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ESPOLIO PINTO mJARTIII 
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Lisboa, 11 do Outubro de 1954. 

Ao ilustre Restaurador das Liberdades Democráticas, 

Dr. Armando Adão e Silva: 

Várias entidades democráticas, não menos ilustres, do que o meu ilustre 
Correlegionário, reunidas, por mero acaso, na residêtjcia do signatário, par<'. fins 
pur-1.mente humanitÁrios, tom<>.ram conhecimento da COIT!oventissima exortação, expres-
sa na Circular de V.Exª, CC"' data de 5 de Outubro, do ano corrente, 

Secadas as lágrimas, .,rr;mcc.dc.s t>elâs mngtilstrais tiradns de tão inspirª-
da literntura, e sufuc<>.dos os soluços, que atagantaram as gargantas, num ambiente 
dramático, que tinha laivos de 11s.:>.ngue ·J de suor11, foi resolvido, por unanimidade 
absoluta -nemirrg_descrepantur -ad~rir, imediata, incondicional, entusiástica e 
republicanrun.ente, ao pl.mo f.:mtasmag6rico de realizações, com o qual V.Ex.a., com 
superior c insupcravel inspiraç~o , pretende r .... ssuscitar a falecida Democrncia, de 
t~o saudosa mem6ria, 

Todoa reconheceram, 11UNA VOCE", que V.Ex», por suas inconfundiveis e 
realissimas qualidades, esté'.v0. ultra-indica.do par.:!. desempenhar as altissimas fun-
ções de 11resta.urador", assumindo, pornnte a Hist6ria, a responsabilidade honrosa 
de ter rasgado,  a golpes de cori'.getn e de génio, meis largos horizontes à democra-
cia universal, at~ agora conduzida por autênticas mediocridades. 

O nome de V.Exª, depois dâstc gesto, fic~rá, por direito prÓprio, inclu;h 
do, p.:cr~ sempre, nos Anais da Literatura Contemporânea, e será citL'.do, em todos os 
pa..fses do mundo, que procedam ao inventário dos g&nios desconhecidos. 

O documento em c2.usa, oxc.lt::mdo o valor da Causa, causou-nos, efectiva-
mente, e ni'1o casualmente, fr6mitos do emoção c crrepios de entusiasmo democrático 
-pelo que, por voto W1ânimc, foi republic:lnomente deliberado, neste ocasional 
reunir-to~ aderir, em massa (e-n~o com "massa11 - que d<lria um aspecto material ~ 
Causa) as alewmtadr>.s ideias de V.ExA, confiando om que, sob t?!:o proficiente ori-
entação, conseguiremos, ao fim e ao cabo, desace.rve.r, limpar c pôr ao sol, bri-
lhando meis do que ele, as ttto fe.moscs o srmdosas "liberdades democráticas11

• 

Se lhe par.Jcermos gente de confi.::mça (porque há quem tenhr. duvidas) po-
de contar com uma dÚzie. de pessoas, com br..stcnto prática em projectos revolucio-
nários. 

Nota: 

Por todos 

Almirante Cabeçada s 

cÓpia da resposta á circular do 
n.r. Adão e Silva, convidarulo os 
correlegionários a tomarem parto na 
rcsaarl"eição da causa Democrática. 
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