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ESPÓLIO PINTO QU~ R TIIil 

...!L.l.5.i ~,.)_~~ 

COMUNICADO 

cópia da oa~enviada a Sua Excel@ncia o Ministro da Prosidenoia 
't ··~ 

Senhor Mini stro da Presidencia 

Excelencia 
Acuso a recepção das cartas de v . Exã, , datadas de 10 

e que só a hol~B avançadas da noi~e - me foram entregues. 
Estas cartas tiveram,  'como era natural  e louvável, 

larga publicidade nos jornais da manhã e da tarde d~ ontem. 
Cumpre-me em primeiro lugar agradecer a Sua Exc~~ 

lencia o Presidente do Conselho e  a v .Ex@. a oportunidade que me rnf~ 

receram de desenvolver e dar mais precisão a acusações apenas esbo-

çada s  - e que apenas esboçadas ficaram no documento em que foram pro-

duzida~ , por se tratar de materia já perfeitamente concretizada e de-

senvolvida e m documentos oficiais,alguns do dominio publico,que,por 

consequencia, a ,flaministração conhece melhor do que eu. 
V.Exª.deseja uma concretização mais explicita por par-

te dos serviços da minha candidatura, a individua.lização dos culpados 

e  a precisão dos abusos e falta de sanções apropriadas .• 
~perfeitamente legitimo o desejo de v .EXª, e muito fá-

cil a tarefa que me impõe, Simplesmente ,devo observar que não se tra-

tava de insinuações bolsadas a titulo de propaganda eleitoral , ma~ ~im 

de acusações Jfe9~sas , consciente e sebruramente formuladas e  que ,aliás, 
há muit o v~m ~agitadas pela opinião publica através dos escassos 

meios de que esta dispõe para se manifestar, e são os unicos que  a ~em

pre vigilante e activa repressãO do Governo não pode alcançar. 
Permita-me V.Ex§.que,antes de entrar propriamente no as-

sunto de fundo das cartas que tive a honra de receber,esclareça o meu 

pen~amento e dos meus sequazes acerca do seguinte período da carta de 

v .Ex•. : 
"Mas v .Exª.compreenderá que não é possível a um Gover-

no digno e conscio dos seus deveres deixar,mesmo a ti-

tulo de propaganda eleitoral,que se repitam e multi-

pliquem insinuações e acusações tão graves",etc, 

Com o devido respeito,penso que um Governo digno e cone-

cio dos seus direitos,demais signatario do Pacto do Atlântico,só po-

de,em.campanha eleitoral para a eleição do Chefe do Estado,manter-se 

neutro perante as correntes de opinião solicitadas a manifestarem-a~ 

livremente, 
Dos dizeres e outras manifestações dessas correntes , ~a 

vez que se produzam em ordem e com a elevação exigível a membros de 

uma sociedade civilizada,é juiz a propria Naçãe. E  a sua vontade es-

colher á C.) mais digno e condenará o que de oondenável se produzir, Ao 
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Cont inue.ç~c 

Governo ntb compete Permiti!' ou impedir manifestaçÕe~ de <)ualq~er 
natureza, mas apenas manter o. ordem das suns EJ.Xpressoes publicas, 
porque· de outra forma. tornar-se- i o juiz om propria causa. 

Dizem os·· artiGOS 2 1 Q e 301:2 da ,Peclaro.çÕo UnlverSnl 
dç,s Di~eitos do Homotl,!, nprovndo. pelo. Assembleia Geral dns Nn-
çoes Ut).ldas., nEl. sessD.o de 1 0 de Dezembro de 1948: 

11 Artigo 21 0. 

1 ~ Toda a pessoa tem dire~to n pnrticipnr no Governo do seu Pn! a , 
directo.tnente ou por intermedio de representantes livre!]tente esco-

lbl.dcs,  . ~ E " To~a n ps~scn ~em o direito de qcesso, em cond1gee~ de igual-
dade_. q.s funçoes publi~a s do seu Pt\is. , 
3 - A yontage do pov~ e ~ base dn autcri~nde do Poder publico; ~a " 
to vontade exprimir~ so-hn mediante eleiçoes autenticas; que terno 
de c e lebrar -se periÕdicamente, por sufrngio universal ? igual  e 
por vote secreto ou-outro procedimento equivalente que

1 

garanta o. 

liberdade do veto. 

