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PRESIDENTE DO CONSELHO. 

Senhor Presidente do Conselho 

Excelencia: 

Lamento de ter de importunar urno. vez mais V. ExB,, 
mo.s ns ci:r-cunstnncias P. tr.ntc me obrigam. 

Mnis umc. vez as instruçÕes de V. Exê., que teve t:,\ 
bcndo.cle de ccrrrunico.r-me e pareciam der-me se guro.s go.rant ias, no. o 
foram cumpridns. 

~c comunicado dos serviços da minha co.n~idatura, 

en\·iadc ontem a Imprensa foram eliminadc.s pela Comissac de Cen .. 
aura as seguintes frases: 

11 l Q -O Senhor Almirante G,uintão Meyreles enviou 
hoje ao SE2nhcr Ministro rlo. Presidencia a 
resposta as duas certas que de Sun Ex.celen-
cic. recobeu e que os jornais de ontem publi-
caram. 

11 4º-

Come c Senhor Almirante deseja o.s;egurar-ae 
de que S. ExB-. o Ministro recebera,a,suo. ,.. 
cnr~o. antes destq. ser divulgada, se amo.nhn _ 
seru cclm.J.n~cndo a Imprensa que, certa-mente, 
a publico.ra na. integra, no abrigo ·dnã gc.rnn .. 
tias que n esse respeite nos foram nssegurn-
dns per S. Exl!.. c Presidente do Conselho, 

Pede-se o todos cs eleitores, naturalmente 
interessados em conhecer essa respcsta, e 
tcmbém ccs jcrnr.is n VOZ e DIÁRI O DA MANHÃ 
que, t~lvez precipitadamente, tomaram pcsi-
çCes em face doa dcoumontos ontem publtcndcs, 
que nguardem com serenidade a publico.çac da 
resposta de s. Ex!l. c Almirante. 

Tudc scrr\ esclnrocidc, respondido e ccncreti-
zadc 11

• 

Ainda em referencia ~ ccrrespcndencin e im-
pcrto..ncius que ncs são enviadas somes obt;i- -
gc..dos, per circunstnncic..s muito desngro.do.veis, 
a pedir que as cqrtns importantes que ncs di~ 

rigem sejc.m guanto t:t..·s~!vel ccnfindr.s a pcr-
tadcros idoneos pois nno temes recebido gran-
de qucntido.de de cnrto.s que per vir. postal 
ncs dizem tarem sido envir.dns "• 

Estas infracçêes ês inatruçê'es de V. ~:'(e. . estão o. 
produzir-se cem to.l insistencio.;que o.s ncssns pcssibilidnd~s de 
ccmunicaç5o com c eleitcradc, ja muito reduzidas, ficam quo.si 
ccmpletnmonte o.nulc.d['..B. 

Aproveite o. cpcrtunidnde pc.rn levc.r ao conhecimento 
Ce V. Exll., o seguinte: 

Em certe dio. dn semnnn rJo.sso.do. o. quantido.do de cOr .. 
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2 
continuação 

rospcndencin que ncrmr.lmente ... era recebid['. nos Serviços de Co.n-
d:l.do.turo. sofreu grrmde roduço.o> o que naturalmente causou ex-
trcmhezn., 

Ontem recebemos cê'rit&!rpcndoUtiu ntro.z'aãl!J.•'l&O·tn datfi.&:.:.·ao r6r.tos.cúts 
...;"crT·osrJ.cn<fi.üntoo u ~U.&\s dif~ent.o§ ·' num se volume atado - a que 
demonstra que as cartas recebidas foram reunidas e sofreram ntra~ 
zcs provocados., Muitos dos envelopos acusam sinais de violação c 

Umo. das prissngena certadas no nosso ccnrunicado 
d~ ontem diz respeito a providencia s defensivas que pretendemos 
totno.l~ centra este atropel o . 

