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Ma.Nso, ARrUR

Nacionalismo e patriotisrno no iooem Agostinho da Silaa.

INrnoouçÃo

O propósito desta comunicação é mostrar que descle cedo, clirei mesmo, cles-
cle sempre, Agostinho manteve urna relação especial com Portugal, revelada por um
patriotismo nacionalista de base claramente monárquica.

De certo moclo, o presente texto serve cle complemento àquele que anteriormen-
te escrevi e se encontra publicado com o título O nacionalismo monárquico de Agostirtho
dn Silaal . Depois de nesse estuclo ter concluído que toda a activiclade intelectual de
Agostinho cla Silva foi guiada poÍ um profundo interesse político sobre o clestino de
Portugal, analisarei agora os textos da sua juventude que servem cle fundamento à

minha conclusão.

Agostinho da Silva de quem quase sempre se traça um perfil de espírito marginal
que não tinha nem Bilhete cle Identidacle, nem número cle contribuinte, que não redi-
gia regulamentos para as cliversas instituições - muitas clelas oficiais - que ia criando,
ou os programas das disciplinas que leccionava, de facto, não corresponde à verdade,
uma vez que, desde muito jovem, tentou sempre justificar e creclibilizar as suas ini-
ciativas, como aconteceu por exemplo com o Núcleo Pedngógico Antero de Quentol, uma
das primeiras instituições por si promoviclas e do qual se conhece um programa de
acção.

Agostinho foi sempre muito interventivo na defesa dos seus pontos de vista. Por
onde passou insistiu em cleixar a originalidade da sua marca. Na escola, no liceu, nos
movimentos culturais que frequentou, nos trabalhos que publicou. Como exemplo
veja-se o boletim do Liceu Pedro Nunes2 no ano em que aí realizou o estágio pedagó-
gico, cujo conteúclo nos relata diversas passagens em que se eviclencia a sua partici-
pação atenta e crítica no decurso clas várias conferências que aí ocorriam ligadas aos
diversos núcleos cle estágio peclagógico que o Liceu acolhia.

Também a Cirutlar que encontrei por acaso junto a um dos Cndernos nos dá a

conhecer um Agostinho que em 1942 jâ fazia o balanço financeiro das várias edições
que mantinha a expensas próprias, danclo ainda a conhecer os projectos cle futuras
edições, contrariando a icleia que ajudou a formar nas pessoas que o ouvirarrr e que o
lêem de um total alheamento pelas questões práticas da vida3.

São também conhecidos os vários panfletos que contêm as linhas orientadoras
para as instituições culturais que gostaria cle ver instaladas nos países cle expressão
portuguesa.

E que dizer clo convívio intelecfual simultâneo que na juventude manteve com
monárquicos e republicanos, publicando nos jornais monárquicos apontamentos que
não agradariam aos republicanos, ao mesmo tempo que assinava artigos nos órgãos

t Cf. Manso, Artur, "O nacionalismo monárquico de Agostirüo da Silva", in Satrugosa, Teresa, Vion n repri-
blica! Vittn o reí! Cttrtas inéditns de Agostirrho da Silrra, Lisboa, Zéhro,2006, pp. 111-118.
r Cf. AA VV, Boletim do Liceu Normnl de Lishoa (Pedro Nules), iuro 1, n" 1, Lisboa, 1932.
I Cf. Agostinho cla Silva, Circulnr,'1942.
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republicanos que não agradariam aos monárquicos e, contudo, todas as publicações
destacavam os seus artigos, imprimindo-os mesmo na primeira página.

