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Pc-.·•,.u~;ues~s. de aquer.i e d 'e. lem u·J.r ~ . .\ tocl"o·!:i JJ.S di:-ijo n0 mom10:'-';o C. e ;ver si-
do entregue, ~egun.do _G;5 preceitos l<:!r_;ais1 ao Senhor Presider.te do Supremo 'J.'ribunal 
de Justiçe., a e.presentc.ç2.0 d;· ~l-rlha ca:1~idãt.u~·il 5. Pres.il.e:1~;~a c\a :t~:;pubFca, 

Gare:::·'-~.,.,_a rcali.ds.de~ de oor:.vt:lr.r.er-me d-:3 c-;ue nenhum mal ~(o:;_J'<.L. advir com a mtnha 
CandiUatur-a 6. pá;:~ria que est.rem<:ço e c:ue, ~elo contrano, delu algum bem podia re~ 

sultar. 

Lst.e comend.!'!lcnto ex' ·-,--; l"..;je. depoü. que puéie auscultar e. cpin:t't(o democráti-
ca P. libe:--al do Pais, o ~epcis qne e sua utlid!;!.de ·r\e vü;tas a rr.eu rE::s;_Jeito se tornou 
um facto

1 

suficientemente atestado pela qu::tlidade, numero· e- cl:..stribuição territo-
rial dos C::.dadãor; que e.polarctm a subsc.·cver-am; \\?·--.-.~:;.~·~. 19 sobr-o.:m::..neirat as listas 

da rain'-le. &.pi·cse~t,ação. '· ~ ~ . 

Nestas lisT.US _r-- ':.!"n ;:·~?:·(;G;:--.:-t . ..:i.-,?~ sem dUvide., credos politicas e r.elibiosos 
d.ivers1s:l podendo ic a divcrsi~Uõ at~ à opC'siçí;.o~ como nelas figuram ~ndividuali·· 
d':ldes das mais d).stL'!tas e:n sab::.r ao lado de trabalhadores bem mod;;:stos.. O quadro 
ni.o pod~· st::> mais ~:~pressi·-'"o, nen ma.i.s :pGrfeito. pode s~r a fusão em volta de-um 
ideal ,olitü~o db em~:;~rg.,;nr.if'- fJ.Ue) de momen-to~ se- iu:põ.::. á con~ciencia da Nação~ 
Idea~. desvL'tcuJ.a.do ~-= todo o ~a.rtid:3.rismo, alhe-io a todo o e-&pirito s;;:c-tário a com 
e.ut.t.nL-":o. ct;:aho nacional.. 

"::'-:-e;t:?,--se <::·vident"'men~~ de um ~Jti.Q.B:tQ d~'l. 0J2Q.E.}_~.'? ao r.;g,ime actual. Las de 
·um cu.1dino.to l')_Ue t.xprime ~::·""l-forte CQl'r,.:nte, ?rov;;:.d~mt.nte indoms.du .:: indomáv<:>l; do:. 
urr, c·;.ndidat.o, pois, ~ue, ri:i. l)leoo consci-enr.ia do qu0 val6 a d.:.:sig,naçã0 qu<:: do pr6-
pi'io nom5 'f.)i f.:itas sê dispõe u lutetr pelo E. eu dirlO;üo, Guiado sl.>mpr.c pslo Único 