Não tenho tempo paro. recorrer às instancins 
r_ne legalmente se devic.m ocupar deste crime. "' · · · · 

, Levo o cc.so o.c conhecimonto de V. Exº'., d~~i~- · 
:•ando que tenho em meu poder, deviq.amente c.cnutelndas, as car-
cc.s que mostram indicies de viclc.çno. 

Com toda a ccnsidernçãc, subscrevo-me 

De V., Ex~<~ 

Atto, VnrdO. 

a  ) Quintno Meyreles 

:l • Os jornais de ontem; d~a 13:; publ icarc.m utro. no,.. 
tç., c.:!:l::jc2n r:'l.n Prosidencin do Conselho,r.cercn de ,n-n aist.cihal,.. 
~: .... mc.cissu de lu.gqres em bnncos e soci&dr.des nncnimns. a aplni"'" 
gundcs do pnr~idc unico em re~ompensa de serviços polÍticos ~ ·· 
o isto n propqsito da afirmo.ço.o foitn do que 11 

- os bancos .ou 
.s::)ciodo.dos anCnimns om que c Estado se encontra interessado f.O•· 
r·nm abusivamente povoados per altns persono.lidndes da. situo.ç2c., 

11 - estns nuferem remunero.çê'es quo excedo ~V: om~m·..u ·co8 
!:nsos -:.unn contenn os vencimentos de Presidente da RepUbli co., !: 

No. ro;ferido. neta oficioso.; f9cc.-so, Unico.monte 
c cnsc• do Bo.nco Nacional Ultro.rnarino o, ntrüves dela verifica-se; 

a ) ~ que o Estado ~ pcrtndcr de acçÕes previligiadaa 
~c val e r nominal de 25.0?0oOOO$OO; o 

b  ) .... que c Governe tom ·lXl maioria c.bsclutn na Assom .. 
bleia Geral<:> 

O wpitnl sccinl é do 40,000,000()00. 

Porque n ac~o rne tom uma ~~icriü absoluta. cerno 
snlientn na nctn cf:!.f' .. cc;n. '"\r.c se 1rentom estranho Ô. eloiçÕÓ de 
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3 • 
cont inuaçao 

q~e resultou o actual Ccnse lho ~de Administração e assim é quo 
se deixou de intervir no. lctnço.o quandq lhe foi assegurado que 
as listas npresento.do.s s9rio.m constituido.s per certes o deter""' 
minados nomes que elo prcpric indicou. 

Tanto assim é que, tende um accionista sido cc~vida
do peles reprosentontes da mo.icria dos accionistas ordinnrioa 
paro. fazer parte do Conselho Fiscal e tendo aceite o convite 
que ,-lhe foi dirigido, vai~ tt sabet que S . Ex&. o Mihistro das 
Colonins se havia oposto o. incluso.o do nome de tal nccionisto. 
na lista dos vogais ofoctivos. 

O mes~o ~c .cionista procurou no seu gabinete u m dos 
ilustres secretaries de S . Ex•. o Ministro referido a quem );O'"' 
aiü que se inf'crmo.sse junto deste àcerco. das razÕes determinç.n-
fes df'. atitUde o.s'àumidn, escla.re cendc que c seu desejo ert:r So-
mente c de saber sé tais razÕes pediam o.fe~to.r a sua gignidnda 
pessoal, porquanto, s e  f ossem de outra especie,  lhe nac inte::-c:--
so.ri n 1 sequer, tcmnr conhecimento delas. 

, Decorridos poucos minutes e enccntro.ndc-se jg no so\~ 
escritcrio o accionista qué S. ExB., c Ministro das Cclcnias nr.c 
ccnsent:i.o que fosse elei~o;· foi-lhe pedido, telef(h)icnmente quo 
jlnssdsse por este "Ministe"ric onde c ilustre seCretario a quer.1 
se tinha dirigido, nC~. - presença do Exm2. Chefe de Gabinete in-
fcrtncu que c Senhct Ministro c onco.rrego.va ... do fazer a ccmuni'"' 
caço.~ de que a r nzo.c que c determinara a nac consentir no. in~ 
cluso.c do nccicnista no. listo dcs afectivos paro. o Conse lho Fis··· 
cal nÕc respeitava a qualquer facto cu circunstancia que pudas-
se atingir o. sua dignidade~ 