É, ainda, conhecida a sobrieclade do relatório que fez para a Fundação Calouste
Gulbenkian, em 1983, quando esta lhe concedeu uma bolsa para leccionar na Univer-
sidade de Dakar um cuÍso subordinado ao tema "Fernando Pessoa - MENSAGEM,
História, Ideologia, Mitologia e Projecto"r. Não só o relatório descreve de forma cor-
recta o desenvolvimento das actividades que se propunha realizar, como aincla sur-
preendeu os respectivos serviços cla Fundação quando, por iniciativaprôpria, fez as

contas e verificou que do dinheiro atribuído, 270 contos, só tinha gasto 125 contos.
Porque assim era e porque o perfil ético e rnoral de Agostinho estava acima da vul-
garidade, restituiu aos serviços o remanescente da verba atribuida, 1.45 contos. Tal
atitude causou adrniração no administrador ]osé Blanco, que nos disse nunca ter "...
sido confrontaclo com um caso de devolução de dinheiro"2 e agora, sem o esperar
deparava com um "Agostinho da Silva escrevendo relatórios! Agostinho da Silva con-
versando com Lépolcl Senghor! Agostinho da Silva aprendendo uma língua africanal
Agostinho da Silva liclando com clinheiros e citando números de chequesl Agostinho
cla Silva prestando contas (obviamente em seu desfavor)1"3. Todos estes exemplos
provam que os actos em Agostinho da Silva, sempre valeram mais que as intenções e
se espelham no seu exemplo de vida em constante incitação para que todos se mante-
nham fiéis apenas àquilo que são.

Aliás o seu filho Pedro confirma plenamente a minha tese quanclo escÍeve que
Agostinho da Silva "...furtando-se sempre a partidos e a seus jogos de poder, foi,
sempre e antes de mais nada, político: já o fora na sua primeira fase portuguesa, a dos
Cadernos, pondo à disposição de toclos cultura como instrumento de liberdade e resis-
tência à opressão. E na fase posterior, portuguesa e brasileira, pela criação ou utiliza-
ção de meios institucionais que o instrumentassem rumo ao visado objectivo"a.

Agostinho sempre pareceu saber mais sobre si clo que quis fazer crer, uma vez
que, num apontamento autobiográfico insericlo em 1945 numa das suas obras sob o
pseudónimo José Kertchy Navarro, nos surpreende com as seguintes linhas de auto-
análise, espécie de profecia que o futuro veio a revelar uma vez que as coinciclências
entre Kertchy Navarro e Agostinho, são evidentes: "No conjunto, a vida de Kertchy
Navarro foi incerta e trágica: o desastre cla vicla sentimental, a falência da actividade
pedagógica, por fim a brutal interrupção do seu esforço organizador, põem-no no pla-
no clos que, cheios de predicados, não encontraram na vida o que mereciam ou dos
que não juntaram a toclos os dons que possuíram o dom, talvez mais importante, de
se servirem deles [...]. Falhou: mas para nós [...] será sempre, uma inspiração e a sua
lembrança um motivo de comovida saudade"s.

1 Cf. Blanco, José, "Agostirúro da Silva no Senegal - Um relatório (nrédito) e uma atitude (tan'rbém inédita)",
i-a'r Agostitrho, S. Paulo, Green Forest clo Brasil; 2000, pp. 208-2LL.
? lbidenr, p.208.
1 lbident, p.211.
r Agostirúo, Peclro, "Agostinho da Silva: pressupostos, concepção e ação de uma política externa clo Brasil
com relação à Africa", nr AA. VV., Agostinho, S. Paulo, Cleen Forest clo Brasil, 2000, p. 293.
s Agostinlro cla Silva, Sete cnrtas a um jooett filóso/0..., 3" ed., Lisboa, U1meiro,7995, pp. 102-103.
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1. O NacroNALrsMo soB UMA ANÁLrsE RACToNAL

Agostinho da Silva sempre foi um nacionalista, primeiro, do continente e a seguir
do Império português. Enquanto estudante universitário não se furtou a publicar arti-
gos onde reflectia a condição clo povo português, queÍ no jornal da Academia por-
tuense Pôrto Acnürnico, quer em publicações de inspiração monárquica como a Ácçrio
Acndénúca e ldeia Nncionnl.