Arti[lO 300, 

Nada nu pre~ente Declaraçê.'c poderé. interpretar-se no 
sentidç de que confere algum dir~ito e.c Estudo , o. um grupo ou e. 
uma pessoa, po.rn ó.muroender·-e desenvolver uct ividndSS -pu reo.li ... 
zar o.cyos tendentes-Ô. supressão d~ qualquer dos direito~ e liber .. 
do.dee prccla.mr.dcs nesta Declo.rnço.o 

11
• \ 

, ora, Exmg. Senhor Ministro, c que espert::.mps e prete?-
demos e que c Governe se limita ~o.nter o. ordem -e nao ~ seremos nos 
(lfiõb. dlioe.cta ou indirectamente pretende rÓ. alterÓ.-ln1 qp.er no que· 
dizemo,s

1 
qúe!' 11.c que fazemos, -0 nos deixe liVr~, O!?d~ir~·e · cor:. 

rectamente, defender n nossa causa perante a No.ço.o, qu·e hn-de de-

cidir. 
Q.ur.nto ao assunto de fundo, principiarei l?or rnnnifes-

to.r c meu reconhecimento 2e1a honro. que v. Exn. me ccnpede1 soli-
citcndc a mi~a colaborr.ço.o e ... a dos meus sequa~es puro. ~m esforço 
de mor~~iznguo da ndministrnçcc DUbl1ca. Tal solicitagno.tenbo-a, 
desde ~n , ç,omo um preito de ~usttço. prestado por v. Ex~ . as nos ... 

ses 1ntbngoes . 
ser~ , pois, com esse espirita de colnboraçãe, e em 

defeso. do que nos nossos co~nicndos tem sido o.firmndo~~nsso a 
respcn~e r , ponto por ponto, ns ulinens da carta de v. EX"• 

a ) .. Não foram perseguidos, reprimidos ou 
punidos os casos deimcro.l:tdo.de admi • 
nistrntivo. e governativa denun~io.dcs 
na Assemblei a Nacional, bem como ou-
t:t;os que tem vindo ac conhecimento do 

publico. 

A concretizo.çno 9stti f eito. no Di~rio das SessÕes do. 
Assemqleio. Nqcicno.l, no relo.tcrio do Mg. Juiz engnrtego.dc de rea• 
lizo.r o inqueritc em Angelo. sugerido pelo mesmo orgno ~ soberania, 
no ó.~scurso pronuncindo em 28 de Maio de 1944 pelo entno &ub..Se-
creta,·io do Jj;stado dn Guerra, Senhor Tenente Coronel Santos costa, 
etc~; ·-o'".c. É do conhecimento do GQverno nru.ito mo. is que d~ co- · 
nheclmen'v:> do publico. Não ~ pcssivel o.o meu ,desoj'l de nno d6mo;. 
ruP es"ca r~s};':'lS~n .. , nt~m no<:cess~rio, fazer aqui o. citngno de todas ,na 
pnsso.gena do D~crio ilo.a Sbascea que acnstituem peçns de formidavel 
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libelo Centra a administraÇãõ publica. Limito-me; poi• isso,a 
a citar, como ~xemplos suficiente~ente expressivos e ~lpquentea• 
as concretizaçoes f~itcs no rGl~tor i c geral da Ccm~ssao : de I nque-
r*'to uc~ e lementos d.E'. orgc.nizaço.o corpcro.tivn ( Dinrio çlas Ses .. 
soes~ sup. ao NQ 96, de 5 de NID.rço do 194r/ ) e , rrruito eapeciul.morll!!' 
t e , na que ccnst!:)m dos rolo.t~rics das f}Ub-comissÕos que ~ serviram 
ae 'baSe j .C 'relataria geral ... NO!j rolo.torios dosto.a sub-çómissÕes 
c:U secç~es , encontram-ao, no.o ao concretizadca os factcil,.· Com.õ ifi.; 
dividuo.fize.dos os culpados e r eferidos os abusos. Entrá estes C i• 
tam-se, como mc.is impressionantes por ~izerem respeito ç, um 1J]d1• 
viduo qu9 desempenhou ns.elevadas funçoos de Mtnistro d~s Coloniae, 
os relatorios da 3• s~cçuo ( éUn~a de Exportusco de Gafe Colonial 
e doa cereais de~ Colonia s ), Dic.rio dns Sessoes NQ lOS.:de 21 de 
Março de 1947, pag. 949. 

