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Com data de 26 de Abril deste ano foi apresentada na 
Ordem dos Advo~adoa a queixa que a seguir se transcre-
ve na :tntegra. Escua~o será dizer que foi pura prega-
ção no deserto, poia trata-se de mais um que está ã. 
sombra da fidelidade dns Forças Armad.M, 

n Excel entia si mo Senhor Bastonário da Ordem doe 
Advog'.l.dos 

A Q.ompanhia das MinRB de Carvão de s . Pedro dP. Cova, SociedA.de Anónima de Responsa-
bilid~de Limitada, com sede !la Praçn. d~ P.lmeida Garrett, nQ 41, da cidade do Porto, vem 
aprea~ntn.r a  V, Ex:~ ,, para que se digne eubmet'ê-la ao competente 6rgã.o da Ordem a que V, 
Ex!i, tão dignamsnt<; preside, a C3Sgllinte fundamentada queixa: 

Antes, els. quere respdtosarocnte chamar a atenção de V, Ex&, para a gravidade do 
processo que instaura e para a necessidade do s~;u julgaíílento não se.r demorado, 

Os factos que vão relatar-se são de averiguação fácil, 
A demora da sua apreci.ação equiva/.eria a uma relativa impunidade, contrária à Jus-

tiça que se pede. 
Faz-ae a queixa l 
Depois do falecimanto (em 6 de Junho de 1953) do administrador da queixosa Snr. 

J>.fonao Henrique Sobral }.fendes, passou a propalar-se que, no decurso da sua administra-
ção, se haviam praticado vul tuoaas irregularidades na vida interna da Companhia. 

A campanha, embora com alguns A.epectoa difamatórios, impunha adequada actuação à 
Administração da queixosa,  A waioria dessa Administração tomou A. resolução de promover 
a completa averiguA.Ção dos factos. 

Os t:.·êa administradores Luís doe Santos ~~onteir o, Alvaro de Magalhães Júnior e Dr, 
Luís Cid MontGiro assim decidirnm, entendendo que sobre o asaunto não deviam consultar 
o restante adminis~rador Dr, João Cavflleiro Sobral ~éndes , por este ser filho daquele 
outro fAlecido, encontrMdo-se enfamo o ::~.dminiotrndor Snr. Artur Sérgio, 

Ex<;cutando essA. delibe!'ação, S'D nome doa tr'êe administradores, os dois Alvaro de 
Magalhães JÚnior e Dr. Cid MontEiro conferenciaram várias vezes com o Ex~ . Snr. Dr. 
Joo.é Gunlberto de Sá Carneiro, ndvogA.d.o com escritÓrio na cidade do Porto, o quhl paS-
sou a orientá-los sobre o que para aquele objectivo se-ria nr.:ceesfu-io fazer, 

Para tROto lhe revc;laram segredos, lhe exibiram livros e outros documentos, 
Como a queixosa. tinha o s.;u consultor jurÍ.dico prtva.tivo o Exm2, Snr, Dr, Antão 

Santos dn Cunha., deu n este uma expHcR.Ção das razões porque o não encarregou daquela 
actuação profissional;  e , aeguida:llen+.e, o Exm2, Snr, Dr, José Gualberto de Sá Carneiro 
provocou uma conferência com o mesmo, dizendo que lhe queria dar contas do que se paa-
sava, 

NA. sequência do assunto, o mes...:~o Senhor Advogado teve vâ.riM conferências com o 
Ex~ . Snr. Dr, AntÓnio César t.iarqU6B Abranches, advogado da familia do nd.ministrador 
falecido, em que se tentou chagru-a um <mtcndimento de averiguação e apuramento de res-
ponaabil idades. 

Entre ambos os advogados assentou-se na realização de um inquérito interno, ba-
seado num exame contabilístico -inquérito que seria aquele de que já estava encarre-
gado o Exm'l. Snr, Dr, José António Sarmento, em nome ds. queixosa e com o qual passaria 
a colaborar um perito delegado da família SobrRl Mendes, 

Executado esse r-.cordo, foi por esta escolhido o Ex~ . Snr, Dr, Manuel doe Santos 
DJarte que, embora mér.i.ico e exe1·cendo clÍnica, lhe mert!cia fundamentada confiança pe-
los seus grandes conhec:l.mentos àf; contahilista, que foi, e pela sua honorabilidade, 
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ParR o trRbalho da R.mbos foi aproveitado u m conjunto de quesitos jÁ. anteriormente 
,redigidos pelo .Sx~ . Snr, Dr. Sá OarMirC'I, . 

