
de Defesa do Estado,Senhor Armando Rocrigues RG~o, co-
migo, Ant6nio Jose.Dias,:agente.selvinoo de escrivao,

e d oi s, nil. freguesi a. de Cristelo ,,,011\ elbo de BUI'C E::l08 ,

fil1).ode Adelino do. Costa e ;',ilva e de Adel~.i(ie hosa

Ie orje;inul.-l\ isto decli:trou ditu.ncio:-Cj,ue recoHbece qlle

sUbst<::u,ciale,utne 0 refex'ido folheto, repI'odu;~ 0 cOlJteu-
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do da carta dirigida ao Senhor Presidente do Conselho
que nao redigiu nem colaborou na redacyao do referi-
do documento e qua apenas 0 aseinou. COUl it declaxaCJ&o .
dOe que nao delteria eer· tornado publico e que tev(;:co··
nhecimento da sua divulga~aotPor pessoas que 0 1n-
terrogaram sobre se tinba ou naoassinndo 0 tal do~
cumento.-QUe, ignora,quem e 0 autor da referidacar-
ta, e que toi -procurado pelo engenhe1~oLino Noto,

que lhe mostrou um original dactilografado, ja as-
s1nado por.algumas peasoas,pedindo ao declarante se
lhe apunha a sua ass;natura.-O declarante assinou 0

referido doculliontonas condi~oes acima apontaaQs,is~
.'to iJ, com Q garantia que serio.um assunto mer61Lllente

particular e ao qual Dao seria dado divulga~~o.-que
o referido do'cumento, 1"oiassillad0 palo declante ern

Neto,conjuntamente com outro que assinou eem opor qu
qualquer ol)jec~ao, em vi~tud e de 8,.';rumdocumento ,pu-
ramente doutr1nario.-Que, ignora tUdo 0 maia que se
paesou no que diz respeito a carta enviado. ao Senhor
Preaidento do Coneelho, tendo s6 mais tarde, como ja

disse, tido conhecimento do.sua divulga~ao.-Que,ao
ter conhecimento dela, teve oco.61ao de manifeetar 0

seu deegosto pelo facto de se preetar a 1nterpreta-
~oes e explora~oes. que de maneira nehuma aprova e nas

FORUM ABEL VARZIM 
DESENVOLVIMENTO 
E SOLIDARIEDADE

© Todos os direitos 
reservados



n8.8 quais sempre se.recusQu a colabornr, como e no-
torio.-Que, emborn a divulga~&o, nao tenha che~aao

vi~tude do. maioria dos signatlri6s, sorem do ilieioca~
tt:lico, segunclo Ihe· dieseI'ala, sendo g,te Oli.lguns~SEl.Cer-

dotes, como 0 deC.i.UrliUlte e t e esta lii. ru~~uo 'por<aueco-
mo ja disse, so 0 assirlou guaJ,do lho uiSSe:L'8.111,deram

a certezGl. de que,digotoel8Jll a certeza de (lue ..n':o era

divulgado de'stL·ando-se SOl!l(;nte ad Een1'tol' Presidente

pelos signatuI'ios do ref8lido dCCU"\31Jtu a, de modo
especi",l, pOl' 8i proprio, 'tJeclalcu ditdldo:-Que,era

obter in·terven§uo do. Senhor Presidente do (;onselbo I

ne.. arnel,izac;ao do trataiuento dos :<1:'0808 politicos, se

(.s,\C'C':~.':t
f
»

apontad as. - - - - - - - i~t:.::7:{:l- -
E POR Tn.' . 4Lt!l.;lc,eo.~. q,u.c; do jornal br'uGileiro JU:ll;O 8.0S au{,os com 0

titulo "ES1'ADO DE SAO PAULO"~ ,
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acto lhe 6 mostrado, consta, a p!ginaa canto e deza-
ssei~, ume. local C1enominada "0 CATOLICISMO Di~ OLIV£lltA

SALAZAR", onClese referem. partes dotextJ a que os 6l.utos

se reportam, ~ convidado a eeclare.cer 0 seu conheci-
mento do modo como eees. di vulgac;aofoi pro'l1ov1da.-A isto

declarou ditando;-QUe, ignora ~bsolutamente tudo quan-
to se relacione com a d1vulga~Qo,para a imprenaQ es-
trange1ra,do dooumento queassinou, repudiando as afir-
m~xoes,d1go,1nterpreta~oes dadas palo jornal qua a~ora
lhe toi presente ao conteudo qo docu~ento que aasinou.
E ma1e nno declarou.Lidas as auas declara~oes, as ac-
achou conformas, rs.tif1ca e vai.assinar. - - - --

/ CLu<- 4~~.~cr:;~-e '-e-. ~::~

E para constar, "'6 lavrou 0 preaente a.uto t que val ser

assinado palo Chafe de Brigada, e POl' miLD. agente oel'-

vindo de escrtvao, que 0 dactilognd'ei e rev~. - - - -
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