
Braga, 13 de Fevereiro de 1959

Meu bom Amigo, Sr. Dr. Morujão

Peço perdão por 15 dias de demora em agradecer a carta de 29 de Janeiro. Que ela

verdadeiramente me alegrou, é certo. E também me deixou pena. Recebi-a ao chegar de

Coimbra...

Nessa mesma manhã tinha estado na Universidade, embora muito de passagem. Não quis

procurá-lo. Tinha pouco tempo, mesmo escasso. Mas sobretudo temia ser importuno. Sabia que

filosófica “perrice” tinha cessado e que o Porto se absterá de fazer política pro-Faculdade com o

Colóquio (é certo que a ideia originária deste vem de muito antes, muito mais pura e primitiva!).

Ainda assim não queria ser o primeiro a falar disso, poderia ser insistência excessiva. E gosto

sempre de colaborar ou trabalhar para a cooperação entre todos, mas nunca de causar

dificuldades. Agradeço-lhe muitíssimo a sua gentileza que muito apreciei. Nessa mesma manhã o

Sr. Doutor Miranda Barbosa de adiantara também ao contar-me a resolução de virem e trocamos

algumas impressões sobre a orientação de determinados pontos do programa. Creio que o

sentido eficiente em que a execução deve ser orientada se vai definindo. Não será coisa rutilante,

mas não deve sair mal. E para igualar, servatis servandis, o plano a nível do XII Congresso

Internacional de Filosofia, não deve ser preciso coisa do outro mundo. O que se apresenta desde

já perante nós parece garantir um certo resultado, como colóquio, não como congresso. Que isto

até já vai mais solene do que ao princípio se tinha pensado...

Parece-me que o caminho mais útil será o de orientarmos as coisas para um esforço de certa

“síntese” ideológica: entre os diversos grupos e entre a filosofia e os restantes ramos das

Ciências do Espírito. Conhece a organização e intenção do Studium Generale nas Universidades

Alemãs? A intenção do mesmo, encarada do ponto de vista da Filosofia, poderá oferecer

modalidade para rumo dos debates de um simpósio português.

Mas afinal, este problema, o de conseguir mais concentração, evitando de antemão os perigos

possíveis e prováveis, a par de outros pontos práticos, espero que os poderemos examinar

amanhã brevemente em Coimbra. Teremos outra reunião, sob a presidência do Sr. Reitor como

Presidente da Sociedade Internacional Francisco Suárez, para os projectos de Évora. Telefonarei a



ver se combinamos um rápido encontro. Terei nele imenso prazer.

Gostei que gostasse de Welte. Julgo que é dos que mais o merece.

Entretanto, com um grande abraço

amigo e companheiro, sempre ao dispor

José Bacelar e Oliveira