imper?.tivo dt Strvir a honra e o int ... rt;;os;:, r••.lcionais, 

P. ac.::-itação des~a ct~.ndidutul~a implica~ 'lli.is, como ~ de pr,:;v.,r, u-;.o..ntas :·~ s--
ponso.bilidttdcs ..o.n"tt:riores, c propÓsito dv n'5.o coL;.bor~lr nos 9ctos 9iiblicos, pré-
t~ lei.tarai~ 6 .;;ltü+.ore.:!.s, a q-..te f::~.lto.:~m ~~s caractl:lrist.ico.s dc;mocrúticas da libordad.,, 
seri.Jdade ts indap..:ndenci::t; dt: rÜo s·:mci omr com o mt:u silt:nc:.o nam os v:1.cios da 
l ei, nom as práticas dolosas c:_uc) imp:.Í-fcit:: C:;n:borJ.. como 6, :..:. d--srespdt::~.m, F..:.r;,;i 
a propÓsito, oport;ur.a e l.nct:ss:.:··~t.m'-nt(:, -S r~cJ:1m::.çõ~s ad-.;;quadas, I::sta cundida-
tu!"a hg_verei~ assim) quQ i rcstigi.S.-la .:;_ f.J.c-.. do P::ds7 por isso qu~ de 1ro.is sei que, 
s<::m este prosti;io, n'P~o sin•o a função ~ nic honro o Jro.nd:.1to qu.;, mo ficn .:ntregut:~. 
CuJmiflo com t.stu _!:l.cto, re6ur~:nentv p<Jnso.do, d.:t mi_nhJ. vida ?Úblir:a o.qul:llu acçf.o po-
litics. de d"'mocra~a con'.ricto ~ua t;:.nho vx>::rcido1 o melhor ~ue mE- tem sido possivol, 
.o docur.so d.e u:.n largo. exist..;,nci.:tG Lo.!lt,mho--m<J fiol a princip:.os ~1ue sempre dê-
I 2wli. ~. j•llga•!( .. J tr·ad.uzh·J co'l! a roiróA. atitude) as aspiraçÕFJ!'; da maioria tla Na-
çS.'J, ,.·o-:-,o-·rr.e ~-:'l~e·ire.met,t-7, nõs-;:: dcn·adei•·u con"!batu:. á satisfação de;:.:>3.S aspL~<'~.~· 
ç'ões, ~;~.a q·..:.<:~.:.s Yic -~-· ~em mais p·o~mbul::.s -· e.dian~.f! exposta'-, como f'enC.r: a pa o:. e 

dout~· .;.nár:l:. do ;;r.esEn·~te ID?.nJfesto. 

~a..~.:..s sã.·;~ se;,;:.urlo os ~;ornpreend,1: os ))Ontos de ··:i.st.a e ;_J:op6si.tos comuns do 
.".--n !)or1.u~)l'33, r.nte:ria~l.izados r,esta apresentação de c~ndl.da"tura ? 

·ro·l e~,_ ~-los c('~,1 a mui0:;:· con•:isà0 pos.si·re1. e nc.:.s min'1.as ralaYras nade. h.3.-
"crfo. que poss:; cfe1~~.J :" cu ü·.,...i-!.e.r; •)o is que no J_)OVO a que ?e:·t.enço sô vej-J vorr~a-· 
.-te df..i h.:~.~moni? ·' de respeito r.>u+,t;c-e U~ vidt-pac.ifiCa, 
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I  -Cansado de divergencias internas, o povo portug:ues deseja c;.ue todos os ha-
bitantes de Portugal sejam acima de tudo portugueses; que a tolerancia e  o respei-
to pela pessoa humana os ligue a todos e permitam a cada um viver a sua vida sem o 
terror desmoralizante da incerteza. 

II -Hoje nais do que nunca quer Portug!:l.l marcar o lugar a que tem direito no 
-mund·a, en€;raridecer-se e· prestigi::..r-se, manter ciosamente as suas independencia e 
soberania fundamentais e cooperar internacJ.onalmente para a consolidação da paz 
universal, servindo-se para tanto do seu espirita empr<!:!endedor, do seu.génio colo-
nizador e da sua bondade natural c;ue só injustiças e violencias podem altarar. 

III -Um grande' campo de acção continua aberto ás actividades portuguesas e 
nele teem, desde bá seculos, desaparecido sempre todas as nossas discordias, quando 
logra dominar-noS urna visão superior. p.efiro-me á missão hist6rica de Portugal, 
á colo)lização ·e i:::ivilizB.çí.i.o de territorios de alem mar. 

Na continuação dessa obra,-intensificando-a e sublimando- a no tremendo momento 
que se atravessa, todos cs portuhu~es poderão encontrar-se lado a lado, longe de 
conte.ndas e tendo apenas em vista J!;lhorar e .elevar a vida nacional, quer vivam nn 
Metropole quer no Ultrama.r, sem nccGssidã.de du ninguám se deslocar para ir, vexado, 
colocar-se ao le.dc de outrem. O lugar é de todos e para todos. 

IV -Has para conseguir o que fica dito, que é consideravel, muito há a fazer. 

Em primeiro lugar ternos de levar a cabo a !!.~idade Nacional, concebida aliás, 
desde a primeira hora das Descobert-as pelos nosa~.s antepassados. 

