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Conciliar Comte e São Tomás 
Demissão de Primo de Rivera e golpe de Getúlio Vargas 
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Liga Nacional 28 de Maio 

União Nacional 
Liga Liberal 
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Intentona (21 de Junho) 

Conspiração de João de Almeida (Julho) 
Decreto de 8 de Julho institui o Acto Colonial 

 
No ano da morte de RAÚL BRANDÃO, eis que LUÍS MONTALVOR, antigo colaborador da revista 
Orpheu, lança a História do Regime Republicano em Portugal, com colaborações, entre 
outros, de JAIME CORTESÃO E JOAQUIM DE CARVALHO. LUÍS CABRAL DE MONCADA publica 
Do Valor e Sentido da Democracia. Ensaio de Filosofia Política, enquanto na ficção se 
destaca A Selva de FERREIRA DE CASTRO (1930). CORTESÃO, em defesa dos nossos títulos 
colonais lança, na Exposição Internacional de Antuérpia, o estudo L'Expansion des portugais 

dans l'histoire de la civilisation, assumindo a clássica funções do oposicionista patriota, como 
o tinham feito o VISCONDE DE SANTARÉM E PENHA GARCIA. Surge a revista Pensamento, de 
um Instituto de Cultura Socialista (1930), bem como o Centro de Estudos Democráticos, com 
Armando Marques Guedes, Vitorino Nemésio, JOAQUIM DE CARVALHO, HERNÂNI CIDADE 

(1887-1975), NEWTON DE MACEDO E JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS. Pretendem fazer uma 
aproximação dos republicanos à Ditadura. Por seu lado, ALFREDO PIMENTA, em Estudos 

Filosóficos e Críticos, propõe que se fizesse, para AUGUSTE COMTE, o que SÃO TOMÁS fizera 
a ARISTÓTELES. Já em 1913 reconhecia que o espírito luminoso de Comte foi quem 
reconheceu que os inferiores não podem escolher os superiores, os dirigidos não podem 

escolher os dirigentes, por deficiência própria natural. Na altura, estes argumentos faziam-no 
republicano e evolucionista, mas, como ele também reconhece nessa data, só há uma 

Verdade: é que a Verdade não existe. Só há, como dizia Comte, um absoluto: é que tudo é 

absolutamente relativo. HERMANN VON KEYSERLING profere três conferências em Lisboa, no 
ano em que termina o julgamento do burlão Alves dos Reis, condenado a 20 anos de prisão 
(20 de Junho). Surge, de GEORGES BERNANOS, La Grand Peur des Bien-Pensants, e no Brasil 



dá-se o golpe de Getúlio Vargas contra o presidente Washington Luís. Em França surge o 
grupo Ordre Nouveau, com ARNAUD DANDIEU E ROBERT ARON, desejando uma terceira via, 
diversa do demo-liberalismo, e contra o fascismo e o comunismo, em nome daquilo que os 
mesmos autores hão-de qualificar em 1933 como a revolução necessária. GANDHI em 1930 já 
desencadeia um movimento de desobediência civil. Chama-lhe satyagraha, resistência não 
violenta. Considera que a verdade (satya) é o princípio supremo que comanda o universo, 
considerando-a sinónimo de Deus. Todas as suas teses assumem a defesa do espírito, 
considerando que o corpo é que é irreal porque não tem pretensões morais. Neste sentido 
advoga a unidade dos homens, a defesa do amor como lei da espécie. As suas teses nasceram 
de um reflexão começada na própria Inglaterra, onde se redescobriu como hindu, ao estudar a 
obra de RUSKINM Unto this Last. Isto é, as teses do deísmo desenvolvidas por um ocidental. 
Aliás, as semelhanças entre as respectivas atitudes e o modelo de TOLSTOI são evidentes, de 
tal maneira que o primeiro ashram, ou quinta colectiva, que fundou, nos arredores de Durban, 
recebeu o nome desse escritor russo. Da mesma forma, é influenciado pelas teses do norte-
americano HENRY THOREAU. 
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