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! ESPÓLIO PINTO OUART~ 

~~-o~~·RTUGUESES 
Circula por aí, passando de mão cm mão, um miscrabi~ 

líssimo panfleto, da verdadeira nutoria de um senhor, qüc 
ainda dá pelo nome de Fcl'llando Queiroga c que, ao fazê~ lo, 
se localizou, pomposamente, c:Algures ... -.. 
Há duas coisas, que os portugueses, aos quais o cons-

pícuo escrevinhador se di1·igc, precisam de conhecer, a fim de 
aquiln\al·cm, para seu governo,,a notável categoria do mais 
recente candidato a salvador da P~1Lria: 

1.0- Qtic é o sujeito, c, 
2.0- Em que parte do globo terrestre se encontra aquele 

«algures». 

Esclarecidos estes dois pontos, que intcl'Cssam suhstun ~ 

cialmcnle u uma juslu intcqn·etação dos altos propósitos 
salvadores, anunciados no referido papel, analizm·cmos o 
conteúdo doutrinitrio dos mesmos e, especialmente, o finís-
simo sentimento pah·iót.ico, que inunda c embriaga aquela 
alma de eleição, que se sente desperdiçada no seu alto mcl'e-
cimcnto, vagabundeando por terras alheias. 
Quem é o sujeito? 
Não valendo apcna 1·ecunr muito o tmbalho de invesU-

gação, nem inventariar todas as suas atitudes de menino e 
moço, rccot·darcmos, apenas, algumas daquelas, que ma1·cam, 
em definitivo, a pcl'sonalidadc de um homem c dão a medida 
exacta do seu carácter, da sua dignidade e da sua formação 
moral. 
Segundo o testemunho dos seus colegas de curso, o aspi-

rante Queiroga, quando aluno, em preparatórios militares, da 
Faculdade de Ciências dC Lisboa, surgiu, em determinado 
momento, senhor de dinheiro que lhe permitia fazer, na 
cidade, uma vida larga de esbanjamentos, excentricidades c 
luxos, que uJtrapassavam as suas naturais possibilidades. 
Soube-se, a seguir, que o brioso aspirante Qucirogu se 

vendera a um velho fidalgo devasso, com o qua1 passara a 
vivc1·, ocupando nposentos doirados, num antigo palácio da 
cidade de Lisboa, onde era servido por criados de libré. 

Ao contrário de certos homens, que vivem à custa de nnl-
lhcres, Fernando Quciroga, desceu mais ainda-vivw, oslen-
sivamenle, à custa de um homem I.. 

Na Escola do Exército, era conhecido J'>cla designação de 
"LADHÃO DAS BOTAS ALTAS-cm consequência de haver 
roubado alguns pal'cs das referidas boti.1s, que surgiram cm 
varias casas de penhores: deixara de ser favorito do velho 
devasso e tinha de procurar outras fontes de receita que lhe 
permitissem alongar os seus costumados desvarios. Já sem 
escrúpulos, nessa altura, lodos os processos lhe pareciam 
bons, desde que, com eles, matasse a sede angustiosa da -vai-
dade que o sacudi3. 
Favorito de um velho sádico e, mais tarde, Ladrão das 

Botas Altas .. 
Assim entrou na vida, a escorrer lama, cheio de pústulas 

morais, o arrogante Fernando Quciroga, que, pelo tempo 
fora, não fez mais do que nfi1·mar., de muitas e desvairadas 
maneiras, a sua falta de dignidade, de senso c de caràclrr. 
Portador de uma ambição insaciável, não linha hesita-

ções cm seguir qualquer caminho que pudesse conduzi-lo ú 
satisfação das mesmas. 

Com Deus ou com· o Diabo, o essencial, para ele, era atin-
gir os seus objectivos, importando-lhe pouco a natureza dos 
processos. 
Mudar de ideias c de posição; aderir com entusiasmo a 

um movimento c atraiçoa-lo, logo a seguir c no momento 
próprio; j•urnr fidelidade a uma causa e comprometê-la, por 
miseró.vcl denúncia, se desta resultasse, para si, algum pro-
veito - foram sempre procedimentos usuais na vida social 
e politica de Fernando Quciroga. 
Defensor aguerrido do Estado Novo, fingindo-se agar-

