
Meu Caro Dr. Morujão

Deixei propositadamente passar uma semana (até mais que isso), após a recepção da sua última

carta, para lhe dizer que ainda não recebi o seu artigo. Houve, pois, novo precalço que espero

que seja o último, porque desejo não publicar o nº 13 sem colaboração sua.

Quanto à explicação que me dá, a respeito do papel timbrado em que escreve não é bem o que

esperava. Sabia há muito das existência desses Institutos: o que ignoro é a actividade de cada

um, nomeadamente do Instituto de Estudos Filosóficos. Depreendo porém que não passará de...

papel timbrado!

Pergunta-me pelo Instituto Católico. Ninguém sabe dizer nada a seu respeito, cá por Lisboa. Um

desejo muito velho e muito intenso de pessoas bem intencionadas e pronto. E é pena, porque o

nosso Centro também está reduzido a poucos membros activos e eu estou resolvido a acabar

com a revista, no fim do próximo 4º ano. Acabar ou entregá-la a alguém, ao Instituto Católico,

por exemplo.

Amigos vários procuram dissuadir-me deste propósito, mas não me oferecem trabalho que

diminua o meu. Já me contentava que a nova geração de Filósofos, nomeadamente, esses três

jovens de Coimbra (Drs. Morujão, Vítor Matos e Eduardo Lourenço), apesar de ideologias

diferentes, pudessem colaborar mais assiduamente, dentro do respeito das directrizes que a

própria designação do Centro insinua. Conservo uma bela carta do Dr. Vítor Matos que - diga-se

de passagem, espontaneamente se ofereceu para colaborar - comprovativo da possibilidade

deste espírito de aproximação sem compromissos perigosos da nossa parte.

Gostava de convidar o Dr. Eduardo Lourenço, que conheci em Lisboa por ocasião do Congresso

para o Progresso das Ciências, mas não sei onde actualmente reside.

Com a vossa cooperação, a revista difundir-se-á em Coimbra, porque nada a tem prejudicado

tanto como a falta de propaganda.

Fico aguardando as vossas sugestões (se me é lícito tomá-lo como chefe de um grupo apenas

desejado) que muito contribuirão para o bom ou mau futuro da revista. Quereriam mesmo

acabar com a direcção e aparecermos todos como Redactores?

Creia na amizade do que

tem por si grande admiração

E se subscreve

A. A. Andrade