· O perito da queixes!\ chegou a eh.borfU' o seu re-lat6rio que, por· aqueles adminis-
tradores, foi. cC~nfi adn ao rue<HllO Sc:::ho1· Ad•togA.do. 

O prrito d'l. fl"l.rnília dR.qttel'S d~funto ::tO.n!i,nistrP.dor não chegou a apres-entar o seu, 
por c·nrecer de !:lai3 tcmp c pa::-n tal, . 

Has, entretanto, aquele mearoo Senhor Advogndo pae..aou~ abruptamente,  a ~ir aro norad 
do ad!<.liniatrado:. E::~!IJ!l . Sr;r, Álvarc 4-e ~-tagalhàes J4n.ior e \3Spoaa dsate, afirmondo que só 
eles haviAm sido prejudtcados e q~-6 o-a de.nR.is doV").:r).J\.IlÓ'" indtimtüzá-los, . 

E p(lBSOU a ~;xigiJ:' a antuga-~'9- 2Z.5CV e.cQÕ~s .Uo P4pi'tal da queixosa que ele dizia 
repreGenta!"e.n a inde!lllÜZ6.ÇÜo qu~ ,\h.lJ'" era devida • 

.i.~OB Últi ·~o~:~ düw de ,.ifU'ÇO Ptl!'~i'O'I.t a declarar~ 'h 9a indemiza.çã.o em aoçõe s seria 
par!l. oe ref.'eridoe e !)ar!\ oe peque~OB Mcion istas (],Ué nto pcrte!"lcin.m ioa agrupa=nsntoa' 
doa reetantes admini9t:rndorea. . • 

E c;aan. a::igência paasou o. f~-a-:;a c·om a decl.~~· de que:, s<õ não fosse satisfei-
ta s.té ao dia 30 d~ :'4arço ~1 ti;oo, ap-;."escntnrie. u..a. fJ~a r.a. P.:llícia Judiciária e pedi-
ria ao 3-ov<Jrno a no~aç?\o d ç 1.1ma 'COi;tbâa.o Adminia~~~ a p~\X"a Jerir n queixosa. 

l~o di::~. seguinte àquele: deve!'ia rerJizar-tHJ 3-t.;.ou-ee a aseemblei a •geral ordi-
nária ds. queixosa. . 

f'r,;:,curnm!o €'li tnr aa coneequênoiaa g raves da • QCIJ~ien.naa.ç&.o dt!s t ·as ameaçaa· (não por 
dRe terem fundfl.msnto mr.s por pro:tirzm de u m ad.v~ado. te· renome e de um hoiiiGm pÚblico 
com mui ta. inf:!.uêr.cia) a quEixos R ~inJ.a. pr'Ocurou cli.aC!(i"-'!o à rAZão propondo- lhe uma solu-
ção era I.J.Ue ficaria corno á.rbi tro d-a aver igua.ç~o, p-.Jr éW abruptamente interrompida e 
prejudicAda. 
. Trat.nva-ee de umn peasoe~. q1.1e coo os reft;-ridos administradores havia trabalhado du-
rante baetuntes nnoa, s~ndo seu advogado s até por elee .tamb6m escolhido parA. liquida-
tário da Compan~1ia Carris de ?erro do ?orto! . 

Esse. aoluçiio coneiatiriél nn aun eleição para Presidente do Conselho de Adminiatra.-
çã.o dn queixosa., precedida dA. 8.':l'"!natunl d e umA. P.cta ~;'Cl que, concretamente, se inseris-
sem aEJ gnrMtia.o do efectivo e total inquárito daqudae pose!veia responaabilidadee •. 

~l:A.B o referido Senhor AJvor;ado recusou, mautendo simplesmente a sua exig~ncie. do 
11pe.garuento11 dP..s Rcçõas. 
Tais .acções assegurariA.m fl. maioria HO referido administrador Snr. JJ.ve.ro de Maga-· 

lhãee JÚnior s 11 suA. ~a posA..,. 
Esas uJtiD1atum não foi eatisfGito. 
~ecutando tl6 au ~a t\Jileri.Ças., o Exu:,.a. Snr. Dr. José Oualbsrto de Sá Carneiro apreeen-

tou na Pol{cin Judiciária vma qudXf:l dedu~ida. em nome d a esposa do ref-erido administra-
dor llvo.ro de Magalhães JÚnior, cont::a. os restantes, i.lllput.a"ldc-lhes factos, segundo 
caneta, directamente relacionados com aqueles d e que, nas condições impostM, havia to-
madc conhecimento profissiOnal! 

