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ã: 
(!'; AO PAíS ~~,, 

O..."" Por ordem do Cmtdidato, publica-se o scguúJte: 

. t3 "Z. O Partido Socialista Português, de acordo com o apoio que desde a 
1meira hora deu à candidatura do Sr. General Norton de Matos, independente-
ente da sua ideologia politica e na certeza de representar o sentir das grandes 
massas oposicionistas que se têm manifestado de Norte a Sul do Pais, proclama 
que, contra qualquer manobra tentada ou a tentar, a Oposição deve ir às urnas, 
no máximo da sua força no próximo dia 13 de Fevereiro. 

Não desistir é  a palavra de ordem que, neste momentp, deve sobrepor-se 
a qualquer outra. Agora que o País inteiro mostrou, por todos os meios que lhe 
foram permitidos, estar entusiAsticamente ao lado do General Norton de Matos, é ne-
cessário não deixar que nenhuma campanha desmoralizadora venha pôr em perigo 
a admirável unidade do Povo Portugues na sua decisão de fazer ruir o regime 
tirânico que suporta há 23 anos. 

Na.o voltaremos para trás: Nesse momento, só temos um caminho para en-
trar na via do progresso e da liberdade: 

VOTAR EM MASSA NO CANDIDATO DA OPOSIÇÃO! 

Votar,  e votar apesar de tudo!. O País inteiro e contra o Estado Novo. 
Desafiaram-nos a uma luta legal-ganharemos essa luta, sejam quais forem as 
ilegalidades que contra nós se cometerem, pois que: 

Somos mais do que os que.-se manifestaram; manifestaram-se 
mais do que o governo podia supor. 

O VOTO É SECRETO! 

& nta Sc~~-:~eouss.às e le ições, votarão connosco muitos que o governo 

Se nao formos, trai mos as esperanças de inúmeros pequenos comerciantes, 
proprietários e industriais, de inúmeros funcionários, que só pelo voto secreto 
poderão tomar parte na luta pela sua libertação. 

Sabemos muito bem que só poderemos perder se  se fizer uma mons-
truosa falsificação, impedindo a fiscalização que a Lei prevê. 

Nllo nos deixemos dominar pela falsa ideia de que uma retirada é sempre 
preferível a uma derrota. 

Se nos abstivermos, como poderemos provar que foram vicia-
dos os cadernos eleitorais? 

Portugueses! Nenhum medo  e nenhuma dUvida no exercício dos vossos 
direitos t Que cada eleitor seja o fiscal do seu próprio voto! As urnas! Vigiai 
a votaça.o! 

Viva a Segunda República! 
Lisboa, 5 d,e Fevereiro de 1949. 

O Partido Socialista Português 
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