
Londres, 30 de Maio de 1925 

Querido amigo 

 

Escrevo-lhe com saudade e inveja de outros tempos. Aqui, estamos todos 

preocupados com o que se está a passar aí na nossa pátria. Não há maneira 

de políticos e militares se entenderem. Esse Gomes da Costa foi muito 

inconveniente. Esteve muito bem em pô-lo de cócoras. Essa gente tem que se 

controlar. Sei bem que V. deve estar farto dessas intriguices mas não 

desanime! V. é a única reserva moral do País. Aqui na nossa legação, 

continua a faltar pessoal. A chancelaria continua um caos … os papéis 

amontoam-se, é o diabo. Todos sentem a sua falta. Inclusive, os ingleses! 

Ainda no outro dia, almoçando no Carlton, um empregado perguntou por V. 

No Foreign Office também deixou saudades.  

O subsecretário confidenciou-me que não esquece os serões passados no 

clube. A própria rainha, segundo este, terá exclamado no outro dia: Oh, Mr. 

Gomes, what a distinguished gentleman! Parece que o gabinete da rainha 

continua decorado de acordo com as suas indicações.  

Sinto falta do sol do nosso Algarve. V. bem sabe como é o raio deste clima 

aqui. Tenho os ossos sempre húmidos. E a comida? Intragável. Esta gente 

não sabe o que é uma boa morcela com arroz ou uma caldeirada de chocos. E 

o vinho? Prometa-me que, no fim da minha comissão, nos encontraremos na 

nossa pátria algarvia à volta de uma boa petiscada. Pode ser no pátio lá de 

casa.  

A propósito, não queria deixar de aproveitar para lhe endereçar os meus 

parabéns – atrasados - pelo seu aniversário. E que conte muitos. 

Muitos cumprimentos e saudades para todos os seus 

       Seu muito dedicado R. F.  

Carta ficcionada por Paulo Girão, na pele de um conterrâneo de Teixeira Gomes, um 

tal R. F. que, vivendo em Londres e trabalhando na embaixada, escreveu ao seu amigo 

em 1925, numa altura em que os militares começavam a agitar-se em Portugal e 

Teixeira Gomes começava a perder a paciência na Presidência da República. 