E tRmbém.requereu contra a queixosa, em nome da. mesmt\ senhora e de outros, um in-
quérito judicial, pendente no )Q Ju!zo Cível, dn c"a.mara d.o Porto, em que utilizou os 
eegredoa e oe docur.~entoe que lhe haviam sido confiados pela queixosa.. 

E tendo, nn. a.:::aembleia gual ordinárie referida, intervindo e confessado que da 
qu<;ixcsa chegou a tt:r ma.ndRto ore.l., prop'Ôs contra ,_ qusixosa e contra os A..Ccionistaa 
que podem co!"roborar n absoluta. verdade da rt;apcct.iva acta, uma acção que peride na lll 
VR.i."fl. Clvel do Porto . 

SOpÕG-B\> que eatr, noção é um expediente destinado a obtGr a suspensão do esperado 
e colliUnicado procedi'llento que os f actos i;npÕem à queixosa. 

Porém, SEI exi ste anse p1·opÓsito, ele nÃ.o pod~rá ter qualquer 'êxito, pois, que _os 
f'actoe r el atados são anteriores ã re;:'erida aaserubhiR geral e a prova deles não depen-
de, por flUn.lquer forl!la., do valor 1ue tiver f\ sua actn. 

A queixosa enviou, oportunnrJI'!nt'1, ao SE)nhor Advogado que A.cusa o telegrama de q\la 
junta o6piA.. · 
· Essa telcgtnma não obteve qu)'llquer reeposta, sendo junto pelo müs·mo Senhor Advo-
gado no processo da inquérito judicial acima referido e , ai, apreciado com jocosos co-
n::entários qu e n"ã.o ae coC~.dunam nem com a gravidade do::~ fr.otoa nem com  a dignidade pro-
f'issional. 

Co.no prova  dos "fnctos qut:: se rElatam, a queixosa pcd€ que sejam ouvidas as seguin-
tes tc;stGJJ..mhns: 

1 ) Dr. José J>nt6nio Sarmento, pr ofsst~or da. Escola Comercial de Oliveira r-tar-
t\ne. 

2) ::!Jngenheiro Augusto Farina.a de Al "'lEida, professor c atedrático da. Faculdade 
de Engenharia da.. Uni•:ereidade do Porto. 

') Dr. Manual dos Santos Luarte, residente nn Rua.. Conde Ferreira, 46 -Porto. 
4) Dr. Ant6nio GésrJ.· l-b.rqltes Abranchea, com escrit6rio e reaid'}ncia na cida-

de d..; CG>imbra. 

., 
I 
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REGRESSO 

Regreaeou o Ohefe do Estado . 

Como prev:í. am~a, S . Exê. !_i~~u-.A~~l~ ~e_m!lf.e};_t~r!!_a ~ !_b~l.!_u_p~l.!;: !eg_u~d! ~e~!: .!a-
2_!"!_v~t~r!!: ~9.! ~_o.!_o~l~s_p_2.r!:_ug_u~a~_e_f~i_a!_v2. .!!_e_d.!!_l.!_r~!:_1~e.!_m~-m~!_f!6!aç_Õ~sy.2!_.P.!!l"
!:_e_d~ ~C!I!_B_d~zi~ ~e_p_!B,!O!_S_h_(!n!:_a9:_~ g.u! E_O!:_ !._á._a.J.d!_V~m_a!_n~a_à_s9_,l!:_a__! ! ! 

À chegada a Lisboa-como diria Cunha Leal -!'uncionou a Oruqeatra. 
Entretanto, é lastimável -roas é ve1·dade: não há um só portugu~s que acredite uma 

palavrA. do que a propa.r,a;1dA. disse nos  j ornais e na Rádio !\cerca da viagem-salvo que 
foram dados a Salazar todo.s os vivas que de cá tinhnm ido e":'lcomendados ••• e que alguns 
ladrões foram condecorndos pelo Ohef e do :!:stadoJ !! 

A propóeitc e muito a shio: há frGt(::a a que, c:m caao algum, se obriga u ;n Chefe de 
Estado, mesmo que ele se disponha a fe.z'ê-loa. 