O seu nacionalismo, corno já tive oportunidade de mostrar, nem sequer foi posto
em causa na longa passagem pelo laicismo racionalista do movimento da Seara Nova,
uma vez que os textos de doutrinação que inseriu na revista deste Movimento confir-
mam, cla sua parte, uma permanente preocupação pela Pátria portuguesa que come-

çou a reflectir na publicação Acção Académica, nos textos datados de7925 que lhe ser-
viram para reflectir o comportamento clos estudantes universitários portugueses face
ao saber e às responsabiliclacles que futuramente passariam a ter na socieclade. Assim,
em O frturisrro criticou a falta de cultura que os estudantes do ensino superior mos-
travam ao seguir as modas em vez de dialogarem com a civilização e em Esfitdantes,
após constatar os privilégios clos estuclantes universitários portugueses de então, thes
dirigiu fortes críticas por, na sua maioria, apenas frequentarem a Universiclade com
a intuito de vir a conquistar uma posição social dominante no futuro. Para Agostinho
era óbvio que entre nós, os estudantes universitários em vez de terem uma formação
que os preparasse para servir o povo, eram educados para o sujeitar e nele mandar e

esta era, em seu entender, uma causa de degradação da nossa Pátria.

A ideia negativa da maneira de ser dos portugueses, Agostinho reforçava-a em
1.927 qu.ando foi dirigente associativo. Da análise ao que escreveu durante esse perío-
do, constatamos que, ainda estudante universitário, tentou usar o pocler que estes car-
gos lhe conferiam para obrigar a Academia a empenhar-se na reforma social de que
Portugal necessitava.

Com grande sentido patriótico e nacionalista, à época, Agostinho, já estava con-
vencido de que tinha chegado a hora de mobilização geral de todos os jovens portu-
gueses, em especial dos estudantes do ensino superior, para que todos juntos, pudes-
sem contribuir para a urgente regeneração nacional: "...os esfudantes, na sua grande
maioria, trabalham com vontade e com inteligência, contribuindo assim, na medida
das suas forças, para que Portugal saia, finalmente, da desorientação e do abatimen-
to dos últimos tempos..."6. O nosso autor propunha-se, por isso, assumir o papel de
líder, para incentivar à mudança do comportamento estudantil, já que como porta voz
dos seus iguais, pensava que a Academia se começava a revoltar "...contra o despreso
a que tem sido votaclo o que é nosso, procuram demonstrar bem que Portugal não é a
'terra pequenina' segundo o critério destrutivo das gerações culposas que nos antece-
deram, mas sim uma das potências que mais deve pesar na balança internacional."T.

Para começar, acentuou o cunho patriota que se propôs imprimir ao jornal cla
academia portuense Pôrto Acadérnico, no momento em que assumiu a sua direcção, tal
como revela o artigo que serviu como uma espécie de programa para a publicação que
passava a dirigir onde defendeu como linha orientadora da publicação, a pluraliclade
de icleias e opiniões "...de monárquicos ou de republicanos, cle comunistas ou de inte-

6 lclem, "O pensamento Acaclémico (entrevista a Bento Calclas)", it'r A Voz,24 de Maio de L927, p.3.
T lhidctn.
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gralistas."r. Esta integração cle todos tinha como objectivo a elevação da Nação portu-
guesa "O nosso'modus vivendi' será, pois, o de aceitar a colaboração de estudantes
de tôdas as côres políticas desde que de política não tratem e sômente tenham em
vista aumentar o prestígio da Academia, mostranclo ao país o que ela vale e clando-
lhe conhecimento da preparação intelectual e moral dos seu clirigentes de amanhã."2.
E para que se não duvidasse dos propósitos nacionalistas do seu discurso, lembrarei
que em entrevista a Bento Caldas, Agostinho propunha-se alterar os estatutos do Pôr-
to Acndéntico, uma vez que até ai, nas suas páginas não se podiam expressar atitudes
políticas e religiosas, querendo, agora, o novo Director "...dar-lhe um aspecto comple-
tamente e sômente nacionalista."3.