A Nação ~ uma só, formada por territÓrios situados na :Zuropa e por óu-.t .Ji:~ 
tro!t em continentes diversbs, E!:5?.!.i!!E~S'" yortug_~.§.ê. d ' aqu·em e -d' alem-mar, _ ....,. .... 
que assim lhe chamaram os nossos maiores. A k~~1~~~.Q~cional implica: _.,., 

Unidade territorial: para o que temos de agir como se se tratasse de 
um territorio Único e continuo ~ 

. Unidade económica : que consiste no aproveitamento integral e harmóni-
co de todos os esforços da l~ação, materiais e espirituais. As medidas de 
progresso aplicadas s. qualquer porção do tfirritorio nacional, da fuetropole 
ou do Ultramar, de modo algucr deverão prejudicar as porções restantes. Tudo 
para todos. Sacrificios e vantagens terão de ser gerais e subordinados a 
uma repartição equitativa~ 

Unidade de acção : pois que sem ela a unidade territorial não se mante-
rá e  a unidade economica nunca. chegará a existir. 

'-:_.{ '.'alorização das colonias devemos dar o nome de valonzação da Nação; 
não há politica colonial, há apenas politica nacional. 

Realizar a Unidade t-!acional e consolidá-la são os primeiros deveres da 
Republica,. 

V -Temos tambem, para que se transformem em realidade os desejos do povo por-
tugues, de proceder sem ma.is demoras ao intehso QQ_Vf@:_ll}~!.Q. do Ultramar. A pequena 
area metropolitana tem hoje mais de oito milhÕes de habitantes, e, para bem da r.te-
tropole e dos territorios de alem mar, é necessario que muitos milhares de familias 
portuguesas se vão fixar anualmente em terras poucos povoadas até hoje. 

VI -Neceseario é tambem que nos nossos planos de desenvolvimento economico 
nunca se perca de vista q_ue os h~bitantes d'l Nação, brancos e de cor, olham com 
apreensão cada vez maior para a estagnação e muitas vezes diminuição da produção 
eg":"i cnla. rf'e:"l"l'3 de continuar, por gerações ainda, se desejamos real melhoria .de 
vida na be"tropo.Le e .... '1 :::--::-"''"'I'I<Jr, <t basear na prod'Jçê:.o agricola a nossa forçl:1 de re-
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síetencia a todo' o ...,._-qt:e nos pode atacaro Sem c!e::.xar de fazer aYançar a indus-
trialização da Naçã0, rüo devemos com esse avanço colocar u agricult~ra !3m. condi-
ções inferiores ás de outras actiYidad"OJs, Nt•nca devemos perder· de -.iista O modo 
de ser. e  a mentalidade que a vida rural produzi•! na maior p~rte .das populações por-
tuguesas e c;ue nessa vida ru·cal tem de assentar tambem toc:a a civiliZação dos in-
dígenas das províncias ultramarin:l.S· 

VII -Colocada que seja cada lllilli das activi rJaryes nacione.i.s no seu lur;:ar pro-
pri o ,  o que se requere é uma plani.f.i_r::·~ção geraL superi0rmente concebida~ no aspa-

~ ----~i_. no _tempo,~ ~~.C~i:[ir-~l..~ . il- integraçâo_ pel-feita de togas a~ ~nar_?,;ias __ e_ftpn_du.z/4,.,..,.__..,.,__, 
· --~. o povo portuenes a mais·completa valorização dos r-ecursos .nat,1rai.s de terra e mar, · . 1 •. ~ 
' adstritqs ao territorio q1,1e lha pertence. · 

VIII~· t este, a traços largos~ o plano de Unid~.dc e de 'rrenoYaÇão Nacio;:18,1 qne 
se impõ~. !.!a~ p.!;ra à sua rcali?.ação a Nação carece que. um novo r~gime politico 
se estabe],eçao 

O povo portugues deseja reintegrai"-se$ nas suas linhas gerais e com as altera-
ções necessarias, sobretuCo de carac.ter social e atinentes á obtenção da mais ele-
vado nivel geral.cle vi~, no.J?egime libel·al c;ue, desde a abolição do. absolutismo 
até 28 de I::aio dê 1926, persistiu na Nação. Não deseja de forma alguma esse povo 
viv:er px;-ivado das liberdades ~undamentais 1 do pleno exercicio dos direitos do ho-
mem e sem garantias de possi.bi!idade em alcançar , ...... ..1 1\ 11. cada vez mais alta e mais 

,.,._.,--lid,i.,!' g;.unaa... ~Ets.s.Q.-..a.cD.l10llli.c..?_s.em. liber.dades ci·ticas, sem a. pratica garantiàa-da~ 