Nác consta em nenhum documento oficial que se tenha 
~eguidc qualqUer prccedimen~o sobre es~e coso ccncroto *e~"sobre 
cs aem('.is q'lle, na extensa seria dos Dinrios das Seasoes; ano re-
feridos. NEle <;;anato. que proviSenciaa ou pro codimen~os ~enham do.• 
do sntisfnçnc as grave ~ acuso.çces que em nome do Exerci~o formu• 
leu no ~o.nque te do Pc.lo.cic dos Desport<2,s1em 1944, o Senl}or Sub ... 
-secretqri o de Estado dn Guerra de entao. • 

B~ ontem constou pel a nota oficiosa do Mi~i~tério do~ 
UltromaF, que tem decorrido com impressionante lentidao o. fcrmnçao 
de cu~pa de uma minoria dos presumidq_a deliquent ell refer.idcs no 
relntcric do Senhor Juiz Inqui ridor a Adrninist r ago.o de lfgola., 
atro.z nomeado• - · 

Concretizando mfl.is: a nota oficioso. do 111nistér1o do 
Ultrc.mar) em bcn hora o.rranç,ada pela ncusagão formulada no nosso 
comunicado, no silencie que Governo vinha mnntendo sobre 

1

0 asfjunto, 
s~ retero

1
o proc edimento mnndadó adoptar cqntrn algu~s, ~e e omis• 

sa, nac se quente aos restantes, como t~mbem quanto a c~tegoria 
asn furiciCnarics mnndadcs ~erseguir . No.O diz por COABequencia que' 
SC'.C muitos m..'11s cs funcicnerics acusados pelo Jui z InqüitidCr'f que;: 
pela sua cc.tEJ,ccria e cargos que desempenhavam ou d9,.sempenhnm, se fez 
o. demonstro.gao ~dn existencia activa de uma corrupçao gqnernlizadn 
na a~ministrc.gac de Angpl n ; que muitos desses funciona~i~s f oram 
ou ano os cclaberadcros mais directos, alguns pa~ntes proximos do 
Gcvornadcr ~rol, que os escolheu, manteve e mnnt~m; e ·que, fi• 
nalment e , nae sendo directamente vizado pelo inqueritc o Chefe da 
P~pVincir. , as suas responsl'.bilidndes re tJult~m, perr.nte as ccnclu• 
eces do 1nqu:tridor

1 
nru.1tc graves. To.mbem na.o diz ~ue de todos os 

funcionflrics citr.dcs cerne presumidos deliquemtes ao dois foram 
aesl1(!.ndos do s ery,iço,~ mnntondo-se durnnte muito ,tempo a1ndn no 
e xercicio de funçoe s depois de ccnclu:tdo c inquerito e entregue o 
respectivo proceSfl.O• E toda.s ... estns coisas, ~ito concretas, que 
o. neta. oficiosa. 9nc r efere, sno verdedeiTas e constam do ?itndo 
processe do ipquerito. 

com  o espirita de colaboração que atrnz afirmei, rogo 
a v. Extl-. e e d:tme obtor de s. Ex"'• o ~enhor J· r' •'~Bidente de Conselho 
as ordens necesabri~s para que c relatcrio do Mg. Juiz seja publi• 
cada 

1 
ou, polo menos, os pc.re ceres do Ccl}selho de Disciplino. ca,ue 

sobre o processo se pronunciou. Pcrca,ue e uma pega de ccnvicçno 
decisiva, constituiria n concret1zaço.o mnis completn e mnis exten• 

s a . 

