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ESPÓLIO PINTO C.lJ~RT!l. 

~- ~J.í~-

• Senhor Dr. Adão e Silva: 

Lisboa, 15 de Outubro de 1954. 

. Recebi.,;·.-c·am.·alguin agr?çlO ~ maior surpreza,  a s1:1a circular, datada de 5 de Outu-
bi-o do ano corr~nte -é apresso;p.c._1, c0mo é de. j1.grÜça; a agrade9ér-lhe.  . 

s6 11algt1!n agrado .e-maior surpreza11 pOrq_ti~,? ··_ : · : _.,·;;-w 
. _, Estas_ duns ~x~ress~es .exig;em; efectiveme.v:te, ·a .peces~iria explicação,para que 
ntto surjam, entro nos,. eqtu.vo_cps 1<"'-!Tientavcis, no· presente· o no futura;· 

Tre.t~do ..;se de matér,it>. tão delicadn._, ,.t.8mo: é~ ·~q~ela ciUé, superiorlriente , se pro-
põe conduzir -u~urrciç~g~llQ,_~rçlJ.@.Ld~"t!'?â's ·-julgo indispensavel_mf!.rcha:t 
mos sôbre terreno seguro, Bill' :t;i+.ei,I;_as . .cerr .d:1s~ ~e 'homogeneas. : ·-- . -.; 

.  De outra· meneire., .~ s_t.":Lromos conden<ldos· a um fat"alissimo insucess0, que terc!,ao 
"fim ·e ao cabo, , um resulte.dõ' c·ont-ra-producenta .>Quer dizer: Em v~z de logr_armos ressus-
citar as tais liberdades dcmocrttticâs, colc:ic&-le.s-cmo& ·a: maior pr.o.ftindidãde. , 

Cautcle. e c<üdos de galinha, nunca fizeram mal .a 'ninguem! ·· . ·· ~ 
V"mos, port-nto, pôr o problcmc. com absoluta clareza, antes da hora inarcruia 

para o inÍcio do nosso movimento resgat."dor. 

r~ ter ê~i~i':i~~rf~c=i~-~ s~ P~~Jd-~H=~~~~e~~~~o~~==ni~ : de caractçr politico. pode-
Fez bem, port-nto, em escrever-me, a solicit -la, porque, se o não fizésse,pra -

ticn.va uma grwe incorrecçi'!.o, que poderi.:. suscitar a minha cÓlera. 
E esta, como sv.Qe , .~ verdadoiré' .. l':tCntc tcmpest:-uosa, qur:mdo se desencadeia! 
J.{ sou g .. meroso em d ffiasia, permitindo que o Senhor Adão tome a iniciativa do 

referido empreendimento, c.:mdid"".tando-sc, com rel-1tivo impudor, e .. uma posição de des-
taque no regi.sto histórico do nosso tempo, 

. Concêdo, mas espero que tenh:.m na d Jvida conta a imp:t:essionante coerência do 
meu p<J..ssado politico,' m2.is rico de ve.riaçõcs, que o fado corrido, em ré maior; do gui-
tarrista Armandinho, • : 

Eln obediSncia a imperativos do meu destino, não aceito qualque r esppcie de su-
balternidadc. Q chefe tenho de ser cu. ]'fais : eu sou indiscutivelmente um chefe, com to-
das as qualidades e respeitos d<ê!.s pcsso<J.s eleitas: inteligência, bom senso, dignidade, 
cultura e; ?.cimP. do tudo, a me..is absolut<':. linha de coerência. 

Fui ap?.ixonr.do doutrin?..dor do Intc~ralismo Luzitano, e , por conseqUência , mo-
n~rquico dos qu'1.tro costc..dos; depois, eden 11in p~rtibus 11 ao Estado Novo Corpor~tivo, 
do qunl me separei, p<.m~ funde .. r u.m outr o movimento, de mais alta envorgadura - o ~
nal 'Sindic'"'lismo, rigoros.:o.mcnte copiado do figurino hitleriano, E fui Chefe. 

