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O atentado contra o Professor Egas Moniz veio mostrai:,
mais uma vez, a necessidade de intensificar a assistência
aos alienados e de sequestrar os loucos considerados perigosos.
Portugal tem perdido uma série de figuras notáveis na
Ciênda., pois que os loucos afectados de delírio c1e perse,,.guição pareoem escolher de preferência as suas vítimas
entre as pessoas de mais elevada categoria mental.
Assim perdemos Miguel Bombarda, Sousa Refoios, Luciano Pereira da Silva e, se não perdemos Egas Moniz, foi
somente por.que às balas agressoras não apeteceu atingir o
coração, a aorta ou a medula do sábio neurologista.
São quási sempre diplomados os doidos criminosos e, no
noticiário dos jornais, o ag11essor do Ptof. Egas Moniz é
respeitosament~ tratado pelo Senhoi; Engenheiro F.
Encont~ei nos meus papeis um documento, cuja publicidade soliJCito à RedacÇão da «Medicina Contemporânean,
por .e ntender que é. oportuna a sua divulgação.
Há cêr.ca de dez anos, um pobre louco peroorria os la'Qoratórios da Faculdade de Medicina do Pôrto, as clínicas
hospitalares e os escritórios dos magistrados, fazendo queix.as contra o saüdoso Professor Magalhãis Lemos, acusando-o das mais vis perseguições.
Durou meses a peregrinação do queixoso que, por fim,
exprimia em relatórios escritos as tremendas acusações contra o bondosíssimo Prof. Magalhãis Lemos. ~ um desses
relatórios que vai agora ser publicado ; entendo, porém,
que dêle devo suprimir a identidade do autor, bem como
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-;:; certas refe:-ências ignóbeis ao grande neurologista, que não
teria, porventura, mo1rrido de morte natural se a tempo não
fôra sequestr.ado o seu irr.esponsável inimigo. Também era
diplomado o pobre doente que, há perto de quarenta anos,
fazia versos de índole pessimista, como êstes com que iniciava um livro :
«Num:i, tristezi que aca::-vôa os dias,
Escuto no meu leito, às horas mortas,
Maldições a cobrir as minhas portas
N ::> ramalhar d::ts árvores sombrias ...

No. ·qua(to ·mel.l. que _a débil luz renova,
Rondam-.visões :que. ·as túuicas agitam ;_
. ·. Que a.~c mãos . da minha... mente _ressuscitam .
E do Passado as vão erguer da cova !
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:.Para elas abaferan:Í-se as cadeias
. · o nde as. aferrolhou meu pensamento ~ - __ .
·-'.f!: da saüdade rompe o .crú famento,
_ ·Deixando negra associação de idéias ... n

:i,

· ::Não tenho a honra de ser, psiquí:~tr.a.: ; não .me compete,
pois, analisar o relatório do pobre doente . .Também não re7
lacionar-ei a sua psicose de ·1929 com a inspiração poética
de rgo6.
·Desejo -ªpenas demonstrar que vai sendo tempo de acaute1ar a vida do~ ··nossos inteliectuais, inter11ando . rJgorosa 7
rne~te bs loucos perigosos (r).