O Governo, que anuc.lmente J1Ubli!ln mill)a r e s de ptig:tnas 
do prcpo.gcndn sobre na suas ronliznçoes, no.o t~rn duvida certnmon• 
te 

1 
om ~ubliç_nr me. is o.quelns que serir.m neeeeso.rias paro. dar n co-

nhocor a Nnço.o estes documontos. 

' :~ 

, 
., 
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eyobro o nssunto resta-me mnnifestcr n ostranheznjPel o 
f['.ctc de a 2rcprin Assembleia Nacionnl quo sugeriu a renliznço.o do 
inquéritp nc.o so ter intoressndc aindo. por conhecer os seus resul-
tndos. 

Julgo 1 Exmg. Senhor Ministro, ter correspondido ao 
Clõsojc de v . Exa. sobre este ponto, om termos de dispensar expo~ -
siçâ'o de fc>.ctos nruitc mais longo., 

Simplesmente, como o 11 Di~rio ~n Mr.nh:!' "1 otsão do 
Governo, sub~iW1cu espocinlmente c con~iDe a ccn cr~t iznçao ,e in• 
dividuc.liznç~o , cm termos cujo. ccrrocçno a ccrrncçao impecavel 
de V'> ExD.,. no.c il!spirou, c:Ltnrei nmia um exemplo: existe no Mi• 
nistoric dcs· Colcnins, de corte arqu1.vnda1 um pr ocesso que diz 
respeito a irrcgularidndoS cometidas D.c Arquivo HistÓric9 Col~ni
r.l. As peçns desse prccosso e  c pnrecer de seu instrutor estao 
.ãm fla6rnnte dos acordo_ cem a do cisão que sobre ele reco.~u • e que 
se supos ser uma de cisne puramente polit lcn, tomndn para .. evitnr 
um desairo e  o desprestigio de umn figura pr.ceminente de regime: 
exnc~nmente c Sonhe r Dr c Ninnuel Murias SI entoo director dq Arqui')O 
Historicc, cJ.,e onde foi o.fn~~.ado , o nctunlmonte director do 11 Dia-
rio da Mr.nhn 11• A publicnçao das peçc.s essenciais deste process o 
esclareceria c  caso. 

, Repugnc.-nos o atc.que pessoal que temos banido dos 
nesses motcdcs e prc c ~ .dimontos , e,por ts<Bo.,nos dispensamos de 
citar ncmos, em questces cujos rospo:gsr.vois o GOverno .Pede 1den• 
tificar cem melhores elomontós que nos, Fazemos estn 'excessão sÓ 
pqrquo o " Diério da J•.-1c.nh; " , em termos destemperados, r oclamn 
nomes -o no.turc.lmonto, com esse estendnl,o escc.ndc.lc publico. 

pentes. 

to Barrigq, 

b)-os &~nccs e Sociedades An~nimae em 
que c Estf'cdc se encontra interessado 
fcr['.m abusivamente pcvcn~os per nltr.s 
personnlidadcs da Situnçccj 

c) -o~,".:.('.S pE:ll'scnnlidr.dee o.uferom r~rrru.ne ro.• 
çcos, quv excedam, em muitos CÇtsos, umn 
contono os Vf.lncimentca de Presidente dn. 
Republic o ; 

d) ... pnre 1ssc vio'l_cu-se a lei com despachos 
· intorprotativcs injustificáveiS: 

o } ... um noputado roquoreu ossos dcs:Pochca e 
não foi atendido, 

A acuscçr.c 6 absolutnmont o verdndoirn em tcd~s os 

O Doputudo referido nu ulineu o) ~ o Senhor Dr. P1n• 

o roquorimontc encontra-se pl.Jblicado no Di&.r:+c dns 
Sosstos NO 99 do 18 do Abril do 1951, a pugs. 867. 

Os documentos que c Senhor Dlputndo requereu n..::;o 
foram fornecidos, 

Po.ru ccncr11t1znr o individualizar t<;dn a rnnt~rin 
ccntidc. nestns c.lih:lC\.fl o c.Csclutcmonto indispensavol quo sojc.m 
o.gora fornecidos nc Pntfl cs ti.C'CUii\Ol).toa quo c 8r:;:ilicr ~puto.do ro• 
quereu-.. 



