
Braga, 21 de Maio de 1956

Excelente Amigo, Sr. Dr. Morujão

Por fim parece que também a mim me dão uma bolsa para a Alemanha. Não é a Humboldt, a

que desisti de concorrer outra vez, para não perder tudo, embora esta seja muito melhor. Dá

mais de trinta contos e a que me deram fica por uns 18. Mas já não é mau, ainda que não tenha

muito pano para mangas.

Do Instituto tinham-me dito que era para Bonn, e dada pela Universidade. De Bonn a DAAD

comunica-me que é para uma Universidade à escolha.

Queria portanto escolher. E tratando-se de escolher já é caso para pensar e tomar conselho.

O que é que me aconselharia o Sr. Dr. Morujão, o que ouve dizer por aí, sobre condições de

estudos filosóficos?

A mim o que mais me interessa é Metafísica, Crítica do Conhecimento e Antropologia Filosófica.

Bonn, München, Freiburg/Br<eisgau> comMax Müller e Heidegger?

Mas nesta última não temos casa e ainda onde a temos a hospedagem não é nada barata. A

como ficará normalmente para estudantes sem luxo, nas residências de estudantes ou

“convictórios”? O preço deve ser mais ou menos igual! Perdoe-me que o distraia um momento

dos seus estudos. Talvez não possa escolher o melhor mas é útil ouvir. O pior é que pedem uma

Erklärung urgente sobre as minhas preferências.

Já lhe agradeci o Vorlesungsverzeichnis?

Muito obrigado.

Queira Deus que tudo lhe corra às mil maravilhas

Conhece o Dr. Gustavo Fraga, leitor de Bonn? Não desgostaria de entabular relações com ele,

data oportunitate.

Aqui os bracarenses deliram mas é a sonhar no grande regabofe das festas e inaugurações que o

“28” vai trazer e o mundo culto, sobretudo com a grande profunda “cultura” da “alta costura”

para o baile de gala, em honra do Sr. Presidente da República. Para isto sim que nasceram muitos

com vocação...

Um abraço

do muito dedicado

José do Patrocínio Bacelar e Oliveira



P.S. Afinal ia-me esquecendo de uma das perguntas mais práticas: - que género de curso devem

fazer os bolseiros desta classe? Inscrição e curso legal, exercícios por escrito, exames? Ou podem

escolher-se livremente e sem provas obrigatórias? Que categorias de inscrição são possíveis?

Desculpe-me o Dr. Morujão que eu o sacrifique com estas questões, para mim de grande e

urgente importância!

O Ir<mão> Ribeiro escreverá. Agradece e saúda. Saudades de todos. De 1 a 5 estaremos, mas 5

ou 6 em Coimbra.


