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COMUNICADO 

O Snr.Almil•ante QuintCo Meireles enviou hpje D. Sun Exª'.o Presi-
dente de Ccnselhc,a eguinte corto.: 

11Snr.Preaidon7.o 
Excelêncio. 

d') Ccneolho 

É com !;lncern rruieun do po!•tl,!guêa q~o venho dar conhecimen-
to a VeEx&,dq m:l.nh~ ~ocwluço.o ele ,.nao presistir no. minha. 
ca.ndidoturo. a P~"'o.t:ldoncio do. hopublico~ 

Perdidos tod.?.:s o.a osporo.nçua de alcançar a libordodo de 
propaganda quG V Q E:x~~ !HG asegurcu, o adqi.iiridn· a cortE>zo dE> 
qy.o o a~to eleitoral nÕ.c decorroria ... naS ccndiç?esindispen-
saveis a eriodo.do das minhas intençcosJa lutn tcrnavn-so 
impcssiv-olo Prosintir ,corl'espd'ndoria n colaborar num os ta 
de do coisas,que a minha c~nsciêncin e a sonsibilida.do do-
tontos,quo ... mo acompanham QOC aceitam. 
A~ instruço2s Ge V.Ex ~ . nac fcl'am cumpridns - e ,pcrque o 
i"10.0 ... foram, na o dispus dos meios mais e lementares· de conr:.ll)~- -
cn9ac cem c povo t • 

A ultimo carta do Senhor Ministro do Intericr,negnndo fac·-
t.os comprcvadcs e invocando garantias que nãc existem!,e u 
impossibilidade que nos criaram de ccnfeccicnnr as pl'cl-,;c"_t.:J 
l!stas :t;eduziram a zero os condiçÕes de uma lutn,,ler.:.· 
Nac sera,poii]Jdesta vez, n-pes'lr-da profunda ~moçao c~-..:r:nt\ 
em todo c Pais ,peln organiz~ço.c ,qua.si e?pcntun~a , de UlilH 
força irrepremivel de cpinio.c que hnvera eleiçoea livreE! 
em Portugal·;- , 

Assi m, o Presidente da Republica será nomeado per mel'a fcr-
""llidade eleitor a l , 
Nno  posse colabcral'1pcis,no neto quq se prepar a  e menos 
emprestar-lhe,com a mitlha colabore.çao,viaos de aparento 
legitimidade, • 
Explicarei ao Po.:Ís om r.tanifo::-;•bo,que esporo nao seja imped_! 
de  de circulol•..-osm,...tivcsda dec~sao,que 

1
f'ui f'cl'çarlc o. ... tomar 

pelas difiç_ulclJ.dea fl'.l.E'l tcrnnl'am impoas::Lvel a ccnfecçao o 
d istr19uiçil.c convr;rt~~r>ni;r'J das listas o,tnmbém,peln recusa 
sistorr..e:ticn om st:-e ::.-:J.o.recer so oram dadas garantias - o 
quais -dumn o::·:!.c5.0!1tc. fiecaJ.izaç~o; 
Agradecendo a V~f..::,~cs esforgcs vac:2. quG féZ para que mo , 
fosso ccn: od~ elo. uma. llgerdade, qu.e no. c ti v o, subscre-:.-c-mo 
cem a maior considorn.ça.c 

Muito Att. Vnr.e Obgdo 

a) Quintiic Meyreles 

r•ofol'e está jli redigido e vai nor· 
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COf.fiJNICADO 

O Snr.Almirante Quintê:'o Meirele s enviou hoje o sua Exª-.c Presi-· 
dente de Ccnselho,n sguinte carta: 

''snr. Presidonto 
Excelência 

de Ccnaolho 

É com tiincero. rruigua do português auo vonho dar conhecimen-
to a V~Ex!!.-~dn minha rot::~olução de não presistir na minhc. 
candidatura U Protd.dGncia do. RopÚblicno 
Perdidas tcdo.·s D.3 o EJ~o .ro.ngus de nlco.nçc.r u liberdade de 
propaganda que v .. E:~:P.o me o. segurou, o o.dqüiridn-a certeza de 
q'to o o.~to eleitcr ~. l nr.c det:or1'orio. .. no.S ccndiçê'esindispen-
so.veis o. eriodado lia ,:-~ ml~o.n :f.ntençcos_.n lutn tornava-se 
impcss:Ív-oL P:rusJ:1·:.;:Lr,correspc·ndoric. o. cclo.bcro.r num esta 
de  de coisas,qao r: ~~ttnhc. ccnsci.êncio. e o. sensibilidade do-
tantos,quo,.,.mo o.ccltlpo.nho.m uõc c.ceito.m. 
A~ instruço~s de V,Ex ~ . nc.c fora m cumpridas - e ,pcrque o 
ilno .,.fcro.m,no.o dispus dos meios mais elemento.!BS' de conru.n1-
ca9ao cem c pcvc ~ · -
A ultimD. carta de Senhor Ministro do Intericr,negandc fac-
t-os comprovados e invocando garantias que não existem-l>e c. 
impossibilidade que nos criaram de confeccionar as proprins 
listas ~eduziram a zero as condiçÕes de uma luta~leal. 
Nao sero.,pCiljJdeata veZ,o.-pesf!r-da profundo. ~moço.o cnuso.Go 
em todo c Pais ,pela organiz~ço.e~quo.si e?pcnto.n~a , C.e 11111<1 

força irrepremfvel de cpinio.o que hnvern eleiçoes livre ~:~ 
em Portugal·;- , 
Assim, o Presidente da Republica será nomeado per me.t"J . '('l'-
Jtll.t.lido.de E:lloitcralc 
No.o posse colabcrar,pcis,nc acto qu~ se prepo.ro e ml .'.' r. 
emprestc.r-lhe,com a minha colo.bcrnçao,viscs de o.pnreü'GO 
le git imidnde, • 
Explicarei ao Po.:Ís em mo.nifeell .. w ,g_ue esporo no.c seja impt:r'l: 
de de circular1osmotivcsda decisao,que .fui fcrço.rlc n .... tr:l!lil.l' 
pelas di~i9.uldades que tc:L>nnram impossfvol.to. ccnfecç!lo o 
distrigu~çac conveniente das listas o, tambem:~pela rocusn 
sistorr.e:ticn om so e~·~lo.:':' e cer so e:co.m dadas garantias -o 
quais -duma. afic5.on~ e fiscalizaç!loa 
Agradecendo a V , E: ; :~,.Ct:J c s f or';Cs vao~ que f'éZ pc.ro. que mo 
f'c sso ccnce-d:!tlo. um:..1 l i'Be::.'clarlo .. que na c ti v e , subscrevc-ms 
cem a maior <: c:"1siclo·:·::.t~J. c 

?Çuitc Att.Vnr.o Obgdo 

~ .1 q,uintâc Meyreles 
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