:·(J: ). Por ·esta .-idéla batalhou longamente, ;Ílesta ·mesma· .rexfota
que .êle fundara, ..o malogrado' ~liériista ·Prof . . Miguel Eombai_rda . •
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c<ll.lllº e Ex.mo Sr. Dr. Pires de Lima, digníssimo
Prof. da Faculdade de Medicina da Universidade
do Pôrto.
A. ]. C. S., solteiro de 49 anos de idade, !l'es°idente na
cidade do Pôrto, à rua da Alegria n.º 238, pede muito respeitosamente a V. Ex.ª a bondosa e altruísta ajuda de V.
Ex.ª para o libertar daquilo que lhe produz uma tarri dolor.osíssima doença.
Sofro .há muitíssimos anos duma cruciantíssima enfermidade nascida da mais facinorosa sequestração de, pessoa
e bens, a qual me acarretou uma pungentíssima interdição
secr,eta, votada contra todas as regras do Direito, pelo
falecimento da minha mãi a 17 de Julho de 1919, interdição secreta que-foi solicitada peló médico António de Sousa
Magalhãis Lemos, muito reiteradamente- ao dr. Pereira
Osório, curador geral dos órfãos e :representante dos interditos, por eu não poder herdar, como se eu fôsse um mísero ·engeitado, um envi.lecidíssimo filho de pais incógnitos,
qua.ndo a culpa da minha impossibilidade para herdar, se
devia totalmente, criminosamente, ao referido clínico.
A interdição foi implorada e baseada num ·relatório,
cheio de inexactidões, ocultando as causas que a justificaram.
Como corolário dessa sequestração. de pessoa e bens,
dessa tortm:antíssima interdição secreta, sofri, também um
ÍIIlventário de menores, secreto, que correu pelo cartório do
escrivão da r.ª vara cível Alfredo Teixeir.a Pinto Ribeiro
Júnio.r.
.
O Dr. António de Sousa Magalhães Lemos foi meu médico 1assistente, durante muitos anos, desde 1901 e, pm suas
sugestões e oonselhos médicos, dei entrada a 20 de Outubro
de 1901, na Casa de .Saúde Portuense, à Rua Herois de
Chaves. Tôda a minha enforrcidade, se dev·e então, como
hoj·e, a UJlla coisa oonfeccionada pelo referido dínico, há
uns pavorosos 30 anos a qua1 me tem f.eito experimentar a
mais cruel e atroz sintomatologia :
Impotência sexual com o pénis muito pequeno e murcho.

-4Sequestração de pessoa, bens e cartas .
Act.as prnvocados às pernas, motores musculares e verbais motores.
Masturbação oom o pénis muito pequeno e frouxo.
Sensibi1lidade compr.ometida (sensações nervosas anais).
Prurigo anal com fricção anal por sôbre a camisa de
dormir.
Suplícios visuais.
Suplícios visuais-auditivos.
Suplícios visuais e da sensibüidade táctil.
Horríveis e ignominiosos sofrimentos · nas mucosas da
garganta, boca, anais, nasais, do pénis ; estômago, etc.,
etc., etc .
Ataques contra o meu raciocínio.
Ataques muito cmeis contra a minha sensibilidade moral.
Pequenas sensações no meu pénis muito murcho.
Desejos eróticos às vezes tormentosos.
Ignomiriiosas e avultantíssimas violações labiais e anais
pela figura dum epiléptico, dum louco moral, dum neurótico sexual, ·exibicionista do seu pénis de cabeça descoberta.
Convites eróticos, muito tormentosos, por horríveis figuras ·de sinistras ninfomaníacas, de loucas m0cm.is, de perversas momis, ·exibindo a sua hedionda e repugnante vulva
impúbere, muito esquesita, considerando-me como elas,
privado de v•ida e figuras humanas e insultando os meus
pais e demais ascendentes.
Muitos ultraj.es ao meu pudor moral por figuras de homens conhecidos e desconhecidos, exibindo o pénis de cabeça descoberta.
SupHcios muito tormentosos e ignominiosos por me terem sido deixados legados e indemnizações.
Ardentes desejos de suicídio com impossibilidade de o
realisair.
Abuli1a.
Dor moral acompanhada de lágrimas, de choros, por causa da impotência sexual, da sequestração de pessoa, bens
e cartas ·e demais suplícios oprob1iosos, aviltantíssimos .
Insónias.
Etc., etc., etc ...
A esSil coisa que me produz tam dolorosíssima enfermidade, hipercriminosamente lhe foram incorporados (com
a mais reservada intenção facinorosa para mais agudos· e