11A MARAVILHA FAT.AL11 

Mediante requerimento, como se não tiveese naaóido em Portugal, Cunha Leal foi au-
torizado a escrever (só a escrne.r) sobr e a. Índia e os PRnditaa Nehru e SAlozar, E oom-
preendeu-ee toda n iroport'é.ncia qufJ a Censura e  a PolÍcia t:êm para a estabilidade e gló-
ria de Salazar, Entre a intelie'ância livre daquele e os trucs deapóticod deste, há uma 
mRrge m tão grande que at€ r.uitos ·partidários, ou mdhor~e todos O~;. poucos parti-
dários da Situação ficaram assombrados, 

Com a Censura, cala'1do todas flB intelig'Ênciaa livres e asfixiando todo o espÍrito 
d e crítica, não tem sido di ~Ícil a. Salazar parecer 6norme, ao lado doa RnÕes mediocraa 
que normalroente e scolhe para companheiros. E só assia: surge coroo o mai~ alto,  o maia 
claro, o mais lÍmpido, et c., etc. 

1feio o artigo do Cunha Lenl, e - o  que já acontecera nas ÚltimRS pseudo-eleições-
não há ninguém que desapaixonadamente não sinta a diferença de estat..,.·as intelectuais 
entre o pensador que não se esforça por erguer-as nR pontA. dos pés e 0 chefe político 
que só entre decap1ta.dos consegue agignntsr-se, 

Cunha Leal disse: a maravilha ;f'atnl dS: nossa idade! 
Fatal! ~ bem um juizo que se antecipa a Uro jUIZO da História, 

DESENLAO~ NÃO FATAL 

Aq·J~le julgamento doa ladrões de Angola que durava há inais de seis meses acabou .E!:..!-
ciaaroente nas vésperas da chegada do Presidente a Luanda ••• conforme estava p revisto. 
~absolvidos , •• e tarobérn o Governador,,. conforme igualmente eote.va. previsto, 
Se principinsaem a  condenar ladrões, onde iria parar a União Nacional? 

DA HISTORIA, •• QUE PODE REPETIR-SE 

Num dos incidentes tuJIUl tuas os a que deu lugar o farooso processo Dreyfus, apare-
ceu uma wl ti dão opostR à atitude assumida por Zola cujos componentes traziam nos cha-
péus um p apel com a seguintG frases. 

11
~sta_?._~q_o~franc!!_f!_ea a Zola1 MERDA!11 

Só falta o papel s a corAgem phra que a P,I.D, E. leva a Salazar a mesma resposta 
de todos oa portugueses 