rado a  ele, como a  lapa à rocha, bastou que tivesse smgido 
o movimento oportuno de Rolão Preto, de pura inspiração 
nazi, para que Fernando Quciroga, sedllzido pelas promessas 
de, um governo mais forte, mais anti-democrático, mais anti-
-niaçon, mais anti-comunisla, se colocasse, incondicional-
mente, ao lado do triste imitador de Hitler c se colocnsse, 
para ser visto, na vanguarda do nacional sindicalismo. 
São desse tempo alguns episódios, que se não relatam, 

ocorridos no Porto c cm B1·aga, que demonstram a instabili-
dade de carácter c  a fragilidade de sentimentos que marcnm 
a personalidade deste herói de comédia ... 
Intcrcssn lembra1·, apenas, para se estabelecer o impres-

sionante conll·uslc, edificante para os seus actuais cwnamâas, 
que muitas vezes, abusando da farda, prendeu c. mandou 
prender cidadãos indefesos, só porque não eram «camisas . 
azuis», deixando-os espancar pela populaça, sempre pronta a 
tais cometimentos . • 
Em Braga, toda a gente se recorda das agressões violen-

tas, realizadas cm tais circunstâncias, de que fornm vitimas 
os democratas locais Armando Dias Pereira e Orlando \Valler 
Veloso Braga- os quais, se ainda vivem, devem achar espe-
cial sabor, sublinhando-os com cstrcpitosns gargalhadas de 
cscàrneo, aos actuais vómitos democ1·àticos do ex-fascista, sob 
cujos olhos complacentes foram alnindanlemenle sovndos ... 

Liquidou~se o Nacional Sindicalismo de Rolão Preto- c 
Fernando Qucirogu, predestinado cavaleiro da' triste figura,, 
prosseguiu  a série das suas andanças aventurosas, de atoleiro 
cm atoleh·o, até nos surgir, sempre ambicioso c oportunista, 
nas terras ainda ensanguentadas de Cuba, a solicitar ao famoso 
aventUJ·eiro internncional Alberto Bayo, conselhos c técnicas 
rcvoluciontirias para incemüar, de longe, a sua própria Pátria. 

Deve andar muito habituado ao convivia de miseni.veis 
desta natureza o famoso Bayo, que, depois de ter sido figm·n 
destacada da Maçonaria espnnhola (Lojas de :\Ia<h·id 

c Barcelona) se fixou no i\Iéxico, onde depois de lentar 
vi1dos modos de vida, abriu, em La Hosa, pct·to de Chnlco, 
um curso de guerras de guerrilhas, ao qual acorreram aven-
tureiros de toda a parle, entre os quais Fidel de Casll·o, Haul 
de Castro, Chc Gucvarra, Camilo Cicnfuegos c tantos mais, 
ligados a acontecimentos de espantosa crueldade. 

Dizendo-se enviado especial elo Gcnm·al Humbet·lo Del-
gado, rasteja cm Cuba o ex-fascista Fernando Queiroga, pe-
dindo a Bayo sugestões, conselhos c técnicas rcvolucionill'ias, 
que possam incendiar a Terra Portuguesa .. 

A rcpugnanüssima missão de que se diz incumbido -a 
de pedit· a um cubano, tristemente célebre, a elaboração de 
um plano rcvolucionúrio, que aniquile a vida portuguesa, sem 
discriminação de processos, nem consideração de consequên-
cias - intcgnl-SC perfeitamente na miserável trajectória de 
jJcrmancnte aventurcirismo de Fernando Quciroga e cumuLa 
a sua longa jornada de traições, colocando-s·e na posição 
clara, insofisnu:i.vcl, de TRAIDOH DA PATHIA. 
Encarregado de tão abjecta ignomínia pelo General 

Humberto Delgado? 
Nem por isso a hediondez do seu comportamento, Jlrcs-

tando-se ao desempenho desta missão, deixa de retratar a 
perversidade dos seus sentimentos, c de confirmar a sua des-
graçada tendênda de traidor perpétuo. 

f: natural que a maior parte dos portugueses, ou, pelo 
menos, uma grande parle, desconheça o sudário de misérias, 
físicas c morais, deste desgraçado c petulante aventureiro, 
que se desdobram desde os seus tempos de favorito de um 
velho devasso, de lugm--tenentc de Rolão Preto, de csbnnja-
dor dos haveres conjugais, de conspirador c denunciante de 
ciunarndas, até aos lupanares da boémia brasileira, por onde 
arrastou, nos últimos anos, a sua vida de vagabundo, aureo-
lando-se com a designação de «politico cxllado». 
Valeria apena, talvez, para suficiente csclnrccimcn.tn da 