NÜo pcde.t pois1 pl'etender-;se que ·o Gcveruo deixr:u à 
livre escolha dos o.ccicnis t.us crdinarics a indicaçnc de quem-
quer 9:uo soja. para quulqUC"-' eles cc.t~·p.Q 9 o. que respeito.vam o.s 
oleiçoos~ 

Assim tem de ccricluir-se que s6 apnr ent"Elinente a f)S,._ 
celha nas eleiçées ultimnmeute r~nlizadus foi feita peles o.c-
cicnistas pcrtaderes de ncçces nao Jl~ev iliginde. s porquanto o 
representante do. Fazenda Nacional so recebeu indicnçees paro. 
se abster de votar depois de estar assegurado que o.s l i stas 
s eriam crganizado.s de har~onia cem a impcsiçÜc f eita. 

- -· -NãO pede, também, pretender-se que os o.ccionistns-·c.r-
d*nárica designaram quem quer que seja sem qualquer interven-
çao de Gcvernc. 

Mas não é sÓ no que respeito. o. e leiçÕes que o.s ccie:a3 
sç_ passam come ficn referido perquo.nto em todas as del!bera· ... 
çces tomadas em Assembleia. Geral sempre tem sido necessnrio 
ter-se o.Sseguro.do. o. ccncordnncio. do representante do. Fazenda 
Nr.cicnclj pois que .. de outro medo não tem sido possÍvel tomo.r 
qunlquer deliberoço.o. 

É certe que quando o  representante do. Fazendo. Nacio~ 
nnl s e considera de o.ccrdo - e 1st~ nunca acontece sem que 
previo.mente tenho. recebido instruçoas do Governo - , s e abatem 
de .votnr c 

É, pois ,· ... evidElnte que o. intervenção dos uccionisto.s 
portadores de o.cçces no.c pr oviligiado.s nunco. podem ter qualquer 
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influencia. s~ric. nas deliberaçÕes tomadas. 

N~ que respeita às ultimes eleiçÕes, as acçÕes pre-
viligindns nnc vctnrnm e n~s-im, nparen~emente a escolha foi foi-
tn peles accionistas ordinarics, mas se aparentemente dr.dns o.s 
circunstancias a que acima se fez referencia. 

Quanto Ô. remu.nernção da Administração é ela cona·bi .. 
tu!dc per ume impcrtnncta monsnl d~ ;3,:6PO. e-..cmã~e o •\!"Ptr _uma- ,por~ 
.G:ontt:'.gern •no-a,t>liliQ.rcs soJ]lf'qüolquor · eâ.Peç1e . de limitaçno nos esto.-
t'b.boG ·} 

3. A primeiro. sessÜo pubiic['. de propagando. om Lisboa 
reo.lizh-se na pr~ximo. segundn-feirn dia 16., pelas 21 horas, 
no. Gc.rnge Mcnumentc.l à Prcçe de t~rooirc~ 

Os 2ilhetes de convite devem se:r, solicitados na. 
S€lde dC! Ccmissno Centrnl na Rua. do S q Julib.o, 48 -3ºi 

~~ O Sonhcr ll.lmiro.nte QuintÕo Meyr eles est6: redigin-

do a resposta à nota oficiosa de S. Exn . o Ministr o da Presi-

dencia que os jornnis da manhã publicnrama Seró. comunicado 

âmanhÕ à Imprensa e publicada, se a publicação nos for pcrmi-

tida, 

Duremos igualmente publicidade as cartas trocadas 

entre Sa Exn. c ll.l mirante o s •. Ex&. c Ministre do Interior, 

r~c orcf'. c~r.s garantias de fiscC'.lizo.çãc do neto eleitor al. 