-5dilacerantes tO'rnar os meus sofrimentos, dando-lhes um
pavoroso camcter de cronicidade) pregos, chumbo, cacos,
um seixo, vidr.os assim como urina e excrementos do seu
próprio confeccionador António de Sousa Magalhãis Lemos, o qual também, ' mais tarde, quando o desejava fazia
disso sentina para exonerar as suas fezes. Tal era e é a
loucura deste psiquiatra psicopata.
O dito clínico queria a todo o transe produzir-me uma
s:ngularíssi.ma .e monstruosa doença nervosa e mental, com
a tal cais.a confeccionada por êJ.e próprio pois que esta
acima de tudo, me lesava, e lesa a espinal medula, órgãos
genitais e anexos, assim como a própria cabeça, circunvoluções cerebrais, p elo menos, .aJ.ém de me fazer mal, a-todos
os sentidos, mucosas, etc. etc.
Queixo-me do Dr. lJ!lagalhãis Lemos com a coisa confeccionada por êle, me fazer sofrer, atrocissimam·ente : a qual
provoca actos motores musculares às pessoas, os qu;;i.is são
ia.companhados de sensações doloro~as tormentosas e de interpretação muito viJ.ipendiosa ·e me impossibilita de saír da
cidade do Pôr.to, d.e realizar excursões ou viagens de recrei.o, para debelar a dor moral, de fa~er ·estudos, de fr.eqüentar cinemas, teatms, jardins ·e nas noit·es de festa e
01.lmosas, passear no Palácio de Cristal, Foz do Douro,
Matozinhos ou Leixões.
Da minha impossibilidade de freqúentar espectáculos,
ja:·dins, praias p erifér.im.s do Pôrto, enfim todos os locais
fr.eqüentados por rapa:-igas ou senhoras, fiz ciente disso em
muitas conversas e relatórios, o referido médico, desde
1908, quando tive de entrar pela segunda. vez na Casa de
Saúde Portuense e depois mais tarde, durante anos e anos
até 1922, mostrando-lhe a terrível gravidade da impotência sexual e da sequestração que me eram tam violenta.mente impostas.
Como o Magalhãis Lemos tinha e tem uma grandíssima
vontade de me produzir uma singularíssima e monstruosa
doença nervosa e mental, de tôda a misericórdia e clemência, se obfüerava por êste desgraçado :
Desgraçado que êle de cumplicidade com o falecido dr.
Jlforais Caldas fez internar no Hospital do Conde Ferreira
para lhe dar a doença qite queria, internamento que durou
13 meses quási; desgraçado que éle pro~bia de exercer uma

