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ESPÓLIO PINTO C.U>RTm 

_t!~_!J.:L ~, ªg.._ 

OD'fRA 1fJ!!Z O PROBLEf'A 'ELE:':TOF.;> .. L E O RECENSEAI!ENTO 

Em circula r de 3 do cor::-en:i;e a CcM.issão Central chamava a aten-
çõ.o p1ra 13. erande import6.ncJ.a do prr.b-;_~.ro~ e}.eitoral e , antes de mais 
n".QE., ~~"l ra e .necessidade de to:ttar de$de já providências em relação 
ao re0en.soarnento que se avi·einha. 

~LEf.s.<.Çl~-;_§_ : 

Reprocluzi!!los da cite,cla ci!'cular: uo pr6xiM.o acto eleitoral deve 
consü; ~j.r na eleição do P!"esidente da República. O Presidente é 
e::..a~to rc:: sefe a;J.os e a 1li.tii1').U eleiç~o rea"lizou-se er.1 Feve.reiro de 
líJ'-'-2 , s;::;n~o o acto de posse em Abr·11·. Logo, deverá haver nova elei-

\ ç'io em Fe-{ereiro &e 19l~9 · Ê.?r:é?!~-~~~c~~~entQ_g_ue Se a~_f? )·J?._ha. 
Ct.:l:lt·.J.Qo, pode vagar a PresJ.den.:::1a da R"ãpti.blica por Morte, ren1f.'lCia, 
inpcss~bil idade . física per~o.ne:ate. ou ausência p~ra pais estrangeiro 
(sem-assenti:nento da Assembleia Nacional; e .do Governó). Neste caso 
o -nbvo PrG·sidente ·será ·ele i to no ·prazo rnáx~I'lo !ia ses·senta dias .. 
(constituição. artº 802 )n. · · · · · 

Claro que o recenseanento tem de ·ser consideradO tal!lbem para 
eleiçõe s legislativas (para a Assembleia Nacional), pres~ivolmen
te mais distantes. De nofllGnto há que ter em vistfii principalnen~e a 
eleição· para 'Presidente da Rep>1blica1 acto ~tantissim0 dt! poli-
tica nacional, quer pela motrimentaçtlo que sp.scita, p_e~as . poszj::.i.li-
dades de esclarecimento que of"érece, quer ainda pel~ rel~v ância do 
cargo em disputa. . ' .  . 

· c6m efeito são atribuiÇoes d~ Fr·~sidertte da Rêp11bllÓ": N~mear 
e demitir o Presidenta do Conselho e os !Hnistros, dar à Ass e~bleia 
Nacional poderes constituintes, convocar extraordinàriBl!lente ou dis-
solver a Assefllbleia -Naci"onal, dir.igir_ a politica ext.erna do Ectado, 
etc, (Constituição, capitulo II), 

Acresce ainda: "0 Goverr~o ~ ~ da ·excluSiva conf"iança do .. Presi-
dente da RGpl!blica e ãSü·a·con~J.o no Poder não de~ende dodes-
ti~o que tiverem as suas propostas ão lei ou de quaisquer votações 
da Assembleia Nacional" (Constituiçil.0, art• 112•). 

Bastam estes breves apontamentos para realçar a transcendência 
do acto que estliiDos comentando.. --· 

o que vamos · f~zer perante um próx~o acto eleitoral? 
Em primeiro lugar, evidentemente, reclamar condições minimas, 

imprescindiveis para que a Oposição possa concorrer às urnas com a 
garantia de que o sufrágio: é uma consulta à opinião pública e não 
um cenário a ocul~ar designi,.os preconcebidos. Para isto, fundamen-
talmente, nasceu o Movimento de Unidade Democrática: conquistar 
eleições livres ~ ~ necessário, portanto, reclamar, entre outras 
coisas: 

Liberdade de propaganda para a Oposição. 

Representação da O~osição em todas as operaçOes eleitorais, 
desde o recenseamento até a contageM final dos votos. 

Com a lei eleitoral vigente, temo-lo dito in>l.meras vezes, to-
das as operações são exclusivo de agentes do Governo, sendo a con-
tagem final dos votos feita no Ministério do Interior sem a mais 
pequena possibilidade de observação de quem quer que seja fora do 
fur,cionalismo do Ministério. lt portanto imprescind!vel a re-.isl!.o 
~ei el eitoral. ----
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:E: o funcla'"ento de toda a actividade eleitoral, A oposição 
discorda da limitação do sufrágio que a lei actual impõe, discorda 
dos poderes daa autoridades para eliminar eleitores, discorda da 
técnica de organização do recensea~Gnto, discorda da constituição 
das coi!lissõe s de recenseanento > discorda dos pra7'':11;1 e forma de re-
curso, etc. Apesar de tudo, é necessário a proveitar ao náximo as 
~~~~~!1dad~~oferecem. Ninguém pode prever com 
s egurança o desenrõiãr!QOS sucessos políticos, ignoramos inteira-
mente as precisas condições em que decorrerá um futuro acto elei-
toral. 

com c!~!~~d!~~
5
ei~~~~;~~~r-?~~~~~SP.~~~~~~~~~~~:~~~!~e 

opinião por meio de voto. 

Amigos: 

Auxili~m o recenseamento de forma directa, orsanizem postos 
de recenseamento, cr1em brigadas para recenseamento {munidas de 
minutas de requerimentos, papel almaço de'35 linhas, tinta, etc,), 
façam publicar instruções nos jornais. 

Preparemos tudo para que  o periodo de entrega dos requerimen-
tos (2 de Janeiro a 15 de Março) seja aproveitado ao máxiBo, 

Reclamemo.s: 

--Liberdade de ~opaganda para a Oposição, 

--Revisão da lei eleitoral, de modo a  garantir a represen-
tação da Oposição em t odas·a s op~raç õe s do r e censeamento e do acto 
eleitoral. 

Para já: 

RECENSEAR, 

Nove~bro de 1947. 

RECENSEAR, RECENSEAR. 

A COMISSKO CENTRAL DO 

MOVIIIENTO DE UNIDÁDE DE!IOCRATICA. 