Andei por êssc pa{s, um mangc.s do Cl'.misa G dG braço erguido, sem c. pequenez 
dos respeitos humanos, a convidar e.s multidões pc.re uma arr~cada gloriosa, que fizÓs-
sa de mim o alto conductor dos seus destinos.  A rest,J.ur::.ç.l!.o da mon:::.rquia ou o ostabcle-
cimr.nto de umc. .Ditadura rigorosa, tipo n<>.:ü, eram, nêsse tempo, os meus sonhos doira-
dos.' N1".o me lcv-"lram a sério! 

A mediocridade mental d.-.. naçtl.o int..::ira n~o logrou entender a raríssima altura 
dos meus objectivos revolucionários: E fui ab<mdonado, não obstante a minha persistên-
cia, qu.J nao tem igual na HistÓria. 

Rccolh{, como os grandes hom.:ms, ao silêncio da minha aldeia beira, onde proce-
d{, em contacto COI" as couves e os n.:>.bos das minhas hortas,  a uma revisao d .... conceitos 
poli ti c os e sociais. 

E VP.leu 2. pena, porque, logo :c seguir, mudei de rumo, entr:mcTo poi novos cami-
nhos, Repudiei as minhas convicções antigas, v0sti-inc dJ outra maneira, best.:mte dis-
farçado,  c , com .as duvidas cautelas, surgÍ om c?.mpos opostos, proclc.mando a.:; excelên-
cias da democracia, que eu tinha, orrP.d:'l.r.lcmta, combatido,, 

Ao serviço de nove. co..usa, tive a corJ.g.;;m olimpica do soltar o meu verbo infla-
m<".do na Garagem Monumente.l do Areeiro, fé\zcmdo tremor, com ges~os largos, a debil ar-
quitectura da Revolução Nacional, que s q a,trevcu a des<'.fiar o  meu poder demolidor. 

Hoje, sinto-mo republicc.no até eps ossos e ap6stolo a;::>nixonado, fanático, de 
todos os liberl'lismos do mundo! 

Consciente do meu novo destino, colaboro na "Republica" ocupando a gloriosa 
tribuna do imort·'Jl historiador, que f oi Rochê .. Nartins. 

Como terá verificado, os ".rdincs da cidadG já consagraram a minha oposição, 
anunciando os meus ."..rtigos como él.nW1Ciavam, antig~nto, os do meu ilustre camarada: 
-

11Fala o Rolão.:, 11 E  o jornal esgota-se! • 
Eln faco de tudo isto e perante a coerência da minha fidelidade aos imortais 
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principies republicanos c liberais: '(os· ~ql.nmos desvioS n'!o contam.,: .:), -es·pero que o 
· mundó inteirO aci-ed1_t6, sem hesitação, 'nll sinceridade. das:· minhas_ actuai!?· co:p.vicções, 

Qu."'.l_quDr suspc'ita seria ~a inju,tiça., trat<mdo-st de miJn, ., ·;-: .. ,~:~·-. 
' a· quê eu p:i-ecis·CJ, !$de_ s_er Chc·fcj ~soja ct·o qUe fô~. ·- -· 
., ~ ,wne. imposfç~o'· dõ_ meu· p:i'Ó'prio'-.d.O;;i_ti'no, . ~ .:nrtu:q~ Eiê:. qu~+ 21ão.. p0s,-so re.gr_?-Ssar, 

paç:_a}runçmte , como q\J.n.J-q_uer , _vu-~garidad.c, -t•.a··simpl:ls contacto do~ _. naboS -e. de.s cou~yo~s_ J.om-

· c-., P, ,~dfls , q~a. crescem, a 'inargem da~ filo-sofias, nus minho.s hort-as bcir;ãs_, · 
· · Se.tin. 'des·cor no ni-Vel mental dQ Pobra. Alex."lndrc Herculano. "'c 

Adirb ,
1 

port:r·nto, · f.O _çcu rrioviment~, com' ·ôntu-~16-smo --vel'dact.O.i..r~ento ·~epUb'liCB.no, 
pondo, apcn.ó'ls , umn cond_ição.: a d.::. consider arem a· natureza. do meu destino, · proclamando-
--me Chefe, . seja do que fôr. 

. .. -:------:--
Abraça-o, repu~ticanissimamcnte ,· o 

Rolão Preto. 
•::; 
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