Com o passar do tempo Agostinho ganhava novas experiências que lhe advi-
nham cle frequentar círculos mais racionalistas e cosmopolitas - como seja a passagem
pela Sorbonne e pelo Collêge de France, bem como o convívio com dissidentes po[í-
ticos exilados como António Sérgio, Raul Proença e Jaime Cortesão - sem, contudo,
diminuir o seu amor a Porfugal, em nome do qual proferia fortes críticas ao pensa-
mento superficial que emanava de algumas figuras estimadas entre a intelectualidacle
portuguesa de então. Em 1935, na ressaca das polémicas travadas na Seara Noan, o
intelectual portuense servia-se da análise à obra clo poeta e pedagogo João de Deus
para tecer duras críticas sobre o desenvolvimento de Portugal e o trabalho de alguns
daqueles que eram considerados grandes vultos clas letras de então, referindo não
haver "...liteÍatura mais cheia de possíveis que a nossa [...] os escritores portugue-
ses valem sobretudo como promessas."a. Na sua opinião, em Portugal, aqueles que
iam tendo algumas ideias que poderiam ser úteis para o desenvolvimento cla Nação,
depressa se rendiam ao proveito imediato passanclo a "...viver apenas das qualidades
naturais, navegar na intuição, desprezar como supérfluo o que para os verdadeira-
mente notáveis tem sido essencial [...] um contínuo entrelaçar dos destinos clo uni-
verso e dos clestinos cla humanidade."5. João cle Deus fornecia-lhe o mote da crítica
den'rolidora que clirigia ao Homem porfuguês, tanto mais que em seu entender, o
autor da Cartilha, à imagem de quase todos os intelectuais lusos, possuía uma cultu-
ra essencialmente jornalística e, por isso, as suas ideias não ganhavam a consistência
cle que necessitavam para poderem ser úteis ao nosso povo: "Deve haver nas nações
uma mocléstia colectiva, como deve haver nos indivícluos uma modéstia pessoal."6.
Em seu entender, Portugal não acompanhava o progresso dos outros povos porque
os seus cidadãos de maior valia não trabalhavam o suficiente: "...grancle poeta e gran-
de pedagogo podia-o ter sido: mas não o foi: fizeram-no parar a meio caminho a sua
indolência arábica e lusitana, a inclinação para o espontaneo e fâcil, a condescendên-
cia do meio perante a boémia e a incúria.'

'Nosso próprio amor pela improvisação, nossa própria e profundíssima incultu-
ra."7.

t ldern, "A política do Pôrto Acadétnico" , in Pôrt0 Acndémico, 15 de Março de 7927, p. 1..
2 lbidem, pp.7-2.
3ldem, "O pensamento académico (entrevista a Bento Caldas), p. 3.
I Agostinho da Silva, "Consideraçâo sobre o caso loão de Deus", it Acndémico Figteirense, ll de Janeiro de
1935, p. 1.
5 lbidem.
u lbidenr.
T lbidem.
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2. B.q.sEs PARA UMA MENTALIDADE GENUINAMENTE PoRTUGUESA

Como acabei de mostrar, em 1935 Agostinho servia-se de João de Deus parafazer
o balanço da campanha nacionalista que nunca tinha largado, uma vez que após se ter
formaclo, no ano de1932, começou a publicar na revista SenrnNoan, as G/ossas onde
teorizou sobre a possibilidade de, pela educação, se estabelecerem as condições ideias
para que Portugal saísse clo marasmo em que se encontrava.