8

: 
,I 



9

5 • 
ccnt inunçno 

Q.uer dizer: r. ccncreti~nção o individunliznçâ'c são 
de ccijhep.imento de Gcvornc embcrn nac s9jnm ainda de ccnhoctmonto 
de Pnis. · Mas so ,c Gcv0rnc, pol c Ministoric das Finanças, dor pu-
blicidc..de 

1 
no Dic.ri c de Gcvorno 1 per exemplo 1 aos dospc.chcs int er-

pretativos ~c Artigo 21o• de Decrete 26ll 9 sobre vencimentos a 
concreti~açao que nos e podida !,ica nuto~ticnmente f eito. •. .Jul go, 
sem poder assegurar com exactidao, que ano 18 ess e s despachos, 

CcnhAc10.'l:=: oeBea dospachcs, ficam-se conhecendo cs 
individues e , muito facilmente, c montante dos seu s vencimentos, 

O Artigo Z7Q. do Decret~ R6ll5 visou objectivos al-

tamente moralizadores. 

iJD1l: sério de despachos colocou em situa_çÕc excepcio-
nal de previlegic, ccntr~ c espirita e a letra de Decret o , alt~s 
perscno.lidedes de. Situe.gC'.c que c Governe se.bo mui to bem quem ao. c . 

· Aguarde, pcis, que v. Exr.. me habilito com as c~piaS 
des · rofêri~cs des~achcs para ccmpletnr uma concretização ·a indi-
vidunliznçac, alies porfoitr.mente conhecida pele Gcvornc. 

~ e ess~s perscnnlidades que se referia certamente o 
neputf'.dO Ricardo Dure.o, ao dizer na Assombloie. Nacional: " Nno 
ata c o  c Estado Novo • Ataco apo'Ilaa os he~ens que d izem a:e rvir, de 
olhes pestes unicemo.nt o na fruigo.e insaciavel dcs bens rnat orio.ie

11
• 

(. D. das SoasÕos NQ 87 do 1951  ) • 

O oopute.dc !!endos Corroia, tamb~m, de a1gumq fcr'9", 
visr.vn c mesmo eatodc de coisas no s eu discurs e  inserto no Dinri o 
das Sosséoe JIO 99 de 1951: ' 

n Surpreende-me quo as o.dministraçÕee de emprenso.s 
privadas estejam por vezes entregues a poascns que tazemiparte 
de muitas delas nc ~mesmc tempo, limitando a sua a cçao a receberem 
chorudae: retribuiçces 

1 
frequentemente som sequo:ç se darem no 

incc~cdc d~ aparocor de voz om que.nde do escritoric da empresa. 
·N~c e pcssivel que, pertencendo a muitos ccnselhc!i, pcssG~ exercer 
seriamente as suas f~nçces em tcdcs ol~s . O que e cert~ e que o 
Es-tado, que, cem rnzac, rostr~nge ao mt:'.ximo as a cunrulaçcQS e lim1• 
t~ os vencimontcs aos funcicnnrios publiccs, admite a~inrll, que , 
nnc fezendc nada, 'imn cnatn cspecie..l de hc""lens de negcç_1Cs o.cunml e 
vencimentos c.strcncmiccs JJCr cargos pnrtio11le.res que nac exercem 
de facto, e isto em prejuizo de accionista especialmente, repito 1 

do pequeno o.ccicnists. 11
• 

O Senhor Doputc.do Hlbeirc do Ca.sais referiu-se ~ no• 
mei':ç·~õ reconte <t• administrndcres pnrn o Bancç_ Uli;rnmnrinc; ;f-acto 
tnmbem desnrrrednvelmente comentado poln opininc public a . 