•

-6profissão igualando-o aos párias da /ndtu que não tém
casta, a um reles maltrapilho, a um imundo farrapo humano ; desgraçado que êle, até impossibilitava jie herdar
bens imobiliários ou mobiliários e de saber os rendimentos
deles, sujeitando-o; talvez a inúmeros roubos.
Este Magalhãis Lemos enfurecido · pela sua tara sexual
congénita .. .. .. condenára-me a não ser ninguém biolàgicamente, para as demais pessoas, pois que até fiquei pro'ibido
de namorar e até de conversar com quási todos, ou muitíssimos dos meus antigos amigos e condiscípulos e, finalmente, pelo mais feroz dos isolamentos : da família e outros
parentes .enxotado, expulso e rigorosamente sequestrado !
Para o médico Magalhãis Lemos, com a sua tara sexual
congénita ...... não lhe bastavam a minha sequestração e impotência sexual pela prisão da minha espinhal-medula e
órgãos sexuais, assim como também me quer.ia cumulativamente, verdugamente sequestrado pelos nervos do anus,
resultando-me assim um mais imperdoável e facinoroso
isolamento, um cárcere privado que me equiparava portanto, ao pior dos cadastrados, a um ignominioso emasculado...
·
Para cúmulo da minha desventura, na coisa por êle confeccionada, até pregós colocou em local correspondente, ao
.neu .a.nus, os quais deram causa a que eu sofresse mais
ta:-de um forte prurigo anal, oom intensa fricção anal por
cima da camisa de dormir, sensações nervosas anais, torturantes, d e reles sodomita e tempos depois ainda, viola ções muito tormentosas e aviltantes por uma figura de tarado moral, de .evadido do manicómio, de cruel epiléptico
ultrajando-me raivosamente o pudor. por essas torturantes
e ignomiosas violações do meu anus e pelas atrozes e provocadoras exibições penianas !
Por ·esses pr·egos assim como ·vidros, cacos, um seixo,
chumbo, urina e excrementos que foram imiscuídos e exonerados pelo Magalhãis Lemos; na coisa geradora da minha doença cujo nome e paradeiro sempre desconheci, hão
falando em ulteriores perversidades e mais despejadelas de
ventr.e pelo dito psicopata sexual só serviram para mais
agudos e lancinantes tornar os meus sofrimentos. Um prego
houve colocado em lugar correspond ente ao meu p edunculo
cerebral , que tem sido uma fonte d e muitíssimos martírios
experimentados e qite mais grave tornou a minha situação
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para poder herdar, mas até apropriando-me para vítima de
roubos, nos bens que me foram deixados e que jámais
possuí assim como haveres que lograra da legítima paternà, etc., etc.
Devo dizer que a coisa a que muitas vezes me refiro,
cujo nome sempre ignorei, mesmo sem as me.férias estranhas .e ·excr·ementos que lhe for.am encorporados e defecados, quando o Magalhãis Lemos,- várias vezes, perversamente nela exonerava o instestino, jamais fora aplicada
para fins terapêuticos, de reconstitui'ção, curativos, biogenétioos, etc., etc. O seu fim e aplicações eram muito diversos. Será aplicável para observações histológicas ?
Cr.eio que sim.
Por uma má vontade, com os intuitos mais scelerados e
criminosos, denotadores duma psicose congénita, da maior
perversão dos sentimentos éticos, oriundos da psicopatia
sexual do médico Magalhãis Lemos, em lugar de me ser
ministrado qualquer bom medicamento que o re:fierido clínico bem conhecia, se eu desse medicamenito necessitasse,
foi a ocultas minhas aplicada há uns pungentíssimos 30
anos, essa cab1strófica coisa, de mais a mais horirorosamentc, imundamente preparada !
Também nesta houv·e pregos .colocados, propositadamente, em pontos corr.espondentes ao da minha espinhal-meduh que fiz.e:-am b:-otar torrentes da mais arrepelada
dor e os quais muito contribuíram para a minha doença
acusar a máxima rebeldia, um pavoroso caracter de cronicidade . Esses pregos foram aí postos para a minha espinhal-medula apresentar além duma morbidês, soluções de con- ·
tinuidade na sua t·essi tura, uma torturante heterogeneidade
e lesões provocado~as de hábitos imundos : incontinência
de urina e f.ezes, e outros terríveis sintomas.
Cumulativamente o neurótico sexual Magalhãis Lemos
me fazia sofrer moralmente, muito e muito, quando me negava a ·existência duma origem objectiva que me causava
os tormentos sensoriais, quando e depois da minha estada
na Casa ·de Saúde Portuense, por duas vez.es, oomo a
taxar-me de ideias delirantes de perseguição.
Em conversas comigo apelava para os meus conhecimentos de ótica de acústica, ministradas por qualquer compêndio de Física, afirmando sempre a não objectividade oculta
da causa que me produzia os menciornados suplícios sen0

