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Lisboa, 11 de Outubro de 1954. 

ExJnR- Senhor Dr. Ad~.o e Silva meu ilustre Amigo: 

Bem sabe quv ni'to sou, nom posso ser, elemento intcgr:;.nte ou integrc.do 
das falanges d.Jmocráticas. 

Sou me.is do que tudo isso, porque encabeço, há muitos anos, outro glo-
rioso movimento, que ct& pelo nome de Pe.rtido Socialista Português. 

Por cstn. aludida circunstê.ncia., ntto sintdl uma especial simpatia por 
essas "liberdades democráticas11 que o meU prezado Amigo, abnegadúlllente, resolveu 
"ressuscitar", tirando de cima dol['.s, ns tonoladc.s de poeira, com que o tempo, 
piedosamente, as foi cobrindo, 

Isto significa que, no c<'!mpo politico, nunca poderemos entender-nos,  r e -
sult.?.ndo, mesmo, verdc.deiramente incompr.:.:onsivel que se tivesse lembrado de soli-
citar, pc.rc. o seu empreendimento, a minha coopcre.çl1o. Tode.via, vamos a pôr o 
"preto no branco". 

Sou fiel, como wna rocha, aos destinos do meu Partido, de tradições,que 
entroncam na persônalidade universal d..: um outro AcU1o, que foi o marido da for-
mosa Eva. 

Resumindo: sob o ponto do vista ideol6gico,  o seu apelo deixou-me ficar 
indiferente e com o m..;smo dcsprêzo de sempre p..:las '.'suas liberdades democráticas~' 

que eu conheci muitissimo bem, oor d .. ntro c por r6ra. Vi-as, mesmo, despidas, 
nUinhas, 'sem quP.isquer artificiÕs de roupagsns, andar nas ru.:1s e praças pÚblicas, 
a "divertir11 as multidões. 

E, sincer[';mente, não me ~pc."'.ixonei por olas , nem, quê.ndo elas desaparece-
ram, me senti obrigado a rezar-lhes por alma... Homem de mau gôsto? Talvêz. 
~as cu cá tenho as minh<ls rezões. 

Não obst:'.nte esta profunda divergência politica, quer o saudÁ-lo, muito 
cotdcalmente, pelo magnifico talento literário, que revelou no referido documento. 
Vou m".is longe: ~ 

Como li te rato, proporei às doutas Academias da nossa Terra, a inclusão 
imediata e obrigatÓria desta p&gina, gramaticalmente superior, nos textos clássi-
cos dos Lug~rcs Selectos. 

nota: 

Com um abraço acad&mico, mas socialista. sauda- o 

o c.::>.mo'.rada 

Ramada Curto 

C~.L.. .~ ronpo-.tu Ú cl .. ·c~ w 
Dr. A.t.o..to c ~llvu~ convi. :u.,l\..0 oz 
coJ.~roltJ._.~O..!}iü·loo o. to .4ra..;. ~.L·t>o ...11' 
rcoaurro~ç~o ~ causo DGQ0crMt1ca. 
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