O Deputado Senhor Pinto Barriga (  D. dns sessÕes ) , 
nos ccncidero.ndcs dounprojecto de decrete mcrnlizndcr que sobre ostn 
mqt~ria o.p1~osentcu na J;.ssombleia Naciona l  -projecte que 1 deseja .. 
ric.mcs quo c Gcverno perfilhas ao 1 diz: i 

11 Considerando qu9 n opinião publica vô cem legÍtimo 
desngrnâc, receboretl1

1
"p,---r um se 19gar como directores cu adminia• 

trc.dcros de Compr.nh1r.s Ccncessicnc.ric.s, mais de que, nn sua tcta-
lidr.de percebe c Presidente da Republico. Pcrtuguesa'J 

n. , . tJÃo fnz s ol)tidc que pesa c. c Estado per!pitir que 
nas suas emprezo.s concossicn[~rins sejam atribuidcs hcnorarics que 
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ccnt i nua qão 

não se enquadratn na mcdÓstia habitual dM nessas renru.nernÇÕes " 

Julgo, per agora, ExmQ. Senhor Ministro ter vospon• 
di de cabnlmente n ,estas alinQO.S da cnrta .1o V. Exe.. AgtU.l!!dC o 
rcrnecimontc da c~pia dos despe.chcs ~cima requet;idcs para ccmple• 
to.r e. ccncretizaço.c e individur.lizagac que c ~ais deseja e; v. Exa.. 
decerto dispenso., porque, ~elhcr do que ou, jn a conhece. : 

f) -Há funcicnrtrica de orgnnismoa corpcra-
tives que teem feit9 fertunas de pro" 
ven ioncin inccnfessavel. 

Pala, per 
renliznrio. 
certas f'or-
Gcv~rnc 

SerEi estn decerto c. ccncretizaçãc q11e c 
nru.ito e duramente infcrmc.do, ml}is di~pensc.ria . So e e 
ccmplet~mente mediante um 1Qquerita n prcveniencie de 
tunns rqpidas, que, o. cpinio.c publica reclama e que c 
ainda a; não dispês a fazer. 

NÓo t.r:.:nho poderes para ·rnc.ndar fazer esse i nquér:J-,to 
-JPcderes que estou ~erto do nlgumn fcrmn realizaria em eleiçoes 
tno fiscr.!.i7.nr'i n <~ o 11vrss oonc ns quEl venho recltt1"1n.ridc • mns estou 
em ccndiçces de concretizar a ncusa~nc ncs termcs em que foi for-
nn..tlndo.. · 

A ccncrettzr.çÕo e n individualização estão patentes 
~~mbétn ~~ dccument ~s qU.o o Gcveruo tem em s~u poder e Ô. s11n dis• 
pcs 1çno: os ,..relctcric s das se c çoea ljO inqueri t o ac s el·em~ntcs 
dr. ergr.nizaçr.e cerpcrntivn e c reluterie de MO, Ju~z · 1nqu~r1aor 
Ô administração de Angcl n . E julgo não ser necessnric ol~ngar,.. 
mnis esta carta citcndc outros pentes, para dnr plena sntisfaçao 

n v . Exfl.. 

Come v. Exa. ter~ c bondade de reconhecer a activida-
de  de propaganda dcs meus cclebcrndc:ces não excedeu ns regrr.s qoo 
lhe tracei nem s e limitou v. insinuaçces sem ccnteudo. · 

A ·ncssb. ccrrecçô.'c, a nessa confiança, r;\ nessa sere-
nidade, re~ultam de impe~ativcs do cen~ciencia.que no.e admitem 
c recurso a calunio nem a i ntriga nem a ccnfusno. 

E eu posse, nestas condiçÕes, assumir com ~ita hon-
rn e cenfiançu tcdus us rospensubilidades dn nctividnde d~ propu-
ucndn dca mous colcbcrndcroa,severn e rigidamente ligndna=n regras 
de conduto. ciue seguimos sem deslizes. 

Devo declurnr n v. Ex~ . que outras o.cusaçéee1 igual-
mente p;:ecisna e verdnde~rc.s, vnmca .fcrnru.lar para demcn'strnr o. 
cerrupçac de. administrnçc.o publico., Ccnfcrme cs desejes exprossce 
pele Senhor Presidente do ·conselho e cem melhcr esnirit c de colo.~ 
bcro.çãc teremos o cuidado de as ccncretizar de mcdC a nr.o 'permiti• 

rem quaisquer duvidas • 

Rostn-mo responder~ segunda carta de. v. EX~ · em 
referencie t. cnrtn que cim 9 do corronte enviai o s. Exa. o ·.pro-
a i dento de Gcnseli1c. 