opinião pública, desmascarar este nojcnlíssimo farçante, que 
se permite ofendc1· a dignidade do Povo Português, ao nível 
da sua própria miséria. · 
Tcriamos de remover tnnta lama  e de lnvocar tantas 

coisas tdstcs para ex mUar a vcrdadeim personalidade deste · 
«patriota da última hora», que entendemos pl·cfcrível não 
tocar cm semelhante monlureira. 
Das suas inúmeras traições, encadeadas umas nas ouh·as, 

adquiriu especial volume aquela que p.rccedeu c originou a 
quixotesca «flecha da .Mealhada», que se esfarelou ao nascer 
da manhã .. 
Ao ser convjdado para cooperar no pt·ojcctado movi-

mento 1-evolucionário, po1· dois profissionais destas aventuras 
-Almirante Cabeçadas e1'cnenle João Pereira de Can·alho-
accitou, concebendo logo, como era fatal, a melhor mancü·a 
de atraiçoar duas ve=es: preveniu a Policia dctalhadanH'llte 
da existência do movimento e, mesmo, das pessoas compro~ 
metidas nele, saindo, antes da data fixadn, silenciosnmcnte, 
a caminho do Sul. 
Desta maneira, de duas, uma: ou o movimento triunfava 

c ele tinha sido o prünciro, ou falhava - e ele salvaoa-se, 
porque tinha prevenido. 
Traidor c cobarde. Aquelas sonoras bofetadas, q·uc lhe 

foram aplicadas cm público pelo tenente João Pereira de 
Carvalho c que ficaram sem resposta; as sovas, que lhe foram 
atribuídas pelos irmãos da esposa, castigando o seu lamentá-
vel coJtJ.portamcnto; os insultos, impávida c cobardemcnlc 
suportados, cm várias fases da sua triste vida-pulverizam, 
cm definitivo, a lenda de qualquer espécie de valentia. 
Vale apcna recordar a cena ultra~cómica do Tcah·o-Circo 

de Braga, porque é daquelas que ficam na história, pela sub-
limidade do ridículo a que s-ujeitam um homem. 
Queiroga tinha resolvido, mais uma vez, mudar de ideias 

e de posição, pescando noutras águas. Deu conta desta reso-
lução ao Dr. Domingos Pereira, que resolveu leva-lo a uma 
sessão ptiblica de propaganda eleitoral, anarcada para o  refe-
rido Tcnll·o-Circo. 

Como preâmbulo do que h·ia suceder aqui, foi rudemente 
insultado, diante de vârias pessoas, e sem qualquer tentativa 
de dcsforço, pelo seu antigo amigo Frederico Botelho de 
Sousa, ao qunl só faltou cuspü·-lhc. 
Na sessão, quando lhe foi dada a palavra, a assistência 

ergueu-se, cobriu-o de insultos c não lhe pel·miliu que consu-
masse a indignidade de se afirmar 1·epublicano c democrata. 
Queiroga, pálido como todos os cobardes, encolheu-se 

como qualquer mol-usco, enquanto o Dr. Domingos Pereira, 
pretendendo acalmar os ânimos, num gesto largamente de-
magógico, deixou fugir a dentadura postiça, que se partiu ... 
Este epílogo grotesco suscitou uma gargalhada gc.J·al, 

através da qual se sumiu, tàclicamcnte, o malavcnturado 
democrata Fernando Queiroga, que, agora, passados tantos 
anos, procura emergir, às costas do Gcnen11 Humberto 
Delgado c  1·astejando aos pés de Bayo, da montanha de lama 
c de ignomínias, que C toda a sua vida. 

O papel que por aí cil·ctila, enviado de Cuba, conden-
sando, em mau portuguCs, os conselhos pedidos a Bayo para 
incendiar Po,·tugal, é de tal maneira ultra-misei·úvcl, que, por 
si só, retrata a hediondez da pessoa que o sulJscrcve, permi-
tindo á opinião pública ajuizar o que seria da Pátda, se esta 
se deixasse c:salvar» pol' semelhante casta de salteadores. 
Enquanto este desolado eavalciro da h·iste figura, con-

sumido de ambições e de raivas, an·asta pelas ruas de Cuba 
o sonho delirante de ver <1fogada cm sangue a sua própria 
Piltda, prossigamos nós, com redobrado entusiasmo, a jor~ 

nada gloriosa de trabalho c de progresso, que interessa ao seu 
futuro c que não pode ser interrompida pelo simples c distan~ 

ciado latido de qualqu er cão teimoso c vú-dio. 
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