Em Patriotisrto, analisando o trabalho clo francês Thibaudet sobre as nações colo-
niais europeias, dizia-nos "...que sucedeu o que era de esperar da sua fraca mentalida-
de: esqueceu-se de Portugal."8. Esta afirmação, por si só, não passaria cla constatação
de um facto. Só que Agostinho, no seguimento das suas críticas viraclas para a rea-
lidade portuguesa, afirmou, sem hesitar, que se este facto era criticável a um estran-
geiro erudito, tornava-se da maior gravidade ante os portugueses que continuavam
a desprezar Portugal, dos quais nos dizia que "...são apenas maus portugueses, são
a lepra da Pátria, são os Cains que matariam Abel e matariam Adão, se tôda a fami-
lia não estivesse hoje sôliclamente abroquelada por oito séculos de história."e. Nes-
te escrito, ao mesmo tempo que defenclia a sua Nação, criticava duramente a forma
como os políticos a iam gerindo:"...a Pátria, para eles, não é o torrão que os nossos
maiores conquistaram à lançada viva, nem as ermidinhas dos montes, nem o rebentar
clas ondas sôbre a loira areia [...] consideram Portugal não uma herança gloriosa que
temos de defencler, mas um feixe cle problemas que temos cle resolver..."10. Os proble-
mas a resolver eram, naturalmente, os mesmos de sempre: o problema económico; o
problema educativo e o problema cultural.

O ideário nacionalista e patriótico continuava, então, a alimentar a especulação
intelectual de Agostinho, na senda do que já tinha exposto ent "1927, em entrevista a
Bento Caldas: "Vejo a obra dessa Academia cle ontem, os homens de hoje - ruínas e
ruínas. O seu ideal foi a destruição de tudo aquilo em que a Pátria pocleria encontrar
alentos para a sua renascença."tt. Ou seja, a Universidade portuguesa em vez de con-
tribuir para o reforço da unidade nacional pela exaltação dos feitos passados, limita-
va-se a pregar "ideias para que o povo nào estava preparado e que apenas poderiam
produzir os actos de banditismo a que a cada passo estamos assistindo."12.

Pela sua parte, após ter concluído os estudos superiores e, quer se queira ou
não, ter passado a fazer parte da elite nacional, continuava a teorizar sobre as con-
dições que permitissem construir uma identidade nacional forte: "...o trabalho de
educar a pátria aparecer-nos-ia naturalmente como muito mais difícil e ingrato, mas
não haveria porventura o perigo de se estar eclificando sobre terreno movecliço.'13. O
cliagnóstico estava feito e a receita para a atenuação do problema vinha logo a seguir:
"Cada um, na sua especialidade a que o chama a sua vocação, começaria por supor
o português completamente ignorante e por lhe ensinar os primeiros rudimentos,
por lhe fincar o espírito, firmes como pilares de ponte, as noções elementares que os
outros povos não aprendem porque já fazem parte do ar que respiram, mas que o ami-
go lusíada precisa de ler ou de ouvir."ra.

8ldem, "Glossa: Pafriotismo", inSearn lVoon, no 325, ano 11, Dezembro de1,932,p.798.
e lbidem,p.199.
to lbideu.
rr ldem, "O pensamento Académico (entrevista a Bento Calclas)", p. 3.
12 lbiden.
13 Idem, "Glossa: Liberalismo", inSeara Nozrd, no 326, ano 11, Dezembro de7932,p.215.
ta lbidem.
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Na esperança cle ajudar a criar uma mentaliclade genuinamente portuguesa,
Agostinho, como exemplo a evitar, deixou-nos a sua análise aos debates parlamen-
tares clo perÍodo liberal travados entre os deputados da Nação Almeicla Garrett e
José Estêvão. Dessa guerrilha institucional, lembrava que para estes dois deputados,
enquanto opositores na Câmara "...o essencial era mostrar-se mais brilhante clo que o
adversário"1 e "...fora da Câmara uma intriga perpétua, uma guerra de pessoas, uma
absoluta mesquinhez de icleas e de propósitos..."2. Esta maneira de proceder tinha-se
enraizado no povo português e para o nosso pensador era representativa da mesqui-
nhez como funcionava o poder em Portugal que se ia desgastando num jogo de vai-
clacles individuais e no completo desprezo paÍa com o Povo, que apenas gozava de " ...
uma liberdade só para uso das pessoas ou classes mais directamente interessadas no
jogo político e a existência de uma democracia apenas de nome, além clo quási total
abandono do país."3. Este era o teor das críticas que os nacionalistas dirigiam aos libe-
rais e que Agostinho subscrevia por inteiro.