De fr.ctc 
1 
cs frnses eliminadas pela CcmissÜo do Cento· 

aura nos ccmun1cn<.:cs dcs meus sorviçc,:s e que S. Ex"'• considerou 
infelizes nCc se lir.1itai:t às pel<..vrr.s tranac~itr.s n rninhn corto.. 

• • (111< 
· Poço mui~c.s dt.!"culp:"'.a per ... une referido as outras a. 

nc verdade, per lepsc, n!',s 1n~ts t c om nr.c f\cottc..r r. qunlif'icaçno 
de infelizes que S. Exlõ!.. l'hc at·.rn~,tiu.- · 
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ccnt inun çãc 

.~/ 
As freses ccrtndc.s que nbs(';itr.mcs fcrc.m as seguinte s : 

No comunicado de 3 • 7 • 1951: 

11 e  o nesse ilustro cc.ndido.to, que dispÕe do 
apd:~o entusiastico da grc.nde mc.icria dos por• 
tuguoso~ , ansiosos de liberdr.des pc1itic;.as, 
do ccnccrdin o seriedade na ndminisfrnçao ~
bllcn em verdadeira pcliticn de verdodo " nno 
dispce infelizment e ; come o candidate do u. 
N., nemtdcs fo.vcros de Poder, nem d~a fnc ili• 
dudes mmimus quo, em igun1dnde <t• çlireitcs 
se ll).O deverinm c~ncedor . Da prcpr~a impren-
sa se umo. porto dn guo.ridn nos ncssps ccrrru.ni• 

cndcs11; 

11 que nos afie cpcstns" a seguir à ftnao 
11 
lu-

tE'.ndc cem tcdns as dif1culdndoa
11
r 

No comunicado do 6·7·1951: 

" sem o pr~vin ccnfocçEo de um recenconmen• 
te cerre ato,,.; 

n pel~ Censura em pentes essencio.is de a!'ir-
tnD.gao!!; 

11 aindn CI,1tom nCc nos n deixaram publ i c a r n 
nfirmo.ço.c de que... • 

come v . ~ã, terÓ n bc?dnde de v~rif i cc r , n~c h~ 
infelic~dodo de oxpresso.o onde tudo e ccrrectc e vordnd~iro. 

Regando n v . ExA. ao digne ngrndecor om meu n~me 
c. s. EJtl!t. c Presidente do Conselho tor reiterado ,na inf!~ruçcee 
dr.Gr.s nc;. sentido do so impedirem cs fo.ctcs ccntrnrics n~ -aane 
:tnstruqces

7 
lo.m~ntc tér do-inf~rmnr V. Ex""· de que esses f'o.ctcs 

ccntinunm n produzir-se,  a o nnc intci;:nmente nn prcpe.ganda da 
Un:tflc Nncicnnl, cujo nivo l do ccrrocgno so elevou um pcúoo , pe-
l e menos em o.ccntecimentcs de rua. ~ 

. Assim, nc din 10, tendo c Senhor Mc.nuel acngalvoe 
dcs Reis, ro~idente em Q.ueluz, e nesse nm1gc7o.f1xadc, aç abrigo 
de nutcl•izo.gces logo.is

1 
c artazes da n'issn prcpe.gc.ndn, e~tes foram 

1m0diatnmente nrrnncadcs peles legicnnrics Eduardo namc~ceno , 
cnAndo 

1 
ccmer•cir.nto em Q.ut:~luz o Vicente Lopes, divcrcie.Gc, empr e -

gado dos correi o s ~n L1sbon ' ~ PicSus ) • , 

Respondi assim, creio, c. tcdcs cs pentes da 

certa do V. Exn. 

Dadns o.s go.rc.ntiC'.s prometidas per s. Ex!!.. c 
Presidente de conselho, não duvido de que poderei dar a ,eat& 
co.rta n publicidc.de nc. integra quo tivornm o.s do v . Ex&• 

Sou com toda a consideraç!o 

De V. Ex• 
Muito Attg e Venerador 

a) Quint~o Meyre1es 

Lisboa, 12 de Julho de 1951. 
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