$-. Dndns ns dificuldades com que lutamos solicita-se 
r. tcdcs que desejem prestnr sGrviçcs relntiy;cs ncs trabnlhcs 
dn cnndidnturo. de S~ Ex!la o Almin:mto Quintnc NeyrE:Jles o favor 
de procurnl~E:Jm o.s rospoctivns ccmissoes de freguezin, 
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( cont~nua.ção 

V Tendo u 01 -:...:.r-/...t ... a prcpagund.c. C')n'Crtfria. preten .... 
dido tirv.l.., o:'eitos de f , r,.) d0 nc.c to~:cr.: o.ss:!.nudc n proposto. ~:.: 

cr.ndiddturn de Bon.'J.or m:~~r·.nto (.~u.in.:.;n () nf>yroles3 cficiais do 
c.ctivc·1 figurando·('.pel ~-·Jc:!.u~~ fundntlcros ão movim0ntc 28 
de Mnio ( entre )5 qu is o UI_1icc dos f,, ·.:· r;he.fcs vivo ~ esclore .... 
ce ·~so: Fel a prop:d ..... Ccmiesnc 'Central que clese,;cu que c r0qt:!,O!'~ .... 

monte Pttrn n Cnndidn' 'l.rn hÜ-:-i'os·~:)CL'S'sP;;.~;f:~dQJ' 'P~r''Of .. :l!!sie;;ts n•:..!-~a.· ... t;S;.rc e 
~uricion?rlco publico o fE:Jz~tcdo c pc~-~JVé'l pc:r._ exclui""~cs deas0 

~~c~~:n;~r~mP~~~l~s P a. up~~sa~i~~;~~ra~~s:~!f~~~Õ:s 
1
~~Z~~~~~us 

nssinuram as c0,nma.dns l i .. aposiÇão~ Isto llâ.c signific:n 
pcrr;antc que nac estejc.m entu~io.sticumente no lndc de ncaao 0nn., 
c~ ~~dato os milhnrea de func ionárics a o fie ia is que~ p:ntàentomento ~ 
)C.r.'' qulzemcs expor u um so.crificio inutil~ 

i.-E impossÍvel responder n toda a geiJto q_uo n(ls 
... . c 1~cvo cCl?J.un1cnndo• .. ncs dizeres da ~rcpagc.ndn contrario. que c s 
~ic!'nnia diÔ.rios r- nos seus rolntss nnc ,reprcduzemG Pedimos o. 
todos a muicr serenidadeo O Pala esta osclarecidc o a insis-
·t:Bnci~ cem que. o. .prcpngundn fere r.s mosJTI.ns tecla~. de ccni'usã~~ 
D.l'JOio.ao. em fnl,l1jC.sia~ som base-nas no~sns o.f~,rmnçoes nem na<:> 
!108 so.s inteuçcos, se demonstre'. qlJ.O no. c dis!Joom de outros" Jm-
·i;-õ~ G.elncnfttrc.s:.....:m com n publicc.çno dc:s dcc·a.montcs ~ue roclD:t.·IÓ.··· 
mos quo snc instJ.bsistent;os c.s ncssns a c. usa ;ccs, So is só c c r.--
vencorin " Pa..is~ dccumontos publi•Jo.dcs nn intcgl~n o né\o netas 
~. oi:·~ ··./ (;; ~ . .-.. ;·,..... cfic1nis o indoc-.umontodr.s ~ 

