre 

responder-lhes. Espero avistar-me amanhã á noite com ele e 

naturalmente poderei 5ª feira dizer-lhe a impressão causada por 

seus reparos. 

 Do paralelo com Migueis e da alvitrada declaração de S. D. 

nada lhe disse na carta anterior simplesmente porque –e isso era 

de esperar– nem o argumento, nem o alvitre foram julgados de 

peso. Da do Migueis disse o Sergio que teve basta informação de 

que ele estava penalisado pelo que aconteceu, que lhe fazia na 

ausencia as referencias justas e por isso mesmo lhe não custou       

-anos passados– o acto de generosidade a que V. aludiu. 

 Desta generosidade considera-se o unico juiz; considera-se, 



Carta de Mário de Azevedo Gomes a Luís da Câmara Reys  
2 de Maio de 1939 

[cont. p.1] 

por agora, mais agravado por S. D. e não está disposto a ser 

generoso. Que haja na carta dele expressões que excedem o seu 

sentir estou pronto a acredita-lo; e não me admiro nada (até o 

espero) se ele concordar em não lhe reconhecer os ruins 

propositos que lhe atribuiu e v. prontamente regeitou. Agora o que 

nem ele, nem eu, infelismente podemos acreditar é que V. sinta e 

meça, como eu por exp: sinto e considero, a eminencia da saida do 

Sergio da Seara com aquele profundissimo desgosto de quem vê 

afastar-se ou prestes a afastar-se um companheiro de lutas do 

melhor quilate. Esta sua frieza, esta sua insensibilidade, desde a 

primeira hora votada por C. B. Chaves e A. da Silva (seareiros dos 

melhores) e caracteres que nada têm que aprender com os seus 

conselheiros favoritos de ocasião, é coisa que muito choca e 

contrista... e só por si chega a explicar certos excessos de 

linguagem. Se v. tivesse o proposito –que aliás se podia atribuir 

com boa vontade, ao que parece, a alguns dos que o rodeiam– de 

expulsar Sergio da “Seara”, ou mesmo a mim que valho muitissimo 

menos que ele, quando a gente não está –como eu não estou– 

disposto a reconhecer qualquer especie de autoridade nos 

pretensos expulsores ou expulsadores... dá vontade de dizer, ao 

menos por desforço, meia duzia de coisas pesadas..! Pelo menos 

apetece perguntar se é com a lei na mão, tal como v. agora 

argumenta e apelando para o seguimento de uma limpesa que 
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não passa de pura ficção (acionistas sem acções, presidentes 

como eu que não são acionistas, assembleias que não reunem, e 

actas que são falsidade pegada), se é com este papão ridiculo que 

se pode fazer frente á lei moral que nos tem trazido solidarios a 

nós, os antigos da casa, lutando em roda da “Seara” numa vida 

cheia de dificuldades, lei cujo principal artigo manda que sejamos 

os fundadores e os mais categorisados, os Directores da Revista 

em suma, os unicos a deliberar e os unicos a assumir 

responsabilidades, em todos os actos que representem coisa de 

monta no viver seareiro. Quando foi, do bom tempo de Proença, 

Cortesão, Sergio, C. Reys e Azevedo Gomes, quando foi que nos 

sugeitamos a ouvir com efeito deliberativo as opiniões de terceiros, 

de recem-chegados ou de simples colaboradores, para dar solução 

aos casos de vulto pendentes?! Quando é que 
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alguem se lembrou, dentre os directores, para vingar a opinião 

contra os companheiros, de falar na Empresa, na lei organica, na 

Assembleia Geral, no Conselho Fiscal? Pois não fossem, e não são, 

todos os seareiros que ocupam, virtualmente mais do que 

rialmente, cargos destes, indicados por nós os directores? Se não 

têem sido de todos os tempos a Direcção da Revista a 

representante máxima da Seara, aqueles que para o publico em si 

mesma, nos seus homens, concentra a força espiritual e moral do 

grupo seareiro? Se nas ocasiões dificeis e nos actos de 

responsabilidade, quem tem surgido em nome da “Seara” se não 

qualquer de nós, os da Direcção? No Ministerio, na representação 

politica, nas combinações á mesma relativas, nos proprios 

precalços que lhe andam ligados (exilio, prisão...) quem tem 

trabalho, assumido responsabilidades, sofrido incomodos e 

prejuizos? Os directores, sempre, e só os directores. Quer V. o 

queira, quer não –que o queiram, que não aqueles cujo conselho 

tem chamado em seu auxilio– não ha na Seara nenhuma força, 

nenhuma autoridade, como nenhuma responsabilidade moral 

existe nela, que possa, subrepor-se ou igualar-se sequer á força, á 

autoridade e á responsabilidade que á Direcção da revista 

pertencem. Isto mesmo vio-o bem Emilio Costa com o seu 

caracteristico bom senso quando declara que acima de tudo aos 

directores compete pronunciar-se e resolver; e já antes o havia 
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dito quando se falara da saida do Sergio: que esta não podia 