~L ARME NA CIDADE ••• OOS LADROES 

Um semanário da capital, não pi-evendo que o regresso do Senhor Presidente sofre-
ria um atraeo de 24 'horas, tão-só para se dar ares de bajulamente actual~:z.ado e no es-

~~~~~acu~r~~~B~~o ddt1u~-a1 ~~e i bP~~;~~r.a G~~~~ ~~~~~ ei~ç ~~p~:r ~e: i ~u~~~~~~r ~a ~~~~:.i~-
dn o Senhor Presidente estava. a milhares de quilómetros da capital, e já o pÚblico da 
Metrópole era informado que a chegada fora triunfal, comovente, patética, inexcedível 
de vibraçã o patriótica, etc., etc, 

Claro que o público recebeu aquilo com a mesma indiferença com que acolheu os di-
tirambos lançados no dia seguinte pela Rádio a Imprensa, Sõmente se sorriu um pouco, às 
edcondidaa, não fosse a. P.l , D . E ~ reparar, •• 

Quem não gostou do pr<;calço foram os maiorais da chamada União Nacional, Bara-
fustaram como endemoninhados, Disseram mesmo  qu e havia sabotagem no caso. Alarmados, vi-
raram-s e pRra a Censura, que tÃ.o descui d ad a  fora.  Esta atirou com todas as culpas pa-
ra a Propaganda, por precipitada, A Pr opa&a.~lda não gostou que. pusessem e.m dúvida a efi-
ci€ncia dos  s eus se.rviços e qudxou-se dn fl\l ta. de cal n.boração da. P. I ~ D. E. Ao que se 
diz, aP,I.D. E.  v ai puxar as orElhas ao jornal, Ai do jornal: 

Julho -1954 lo!ORE.'NTO 
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5) Dr, Antão SAntos da Cunha, co.:11 eac:r.itório e resi<l~nciR na cid::i.de do Porto, 
A queixosa pede a V. Exê. que se digne mandá-la informar do recebimento e despacho 

desta participR.Ção e pedf; também lic('mçn a V. Ex!i, para lhe apresentar os seus muito 
respeitosos curoprimentoe,11 

Ora este Sobral Men:tee, cuja campa dÓ. ainda de -;;astnr n este Carneiro, é ~em mais 
n"cm menos que o aocio-co:Jpadre do San"".oe Oo-:rta - o Chefe do Ex hei to ! ! ! 

O Chefs do Exército ••• ou c  o Exércit o sofre c:: não sacode J 
No a~pólio íntimo do So'Ôrul. t·~endes , além dos documentos qu6 desencruiearam os boa-

toe a que e ata queixa se rei'ere, í'oi ancontrada uma t\:Ota rabiecadf'. a lápis que era um 
lll6Lllot·inl de gorgetas a dar como luvas da certos nsg6oios escuros ( cRrvão), Uma daa ano-
taÇÕGs do rol dizia.: 

!.finiatroa • , • , , , , . • 4 ,000 contos 
Infslizments não os nomeia., o !}Ue, aliás, n~~ a>lteraria, 
Com esta., Sá. Ciu'ne'iro prest,_gie.-ae ainda ma.!,a. 
Santos Costa dRrá. maia u ·JJa :l!anifestação de f 'orça. 
, , , :,;:: a corrupção coro.tinua! 

AINDA A PROPÓSITO DOS LIXOS DA OIDADE· 

Em aeaaão extracrdi":1ár~.a da Orde:ll doa Engenheiros, d6 15 de Dezembro de 195), foi 
reeolvi~o : "Di!lpenaar ir:l~diettn..-.!ents os sorviçorl do Advog11.do, Jr, Dr, Paulo Cancela de 
Abreu, ~ticiper ~le fr.cto....L.d,vidA.mente d.ocume-ntP..do, à Ordem doa Advogados e publi-

J cc.r r..a Impranaa d"11ria (dOis~ jorTi.lrl"Sd6 !,isbORE'üMdO.Porto) R. preaepte deliberação11
• 

'-'" t:, como se sabe, uu; doa CancdM protegido pda fid<Jlidade das Forças ArmB.de.s ã,,, 
11Maravi:lhn fRtal da nossa IdA.de11, 

NRturR.l.mente, •• nuncA. maia se ouviu falAr do caao! 

PARA ONDE VOOS? 

Entre o número, que seria Esm~dor se fosse activo, de pessoa~ que dateat~m a vi-
dA. cArneirAl que o regimen tem imposto à sociedade portuguesa, há. UJl número avultado de 
tímidos que pergunta: l'las, se isto wda.r, para onde valll0s1 E nas suas dúvidas encontram 
maia um pretexto de cobA.Tdia ou de in;rcia, 

Para onde vamos'! 
Cor..tudo, !"aras vezes terá. sido tão fácil o papel de um profeta, 
E, no fundo, nir.guém dUvida que ríáo i remoa senão por um destes caminhos,., a alva. 

a deslll?rege.ção do orl:ie terr3Q.ueo1 
aJ Ou o Exército refAZ rs que fez, por se ter desfeito cm podridão o que honrada-

mente pretendeu fazer -..e n€ssc caso a crudança di apõe-de todos os eleooentos para ser 
ordeira,,. 

b) 0..1 SF. esp,sra que a "Necrologiau resolva o problema-e é muito natural que tu-
do -;ain numa BRngueira horrível a favor do um tertius gaudet, 

Oe tímidos que escolham, 
E: cloro que qu:mdo se diz  o Exhcito se exclui em absol,.uto qualqueÍ" coisa género 

SAntos Ceata, esse brioso milit!".r--qü(:----nã""Elua carrdra tGm aquela gloriosa cena de lá-
G9.BfAS em Alcaf<.che (na Únicn oportunidade que teve na vida para bater -se) a aquel a 
não manos gloriosa vitÓria. alca.n~ada sobre o impatriótico capitA.o VnladAB que ousou 
acusA.T os gatunos que o glorioF}o chefe protegia, 

Demais, só quem não ouve os rumores surdos (aurd!seiruca) que soam em ·todos o~ ni-
vda do Exército mnl pago, humilhndo, desconsiderR.do, desonrado-e obrigado ainda a 
fHZer guarda da honrfl. ao Exército bem pago e luzidio que gu!U'da as associações nacio-
na.is de malfeitorea; -, poda ter ilusões acerca do que pensam do Santos Costa as For-
ças ArmH.da.a. · · 

Ele é bem, para vergonha da noaoa fard~, o instrume'nto ideal d~ Salazar no despre-
zo que sempre nutriu pelo Exército: só um Chefa de Gove.rno profundamente antimilitaris-
ta daria num Exército t\m ch€fs de tnl calibre viril a da tal estofo moral, 

Evidentemente que não é a eaae ~"xárcito que nos referimos, Eaa6 está sentado ã 
mesa E, com ou aem Santos Costa , o qu.-s lhe importa. é digerir. 