Mas Agostinho não esvaziou o seu pensamento sobre a Nação portuguesa
numa nera crítica às vaidades quoticlianas clos polÍticos, tal como se pode aferir na
visão reformista para Portugal que sustentou no pensamento e na acção cle várias
personalidades ligados á política e à cultura de Portugal. Foi o que aconteceu com
Almeida Garret, que como acabamos de ver criticou por se envolver em quesílias com
josé Estêvão, pondo cle imediato em evidência "...o seu trabalho como secretário da
comissão para a reforma da instrução píblica..."a, por lhe parecer que ia no sentido
de "...levantar o nível intelectual do paÍs e a dotá-lo de escolas dignas do nome."5. A
Garret elogiou aincla o facto de nunca ter abanclonado o combate educativo em prol
do povo, não tenclo hesitado quando percebeu que a reforma eclucativa que propunha
por vontade dos decisores não se concretizava, em transferir para a sua criação literá-
ria a responsabilidacle "...de esclarecer, de educar, de elevar êsse mesmo povo a que
ia buscar os fundamentos; devia ser [...] uma literatura pedagógica [...] uma literatura
para o povo [...] por interméclio dela seria possível levantar os portugueses ao nível
necessário para que a revolução cultural e política se firmasse e pudesse avançar."6.

Agostinho estendeu os mesmos elogios a Alexandre Herculano, a quem rele-
vou pelo seu empenho numa reforma eclucativa que permitisse o progresso para o
povo, defendendo a necessidade de "...aumentar o ordenado dos mestres, de lhes dar
melhor preparação, de fundar escolas, de obrigar os alunos a freqüentá-las, de incluir
nos cursos a mecânica e a agricultura..."7. A imagem que Agostinho traçou de Alexan-
dre Herculano é a de um homem tenaz, determinado e crítico, que produziu ideias
viáveis para o progresso de Portugal, nomeadamente, a ideia de que se instruíssem "...
os camponeses, dando-lhes o exemplo do seu trabalho, defendendo todo o direito que
tinham, e ninguém reconhecia, de se alimentarem, se vestirem, se instruírem como
homens..."8.

1 lbidem.
2lbidem.
3 lbideru.
a Idem, "PreÍácio", in Almeida Canet, Doutrinas de estética literária, p.11..
5lbidem.
6 lbidem, pp.20-21,.
T ldem, "Alexandre Herculano",inlniciação - cadernos de itformação culturd, Su série, 1942,p."16.
s Ibidem.
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De certo modo Agostinho não hesitava em eleger-se como legítimo sucessor des-
tes homens que tiveram a coragem de pensar um Portugal diferente e pese embora os
políticos nunca tivessem acarinhado as suas propostas, como portugueses de eleição
que eram, em nome clo povo e com um voluntário e progressivo apagamento político,
quiseram continuar a defender e a aperfeiçoar. Na vida e obra destas e doutras figu-
ras, o nosso autor bebeu a inspiração para o seu nacionalismo que tentou fomentar
nos mais novos tal como se constata nas palavras com que apresentou a colecção À
uolta do numdo - textos para n juoentrrrlc: "Destina-se esta colecção cle caclernos a forne-
cer aos mais novos, de maneira acessível, uma iniciação cultural que os livros escola-
res raras vezes dão e sem a qual não pode haver a base necessária para uma visão da
vicla actual e fecunda. Como nas outras publicações do autor, não se procura forçar
os espíritos, não se tem por objectivo uma determinada formação doutrinária; trata-se
de informar, de esclarecer, de guiar."e. Para ilustrar estes propósitos respondia, em
7944, a um inquérito sobre o livro em Portugal promovido pela Seara Nouni " ...nas
'Vidas' ou biografias de homens célebres, uma coisa pretendi pôr em relêvo - a vitória
do homem sôbre o seu mundo interno e externo. O que há de forte na personalidade
humana. Sem uma falsificação psicológica das figuras'.