Demc.ia se ht:U.VO!JSO D. lll.:lc:rdn.do qu.c!~ contrn t0da _.. 

~~~;~g:~~f~ ~;;:f:~~;~~:;~~.~~:~~I~~;~:tl~;~~rl~if:~i~:i~~;~~:~;;~ 
pc.ro. a re}J:,:'essf"c Cle nlmsco ~ r. J.o:l. çlo 1t.1.p:-:-onao.? pcrquc nilc ncs 
cedam as mesmas soJas em que o. Uniuc Nnolcno.J. fnz n suo. :propc. .... 
gnndc.? t?crque nos nognrom ca miJ:!•c!'cnos do. Emlsscrn Nucic·no.l?J 
:.:;;ç_,rque nuc E.o nc,::~ go.ra.nte segnX'O. e eficientemente u fisc~liza. ... 
çac dus urnas e d<J.s tlSSombleia::.; do c.purametjtO? pcrqns so.c cor.~ 

tc.dc9 cs nossos ccmunicndos? uc:rque à.estrcem os cartuzus de 
nossa prcpngund.D.? porque nÜo Se m~tóen nc nf.v~.l de ccrr~-:çê'o 
em que nos temes nmntidc? pcrquo nac cbodeee:1i as instruçces 
de Se:n.hc:P Pre~lidente de Conselho? 

E mc.is não t~.m que objootar, por enqunnt0: ·us pos.-. 
sco.s quo so exc:!.tam per nao aaguirmos meia dirOctG~nentc > o::1 l'Ca· ... 
:"este::; i:nstunt;;:~e~;,s:1 a prcpngc.nda nc1.vorsa. Respcnc'iõ:romcs L t;l."· 

do ·~ so r4oa doixa!•om; -::oncrotizaromcs tudo , .. se n c s doixcrom~ 

trel'omcs nnlitcs Il12..is elomontcs neves ... .so nos doixarom., 
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continuc.ço.c 

~ - Continuando a concretizeção de ncusaçê'es que nos 
foi imposto pelo Sonhar Ministre dn Prosidencin: 

õ. ) Do Di~rio dns Bossé'os d n Assembleia Nncion:ar do 
22 do Mnrço do 1950.. Discurso do Deputado Jacinto Ferreira: 

11 §enhor Pros:t,dento; .2u nflo voltarei c. tocar ne~ 
2-~S!,SUO tenho to.m~2.!!L.Y.§}.:~!}hn do remexer vergonhas~ somen.-
te 1l~go que me sinto iludido na ccnf.ienço. g_uo declarei deposi-
tar no Governo.. Os seis mesôâ "de· o. atia n tle silencio sobre 
Sã!e~;mportante assu!to üffiri falsifico.çao de azeite fiz~am 
s~e ,n~nc.o~seja posa vel stüvar-fiitegro.lmento o prestigiodê-
['.lguns governantes t1 o 

b  ) Do Di~rio dos SessÕes N2 99, de 17 de Abril de 
1951., Discurso do Deputado Mendes Ccrrein: 

!r uma ~1óZ e loquente ~aferiu- se hfi dias nestn Cnmnra. 
à necessidade moral e nacional de que o ruido dos talheres n~o 
venha substituir o tilintar das espadas que foram embo.Ínhndas 
depois do 28 de Maio. Acressenturei que, por miin, amgioionn-
rin que, à veracidade insnciave1 de a lgum se subsbitu!sse o 
proveito tie um povo inteiro.~ sobretudo dos que trabalham o que 
so ouvisse apenas nesta bend~ta terra do Portugnl o ruido de 
actividades laboriosas, saudnveis, prestcmtoa e fecu~dl'ls ~~c 

c  )  -HÓ processos pendentes que nunca prosse.guem per 
motivos inexplicáveis. 

Na auditoria fi.e.r.al do Perto fel movido um preces-

se por descaminhc de direitos de ass"'tcn:.-da sociedade Agricclo. 

C.e Co.ssequel que per nqueJ.n. Alf.:lnãoga. tPnnsitcuo Nesse preces-

se em que é o.cuso.dc o Sonhcr Bernr.rdino Correia nunca recaiu 

despache de prenuncio. apaso.ro de se ter ccmprovo.do o delito,~~ oc-

>n.o o provo. a circunstancia de ter sido, posteriormente o.c das ... 

pnc'-lc;- exl ~irlo. a entrega de direitos inicialmente nÜo ccbro.dcs 

sem que se tenho. exigido o. entrego. do. multa correspcndonteo 

Rogamos o. S . ExB.. c Ministre da Pros:Htencio. se 

digne explicnr o motivo dn po.ro.lizaçãc do processo. 
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