·:;·.· d9:dani'J.i não serve aos. povos lh-:rns, e 9 poyo portugues quer ser, acima de tudo e · 
1 
: 

antes de tudo, ~_E9vo liYt!:~ 

A;5sim a apr~sentação de. urna ,cand~~a'(;urca de Oposição ao actual astado 'dt;~ coisas 
significa a luta legal e pacifica p·elo's ~bjectivos seguintes : 

1 .. Restituição aos ddad'ã,os portugueses das liberdades fundamentais~ o 
r-ue ;mplica a adesão efectiva do Estado Portugues a. principias inte!"nacio-
t.Lalmente definidos .e acei.t.es que aos 11Direitoa do Homem" dig~m respeito< 

2  - Reconhecimento pr~vio~ com ~ase em tais principias, de constituir no 
agregado socia.! civih zado o iridividuo, portador de direitos e deveres, is-
to é; o c:.d<idão.~ a unidade fundamental de todo o sistema; unidade esta que, 
perante o Estado e a Autoridade que o representa, apenas cede, deliberada 
e conscientemente, da liberdade propria aquela parcela maior ou menor que 
ten~._sidS~ julg~da, ~elo Estatuto Nacional democratica:n!?:::::te aprovado.~ comg_o ----.-.., 
necessaria ao E.'! < . '·.~. ,::·:· · :-colectivo e ao bem estar geral. 

3  - Reafirmação e reconhecimento efectivo de que são atributos inamovi-
veis do cidadão : 

a  - os direitos : à vida e á existencia sã, á liberdade pessoal, ao tra-
balho (com o dever correlativo), á residencia e á 'inviolabilidade do  do-
micilio, ao sigilo da correspondencia, á propriecla.de pessoal, ao acesso 
a qualr:uer profissão, á instrução, ao ac.:.sso á. cultura, á personalidade 
politica, á assistencia médica e á segurança social~ á petição aos pode-
res publicas; finalmente á resis·.~t:l!H:ia perante a opressão e .a tiranian 

b  - o exercicio d<1.s li'!:lerdades de : consciencia, crença a culto publico 
.------·---4-·P~i:t.aóa.; _ _pala\U'a e meio-S de expressão; ::< ... -·..:..::'1 ó assoc1ação;-·aces-----, 
· so à.s fontes de info::-mação nacionais e .estran:;~iras., . 

1 

a igualdade de todos perante a lei fundamental~ sem que possam ser 
mo".iivo de regime desc:-im:i ~1at6rio a raça, o sexo,  a lingua, a religião e 
as opini6es politicas" 
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4  - Satisfação imediata de algumas reivindicações mais instantes que de-
correm do anterior e especialmente ferem a sensibilidade de opinião demo-
cratica e liberal, como sejam: 

a- Aplicação integral da Justiça~ cl.ign5.ficando-a, como poder do EstadO· 
totalmente independente ~ Abolição doa tribunais de excepção. Aboli-
ção da policia politica. Supressão do regime prisional que admite a 
tortura ou qualquer tratamento desumano dado aos presos, e, como tal, 
extinção de campos de concentração ou de estabelecimentos afins (Col6-
nia Penal de Cabo Verde)~ 

b  - Amnistia total para os presos politicas a por questões ditas socí:ais 
e consequente .·r<>:r--.sso dos exilados. 

Abolição do regime de censura. 

d  - Liberdade-de organização 6 ac"":uação para os partidos politi:cos •. 

e  - Possibilidade de fundação, sem entraves, de novos jornaís·:e oUtroS 
m.eios dê publici~de. 

~r :.. APlicação por lei ás ideias politica s do disposto no no ... -'3 ~o.:.a:d;O ~ ·· 
·ao-da Constituição Politica -,rigent-t::o, isto ~ : garantias ·de· ;liber·aa:dé: 
e inviolabilidade para os cidr.tdeos a.o professarem. ideias poi~tic8.~ e : ~ 
·quando no.:.exeÍ''cicio· das actividados resptlctivas, sem que po~Sa"qu'âl(iu~i

ser ·perse.guido por tais motivos, nem obrigado a responder • . 

E aJ.nda a apresentação desta ci:l.ndJ.da:r;ura presupÕe alguns pr~pás;tos 
de Administração futura, ajustados ás di:tõc:;trizes atrás· esboçadas nos 'rl.Os.··rn a· 
VII, t;ais como : 

5  - Adoção no camlJO economico de medidas estimuladoras cÍas .irücia~ivar:f 
individuais, com ab;lição da administração corporativa e libertação consa-
c;,Uente da"s actívidades agricola, industrial e comercial das peias c;,ut~ ·con-
dUzam á--' ~stagnação ou diminuição da produç;.o e ás crises economicas. De-
fesa c;conomicu das classes médias e -..rabalhadoras. 