efectivar-se de animo leve, por sugestões estranhas, e que 

tenhamos que ter em conta dos Directores ausentes, para com os 

quais temos, os que estão em exercicio, responsabilidades 

especiais. Isto é evidente: recebemos a “Seara” num certo pé, a 

caminho de desempenhar determinada missão político-social, e 

todo o nosso empenho deve ser, á maneira de uma divida de 

honra, entregar aos nossos camaradas ausentes no dia em que 

regressem uma “Seara” que corresponda pelo menos aquele 

nucleo de combate, de doutrinação e de critica, que nos deixara, 

ao partir para o exilio. Por isso mesmo –entre outras razões– eu 

combati desde a primeira hora a saida do Sergio, que V. acolheu 

com inesperada indiferença. Portanto e, em resumo, não ha 

estatutos que valham contra esta situação moral, que é uma 

situação de facto e de direito. O assunto em questão –que trata 

essencialmente de negar determinada colaboração á revista– é 

assunto de direcção e não merece de sair dela. Que lhe custe, 

embora V. tem apenas, quanto a mim, visto que não colhe 

argumentos que nos vençam (a ajuda dos outros para que apela 

não é argumento) que sugeitar-se á resolução da maioria. Assim 

faria eu no seu caso, quite evidentemente de desculpar-se para 

com o S. D. declarando-lhe que é contra vontade e em obediencia 

á maioria que assim se procede. O contrário é querer v. arvorar-se 
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em representante unico da Direcção, é querer armar em patrão, é 

querer significar que a “Seara” é coisa sua e por muito moral, 

intelectual e materialmente haja feito dentro dela para construi-la 

e sustenta-la nem por sombras eu estou disposto a aceitar que v. 

se julgue tão grande e tão importante que queira arrogar-se tais 

direitos e poderes. Seria então a altura de recordarmos cada um 

aquilo que se tem feito, dentro e fora, a bem da “Seara” para seu 

prestigio e para que ela seja a tal tribuna alta de que fala na sua 

carta. Foi para tê-la diz v. que Sergio se abeirou dos seareiros e se 

fez seareiro. Visão unilateral, apaixonada e imperfeita: se ganhou 

Sergio em vir ter com a “Seara” não menos ganhou a “Seara” em tê-

lo entre os seus e a categoria de alta com que apelida a nossa 

tribuna é em grandissima parte filha do proprio nivel elevado do 

intelecto, da moral e do espirito de sacrificio e das provas que tem 

passado aquele nosso amigo, tão injustamente tratado por si, 

algumas vezes, e quasi sempre por certos ruins conselheiros que o 

cercam. De tudo isto se conclue que o caminho é, quanto ao mais 

viavel, o render-se V. á evidencia, contemporisando connosco e 

dando a Santana Dionisio todas as satisfações que entender dever 

dar-lhe, deixando que a amisade (que é aqui má conselheira) fale 

em 
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perfeito desabafo. A responsabilidade da solução será –como deve 

ser da Direcção da Revista, embora decidida por maioria de votos 

para os Directores em exercicio. Não lhe serve isto? Ha então que 

apelar para os restantes directores e daqui não podemos sair. É 

dificil esta consulta suplementar? Claro que é; mas quando disse 

dificil não disse impossivel ou inviavel. Se a sua obstinação exigir 

que isto se faça, isto deverá fazer-se custe o que custar e leve o 

tempo que tiver que levar. Acresce a tal circunstancia de saberem 

previamente os nossos camaradas das consequencias de seu 

possivel desacordo para comnosco, Sergio e eu. V. não quere que 

eles o saibam, pelo que prova mais uma vez que[rer] á viva força 

levar a sua á vante e como tem medo de perder a partida. Isto 

simplesmente! 

 Todavia é muito humano e legitimo o desejo que 

manifestamos, pois aquela comunicação serve a dar a medida da 

importancia que atribuimos á aprovação do meu parecer, serve a 

dar a medida do agravo recebido por Sergio e certamente se isto o 

não impressione a v. (ha casos de consciencia e casos de 

consciencia) estou que a outros dos nossos camaradas a questão 

não se apresentará do mesmo modo. Se amanhã, 

desconhecedores eles do alcance da sua possivel desaprovação, a 

viessem exprimir e Sergio e eu saissemos in continente, quem nos 

diz que esses camaradas não se afligiriam grandemente pelo que  
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se passasse. Nada como as situações francas e corajosas. È para 

essa franquesa e essa coragem que desejo conduzi-lo, Camara 

Reys. A verdade é que v. tem dado fracas provas de coragem todas 

as vezes que provoca sem nos consultar reuniões particulares ou 

gerais em que discute, na nossa ausencia, os pontos de vista 

nossos e procura encontrar no apoio dos circunstantes aquela 

força que legitimamente apenas devia ter –como nós a temos e a 

queremos– nos nossos proprios argumentos –por agravado ou 

diminuido na sua autoridade seareira– que partilhe –repare bem– 

em partes iguais –com Sergio e comigo. 

 Por agora mais nada lhe digo: o paralelo que se lembrou ou 

que lhe lembraram com o Dr. Campos Andrada, legionario sem 

que eu o soubesse (nunca lhe vi chapa!), mais uma das coisas 

inferiores que tem surgido no meio deste magno incidente. Não 

diminui em nada a força da minha argumentação e em nada, 

felizmente, a minha autoridade para falar alto com[o] falo, a 

quaisquer censores de ocasião. Desenvolverei o tema quando nos 

avista[r]mos. Não perdem com a demora. 

 

    Seu amigo 

    (a) Mario Azevedo Gomes 