-8soria1s. E mais twde, durante muitos e mui.tos anos, quand'.:J êste .assás desolado doente, lhe levava inúmeros relatórios, desc11ev,endo os seus angustiosos e ignominiosos males, a sua pavorosa situação de sequestrado, o mesmo
clínico, triamente, acusadoramente, lhe diagnosticava a sua
doença de paranoia persecutória ...
Outrossim, durante anos, mais tarde, quando eu continuava a leva:r-lhe relatórios, narrando-lhe os mesmos oprobriosos e degradantes sofrimentos, acrescidos duma muito
grande dor moral, por uma privação absoluta de bens muito
avultados e opul1entos que me foram deixados, o mesmo
clínico sem negar que me houv,essem ·deixado legados e indemnizações, com a sua habitual frieza de neurótico ·mentindo, cheio de scelerada hipocrisia, de epipléptica perfídia,
ascendendo em curvas de perversidade, próprias da sua psicose congénita, da mais aguda loitcura moral, continuava
a classificar-me de doente crónico, de paranoico pe.rs.ecutório, de delirante sistematizado! Calcule-se, como eu ficava,
cheio de tormento moral, vendo diminuír desde I90I, a
minha legítima paterna e esta agora desde 1920, em despe611.5 de hotel, as quais ma reduziram em 1924, aos últimos
escudos.
Depois de tudo isto que exponho, cakul1e-se, ajuíze-se do
número de vítimas que terá feito -0 psicopata sexual Magalhães Lemos na sua clínica profissional, na sua delirante
cultura de doenças nervosas e mentais !
füe que neg.avia e r:ecusa a todos os necéssitados os bons
conhecimentos que possue, assim como os medicamentos
que êle muito bem experimenta e que ainda melhor prepara, só para uso próprio, para' fixar, salubrizar a sua espinhal-1Jiedula.
Queixo-me, portanto, do referido Magalhães Lemos hav<er provocado por todos os meios possíveis, anular-me o
sentido genital pelas lesões que a tal coisa me produz na
espinhal-medula, órgãos genitais e anexos ; de ter tentado
fazer-me o maior mal possível às mucosas da garganta,
boca, anus, pénis, estômago, nariz, etc., etc. ; de ter procurado causar-me muitíssimo mal a todos os sentidos ; e finalmente, também, com as lesões na espinhal-medula, busca
comprometer-me a sede ou o centro da inteligência, da sensibilidade moral, da vontade, da memória, do raciocínio,
da sinceridade, do pudor, da afectividade, da coragem; da

-9motilidade, da sensibilidade tácül, da diligência, dos instintos da conservação e da reprodução , ·etc., etic.
Por êste relatório pode V. Ex.ª, verificar a acerba gravidade da honfoel enfermidade que experimento, por isso
suplico da altruista piedade de V. Ex .ª, a mui prestimosa
fine21a de me libertar por todos os meios possív.eis da catastrófica influência de tal coisa geradora das minhas tam
lancinantes e atrozes desventuras.
Sou com a máxima consideração,

De V. Ex.ª
l\f .tº A.tº e Ven.ºr

A.]. C. S.
Rua da AJegria, 238 -
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Sequestração, como se fôsse cárcere privado, por causa
dos actos motores musculares e motores verbais, provocadas às pessoas, pela tal coisa confeccionada pelo Magalhães
Lemos:
Impedimento de comunicar com as pessoas de família, de
ser bem r·ecebido por elas, destas comunicarem comigo nas
ruas, de se informarem do estado da minha saúde doença,
assim como de eu receber cartas, mensag·ens, socorros pecuniários para alimentos, de meus tutores secretos, irmãos
e cunhado, quando dêJ.es necessitava , sofria fome e tinha
falta de aloj.amento e de dinheiro para alugar mensalmente
um quarto mobilado tendo até de aoe1tar, como jantar a
sopa económica dos irmãos pobres da Ordem do Carmo, durante dois anos .
Proíbição de exercer qualqu er profissão e até de herdar,
d"::: receber legados e indemnizações que me foram deixados
pela minha avó ( 1912), mãi (1919), tia ( 1925), tutor secreto Manuel José Tavares Júnior (1926), dos velhos conhecidos e amigos José António de Sousa Bastos (1918) e
comendador José Moreira Pimenta <la Fonseca (1921) e