6  - Aumento cm numero da acção db.s cooperativas dé' produçãO-é con· 

7  - Aceitação dos principies da.nacionalização, sempre que .. Provad8mente 
se imponham para o mais rapido ,;; efica z constlguimcnto do bêm estâ.I:. g,mera-
lizado, rnáxim pn:ocup~ção d:1 goven~ção publica.. · · 

8  - Refonr.a profunda do ensino publico; instrução primária largam.;;nte 
difundida e gratuita i instrução secundaria t endt:mdo como t;quela Pé!-rb. a 
gratuit~dade e para o asp~::;cto dominante de escolas de: continuação p'rofis-
sionais; generosa dotação do ensino supe:ior e da investigaç_ão .c_iGnt-i{i-
ca, integrando n Universiàade na sua funçao social de d~inoc ratiza:çâo da 
cultura~ impulso sincero e decisivo 9. obra ns.ciona,l da educação e da cul-
tura popular, 

9  - Adoçã.o dt:! amplas meclidn s dv o.ssist ... ncia t: s6gura11ça social, com ser-
viços nacionalizados, adaptados á n!:ltur~ za das diversas populações do ter-
ritorio portugues <:: todRs condur:.r::nte s a ó<J.rantir a vida. sã,  a higiene do 
trabalho e a suste n tação no dLS6l:tprego, na invalidez ç na .velhice. 

10 - Resolução dos problemas primord5.ais dt;. alimentação o:: habitação do 
povo portugues. 
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IX -!.Jogo após e. :;>roc1arna.ção da :l,epub1ica em 5 de Out.ub:ro de 1910~ tc.·da.s as 
nações se apressara:a a declarar a Portugal a sua amisade. !. lnslat.er~·a mar: fes·· 
tou-nas o desejo de qva se nar.tivesse a aliança que a ela nos ... igava~ E:ssa alian-
ça foi consagrada pela intervenção de Po::-tugul ra pr:imeira G>:"ande Guerra~ 

E á futura C9.~r-a Constituinte que cornpt::t.irá f~tzer a decJaração st:.bre as re-
lações de Portugal com as outras nações, mas estou certo de que o povo portugues 
deseja viver em paz e arnisade com todos os povos~ independentemente do especial 
relevo a dar aos laços de sangue com o Brasil e às relações de •risinhança, e des,;;-
ja intensificar com todas as nações o seu comerciQ, e concorrer o l:'lB.is possivel pa-
ra a paz universal e para o bem da Humanidarla" 

A manutenção da aliança con a Inglaterra, em especial, será sem dÚvida o de-
sejo constante de Portugal, de forma a que ela se tor-ns cada yez mais intim.1.1 per·· 
feita e dignifics.r:te~ e wais van~ajosa -çara as duas tlaçí5~s em consequencia da trO··· 
ca de beneficias mu~uos ~ 

X ·• Portugueses !. 

Se esta candidatura vingar, ps.ra o cue é priml3ira condição o respeito pa-
las ?rinci.pios democraticos atrás mencionados, o Prê'sident& eleito nom-:;ará um Go-
verno cujos obj<>ctivos principais serão iniciar a realização dos planos de reforma 
que neste manife;::;to 'ficam aperuJ.s esboçadoS ld promover 9.~..1'!!5.~- ~.P .. : .,i,. ..... 9..!:!:!'12. 
~.ZL~le.~ç_~i2_'!:.~_!r~nte _!ivr_e __ dL~~Cª~-9.Q!l.:?.tl1ill-P.!.e.,. Dessa: (;amara sai-
rá a consagração da nova Democracia pela \publicação do:: uma. adt:oc:.uada Constituiç;,o 
Politica da Republica ... 

1'er} .. desd~ logo t~::rminado a  minha missão e o novo f-;i> ri.der.te nos termos daque-
la ConstHuição haverá de s.er eleito. Portugal ocuparL E:nt3.o o lugar c.u6 lhe col'r\ 
p!:lto na Or&;:miznçõ.o clc.fJ Nações Unida.s e s ... guirá confi::~.dament6 peJos se cu los foro. 
n.s. r..:.alização da sua r..:.ssão histórica, 

1 
servindo sampr,;, a co.us.s. da Pa:>: e nunca. E.Js-

quec,::ndo o b&m da HuntJ.nidadt'~ 

Lisboa~ Julho de 1948,, 

a) Norto!l de Matos. 
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