'...Eu quis, acima cle tudo, dar eviclência à feição combativa e vitoriosa de certas
vidas. Mostrar ao homem de hoje, que vacila ou que procura orientação, as directrizes
de alguns dos seus predecessores. Transmitir ao inseguro a confiança e as linhas de
experiência dos outros."10. E o homem em que essencialmente pensava era o homem
português que na generalidade ajudava a clar forma a uma Nação que, por imposição
superior, lhe continuava a ser desconhecida.

CoNcr-usÃo

Como acabamos de ver, o nacionalismo de Agostinho da Silva ia para além dos
meros interesses políticos de circunstância. Tanto assim era que, apesar do seu pro-
fundo empenho na reforma da Nação portuguesa e tendo conviviclo com Leonar-
do Coimbra, António Sérgio e outros intelectuais com efectivo interesse na política
activa, pela sua parte nunca se empenhou em qualquer acção de mero recorte polí-
tico-partidária. Como também é verclade que apesar de ter sido preso pela polícia
política na ditadura deSalazar, nos textos que se conhecem, mesmo os do períoclo
da efectiva perseguição, não aparece qualquer escrito oncle o nosso autor critique de
forma explícita a forma de governo totalitáÍio que vigorava em Portugal e do qual foi
vítima directa. Estou em crer que tal conduta se deve ao facto de Agostinho ser um
nacionalista de pendor monárquico que sempre defendeu para os povos um poder
de coordenação, ao mesmo tempo que mostrava sérias reservas à organização demo-
crática das socieclades por obrigarem as minorias, quer fosse o seu desejo ou não, a

acatar as clecisões impostas pela facção política mais votacla, que pocle como resulta-
clo do escrutínio, representar a minoria clos votos expressos e não obstante, governar
apenas segunclo o seu progÍama, excluindo das suas clecisÕes toclos aqueles que não
se revêem nessas ideais, mesmo que estejam em maior número.

e ldem, "Literatura russa", tn Iniciação - cadenros de informação cultu'aI,8" série. 1,942, p. 23.
10 Agostinho da Silva, "lnquérito ao livro em Portugal, bibliotecns atlhtrnis; XX[", in Senrn Nottn, n" 869,8 de
Abril de 1.9M, p.204,

=i p.16.
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A forma pouco comum como sempre viveu e se comprometeu com a vida que
decidiu seguir, levavam-no apenas a clefender a totalidade da Nação portuguesa e a
considerar as várias fases cla sua evolução como parcelas de uma História maior que
se haveria cle realizar no futuro, de que é exemplo o seu empenho político aquando
das eleições brasileiras de 1960, nas quais, embora tivesse dado o seu apoio ao candi-
dato derrotado Teixeira Lott, não se inibiu de, em 1967, se tornar assessor da política
externa do presidente eleito que venceu a contenda, Jânio Quadros. Por isso não são
de estranhar as seguintes palavras com que um seu amigo, em termos políticos, se lhe
referiu: "Defini-lo como integraclo a uma qualquer corrente política bem determinada
é tarefa impossível. Antifascista, certamentel Mas nessa designação cabem, felizmen-
te, nomes os mais diversos, desde monarquistas-socialistas como António Sérgio, a
comunistas, como Álvaro Cunhal passando por republicanos da linha clemocrâtica,
católicos progressistas, sociais-democratas e até fascistas sinceramente arrependiclos
como Humberto Delgado. Agostinho, pelo que escreveu e disse publicamente não se
encaixa em nenhuma destas ou de qualquer outra classificação"l.

1 Silva, José L P L C, "Um Agostinho da Silva", ra Agostinln, S. Paulo, Green Forest do Brasif 2000, p. 277.
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