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À Administração da Empresa  

de Publicidade “Seara Nova” 

 

      Lisboa, 28 Janeiro 1975 

 

  Camaradas 

 Confirmando a minha conversa com o António Melo, que 

teve por fim dar a conhecer à Administração, com a devida 

antecedência relativamente à publicação do número de Fevereiro, 

o meu desejo de abandonar o cargo de director-adjunto da “Seara 

Nova”, venho agora formalizar a referida demissão. 

 Esta decisão é motivada pelo facto de verificar que os 

problemas surgidos nos últimos anos quanto ao domínio da 

Empresa e orientação da revista não puderam ser resolvidos, 

antes se agravaram. Verificar, pois, a impossibilidade actual de a 

“Seara Nova” corresponder à responsabilidade das suas tradições 

e a uma vocação de revista de esquerda independente, aberta ao 

diálogo e à discussão com nível dos grandes problemas da nossa 

terra e do nosso tempo, ao esclarecimento doutrinário sem 

sectarismos nem dogmatismos. Para que assim fosse dei o melhor 

do meu esforço durante bastantes anos e continuo a acreditar que 

seria esta a autêntica vocação da revista, mais necessária hoje do 

que nunca. 
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 Infelizmente, as tentativas que estavam a ser feitas para 

constituir uma nova Redacção, embora ficassem pendentes os 

problemas de fundo da Empresa, não tiveram continuidade. Para 

isso, dois factores contribuíram decisivamente: a forma como a 

administração decidiu proceder ao aumento de capital da empresa 

e a publicação dos dois últimos números da revista com pendor 

niti- 
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damente partidário. Quando era necessário restabelecer um clima 

de confiança entre os “seareiros”, não se podia ter feito melhor 

para obter o resultado inverso. Não creio que estes sejam os 

melhores métodos para se conseguir a tão apregoada unidade. 

 É perante este condicionalismo que se insere a minha 

demissão do cargo e o afastamento da redacção, aliás inexistente 

desde há meses. Isto não significa, porém, que me desinteresse do 

futuro da revista, atitude quase impossível quando tanto se lutou 

para que ela sobrevivesse às maiores dificuldades e 

desempenhasse sempre um papel do maior relevo na vida cultural 

e política portuguesa, num batalhar teimoso contra o 

obscurantismo fascista. 

 Independentemente da questão relativa à revista, procurarei 

levar a bom termo a entrega das obras para a colecção sobre 

problemas do meio-ambiente, conforme me comprometi, apesar 

de todos os atrasos, cujas causas são do vosso conhecimento. 

   Saudações seareiras do 

    Vasco Martins 


