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Lisbo~ , 17 de Outubro de 1954. 

Meu caro correlegionário e Amigo: 

Ac.:-.bo de rcc.:;b,:;r ól. sun. inspir.:>..d<". Circular, relativa à projectado. exumaçlto 
das "liberdades democráticas11 - c agr,"'\deço-lhe imenso, antes d..:; tudo o mais,  a gen-
til\3za de se ter lembrado de mim. Esta at~nçtto , registo-a , levando- a à conta de 
generosa consolaç~o . 

Quanto ao resto, tenho muita pena de ser obrigado a dizer -lhe que aprendÍ 
o bastante, dur?~nte c.qu,:;la f<'Jllosa campanh.:'. alcitor.:!.l, par~ conhccer,em profundida-
de,  o estôfo moral dos que se afi!'!!la.m d~fensores da democracia portuguesa. 

Fui demasiad.anente ingénuo cm consentir que me empurrasscm parw. a grande 
e lamentavel aventura, da qu".l se.í emporcalhado e deminuÍdo. 

E eu era, e sou, um homem sério, disciplin<!.do e disciplinedor, que tinha 
o direito, no fine.l da carreira, a umtl. dose de respeito, qua eles -os nossos cor-
relegionários!  -n~o tivcrnm por mim, Obrig.=.ram-me a coisas espantosas, que assumem 
o caracter, just"'mente condenado, do autênticas indignidades! 

Ainda hoje não compreendo como foi possi vel doixe.r-mc iludir, até ao pon-
to de asswnir, per<:..nt(; a Nação, a:.~ raspoonsabilidades de tenta e.snuira, cobrindo, 
com o meu nome, abusiv"'.JT\entc utilizado, as inconcebíveis alcivosie.s da triste Co-
miss~o de f'rop".g".nda! 

SÓ de9ois da terrivcl dorroc?.dP.., é que ou pude avaliar a tristíssima fi-
gura, qu~ me obrigar:'..!:l a fazer, e, ainda, quv cat>Jgoria de gente andõva ~-minha 
volta, sequiosa de sangue c de r:.bomine.vois vinganças. 

Se o P<:'...is se tivesse deixado iludir e triunfássc a minha candidatura, já, 
a esta hora, m0 teriam rilhado os ossos, em nome dessas mesmas liberdi"'.des, que o 
senhor, ingénu.:>.mente, pretende exumar. 

Em retribuÍção da sua gentilcze.,  dou-lhe um coilselho: -Deixe-se de peri-
gosas fantazias, regresse ~ toge., estude mais direito, aprenda a conhecer os ho-
mens o n~o se mctn. em Cilnlisas de onze varas, que pode ter dificuldade em sair de-
las. 

Sauda-o 

Quint~o Heireles 
Almirante, 
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