-

iO-

dos médicos António Joaquim de Morais Caldas (1914),
Domingos Agostinho de Sousa (1919) e Júlfo de Matos
(1922) ; êstes últimos amigos de António de Sousa Magalhães Lemos e tornados até certo ponto e tempo seus cúm
piices e malfeitores para comigo.
Impedimento de r.eceber até a simples notificação dêsses
mesmos J.egados e indemnizaç5es, até num papel dum anónimo garatujado a lápis, mormente a descrição e montante
d0 valor elos bens imobiliários ·e mobiliários deixados.
Impossibilidade de ver deferidas as minhas pretenções
ou súplicas dignas da máxima justiça, junto das autoridades civis, policiais, administrativas, solicitadories, escrivãis,
magistrados, redacções dos jornais, etc., etc .
Proíbição aos Cnrndores gerais dos órfãos e Representantes dos Interditos, drs. José Duarte dos Santos e Pereira
Osório e arivogado Artur Abeilard T eixeira, conseguirem
:regularizar a minha situação de interdito., conoedendo-me
tima pen~o mensal para alimento, em harmonia com o
rend~mento dos bens que me foram deixados ; consentir que
me instruam dos capitais que foram aonverti<los em papéis
de crédito de cupão pagável ·em oiro : dos Bancos e Companhias que guardem valores meus, permitir que me. informe do modo como certos bens meus são adminfatrados ;
do montante dos juros destinados, quando necessário, pa:ra
aquisição de novos valores, títulos de crédito ou qualquer
imobiliário, das garantias dadas pelos emissoires dêsses títulos ·e fazer se forem govêrp.os, municípios, Companhias,
etc., ·eoc.,
Impedimento de namorar, casar com qualquer senhora,
de ter comércio sexual com mulheres, de falar, de conversar com qu'ási todos v·elhos amigos e condiscípulos, de re1ceber visitas de parentes afastados ou quaisquer pessoas,
de sair da terra em que habilto, de realizar excursões, viagens de recreio par.a afugentar _a dor moral resultante de
sequestração ·e demais oprobriosos e ignominiosos suplícios.
Proíbição de freqüentar jardins, cinemas, teatros ou outros Locais púbJ.icos, concorridos por rapairigas, ou senhoras,
de passear em noites calmosas pelas praias circunvizinhas
do Pôr.to, por causa da freqüência feminina dêsses lugares.
Impossibilidade de receber qualquer correspondência que
me ensine a libertar daquilo que me produz tam miserável
1
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, :; oprob:-iosa doença, que tam cruciantíssima sequestração
"m tudo equivalente a um cárcere privado.
Impedimento de receber cartas de convite para festas,
jantares, casamento de parentes e de assistir a êles, assim
como as que dão partes dêsses casamentos e o ofer.ecimento
·
das casas dêsses parentes.
Proíbição de receber de médicos, Ordens Terceiras, os
úteis e ve::-dadeiros medicamentos que neoessito, assim como
durante dois anos, quando disso carecia, asilo ou albergue
nas suas ·enfermarias ou em qualquer divisão dos seus hospitais.
Irnpossibilidáde de receber cartas deixadas pelos médicos
Morais Caldas, Agostinho de Sousa e Júlio de Matos assim
com::i doutra:; pessóas que comprovam as acusações feitas
por mi:n, contra o António de Sousa Magalhães Lemos.
Com esta sequestração de pessoa, bens e cartas, equivalente a um cárcere p::-iva.do, a que fui condenado pela tal
coisa confeccionada pelo clínico referido, estive e ainda es- .
tou equiparado ao pior dos bandtldos, ao mais infame dos
bandoleiros. Nem o Urbino de Freitas, Q João Brandão e
"' José do Telhado ou o Diogo Alves tiv·e ram dos Tribunais
comtituídos ou do próprio Estado, uma horrível condenação
como esta que me foi lançada pelo Magalhães Lemos.>>
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