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• m_,,_ 1\ffÀ N I F E s T o 
DO CANDIDATO DA OPOSIÇÃO 

À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

DR ARLINDO VICENTE 
• 

AOS PORTUGUESES 

CONÇIDADÃOS; 

HoM~M sem medalhas para exibir, sem nome espalhado pelos ins-
trumentos da publicidade, sem. cargos oficiais nem honrarias, chegado à 
maioridade politica já sob o regime da ditadura implantada pelo movimento 
militar de 1926, aceitei, não obstante, ser candidato à presidencia da RepU-
blica pela Oposição Democrática, 

Que razões tenho então, e que objectivos, e de que apoio disponho 
para à luta me determinar, e nela me manter? Que me impele a apartar-me 
dos cuidados da profissão e do aconchego do lar, sacrificando a serenidade 
dô que tem sido a minha vida, para enfrentar adversários sem escrlipulos 
no uso de todas as armas, desde a mentira à calúnia, com que diminuem e 
denigrem quantos se lhes opõem·? Sacrifício é este meu, grande embora, 
que tão-só refiro porque mínimo o considero se com o da Naçflo o cotejo. 

Venho, pois, a interpretar e a exprimir a situação angustiosa do povo 
português, essa realidade viva que é o homem da nossa terra, que tão 
duramente ganha o pão com que se alimenta e aos seus; que, no campo, na 
fábrica, no escritório, na repartição pública, na caserna, intelectual, artista, 
professor, advogado, médico, engenheiro, comerciante Ou industrial, cons-
tantemente vê agravados os encargos do seu orçamento familiar, sem 
alcançar um proporcional aumento das suas remunerações ou proventos; 
que paga impostos e licenças cada vez mais pesados; que é forçado a sus-
tentar uma organização corporativa que lhe restringe a autonomia profis-
sional e  o esmaga econOmicamente, com a sua onerosíssima burocracia de 
previdência e assistência, sem que se acuda eficazmente à doença, ou mesmo 
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ineficazmente no caso de esta ser prolongada, nem se valha à velhice, à 
invalidez, ao desemprego, à orfandade. 

Aceitei, portanto,(uma c3:ndidatura. 

Mas, mais que isso, inovando no campo oposicionista, levâ-la-ei até 
às urnas. E que a nossa posição me parece a única autenticamente 
democrâtica e nacional, pelas raizes que mergu·Iha, sem ambições, reservas, 
ou propósitos restritivos, na Pátria que é de todos . 

• 
Triunfante o movimento do. 28 de Maio, impunha-se cumprir o que 

se proclamava seu móbil, e consistia, meramente, p&ra utilizar as próprias 
expressões então usadas, em o: pôr a casa em ordem:. e <~:Sanear as finanças». 

Dois anos depois, ou pouco mais, acentuava-se muito, seria o País 
de novo investido nas suas responsabilidades políticas. A breve trecho, 
porém, ressaltou não haver, a par cio, admitamos, bom propósito, uma séria 
estruturação do pensamento, uma doutrina, um autêntico e circunstanciado 
programa. O desastre era inevitável. E houve que buscar, fora do Exército, 
quem fizesse o que este se propusera e não fora capaz de fazer. 

De facto, o descalabro económico e financeiro dos primeiros tempos 
da ditadura, então ainda designada por militar, tantas vezes ardilosamente 
atribuído na propaganda do vigente regime ao regime anterior, leva a cha-
mar à governação, como especialista de Finanças, de que era professor, a. 
actual presiden~e do Conselho. E daí, por uma inicial imposição de subor-
dinaçfio da politica de todos os outros fi1inistérios ao seu próprio condicio-
namento e beneplácito, em pouco tempo passa à direcção efectiva do governo. 

Todas as veleidades de oposição urgia agora liquidá-las, inutilizá-las, 
ambiciosamente, quiçá, para sempre. Esmagadas algu~as tentativas revo-
lucionárias de elementos populares, intelectuais, e de parte do Exército que 
se considerava traído, entra, pois, o regime, para consolidar-se em definitivo, 
nas suas grandes realizações autoritárias. 

Monta-se uma propaganda onerosa e falsa. Instaura-se uma censura 
peguilhenta, desrespeitadora e estreita. Institui-se uma policia politica 
tentacular e implacável. Perseguem-se, sem quartel, todos os adversários, 
mesmo débeis. Os mais combativos e teimosos prendem-se ou deportam-se. 
Amesendam-se os partidários vorazes e insaciáveis, e pode, por fim, 
governar-se numa tranquilidade aparente nas ruas vigiadas e sobre as 
consciências cm pânico. 

• 
Ü Pais não bole, nem fala.  A isto se chama, com perversa ironia, 

«sossego no Pais». Ê o momento da arrancada para a grande devoração. 
A pouco e pouco, quando não a grandes lances, se eufeuda a economia 
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nacional, à prepotência dos monopolizadores e previiegiados. O luxo destes 
roça pela afronta. 

A classe média inicia a sua agonia penosa. As classes trabalhadoras 
empobrecem até ao envilecimento, apesar de algumas colheitas excepcionais 
e do bafejo económico que circunstâncias externas trazem ao País. Os 
salários familiares raro chegam para prover às necessidades de um só dos 
seus componentes, com isto se criando um tenebroso ciclo em que a 
miséria climinui o mercado e tal diminuiçflo agrava a miséria. Degradam-se 
os intelectuais, subordinam-se os artistas, e, à falta de escol próprio, 
exalça-se e alcandora-se intelectualmente a mais vã mediocridade. Dificul· 
ta-se a emigração, como obstáculo a que a Nação se despovoe ràpidamente 
de todos os braços úteis. Promove-se um simulacro triste de assistência na 
doença e no des'emprego. Abandonam-se os velhos trabalhadores à despe-
cúnia total e ·as crianças à deseducação e à fome. 

A repressão, em avassaladoras vagas, atinge todas as camadas da 
população. Operários, camponeses e intelectuais ombreiam nas prisões. 

O funcionalismo vive sob a ameaça temerosa do despedimento. 
Alguns dos melhores valores da inteligência e da cultura são demitidos e 
buscam no exilio as condições que na Pátria lhes são neg,adas. O terror 
' impõe-se e  o medo instala-se. O caminho da decadência é rápido. 

Fala-se, como nunca, em tradição, mas pervertem-se as mais lídimas 
tradições. A autonomia dos municípios, glória da nossa História, torna-se 
letra morta. As Câmaras Municipais estão exaustas. E os melhoramentos 
que surgem, aqui e além, tão decantados que dir-se-ia jamais se ter feito 
nada antes em Portugal, não satisfazem mais que uma magra parcela das 
reinvidicações e precisões populaci.onais. Os trabalhadores rurais já nem 
são apenas miseras. A fome que padecem ganha o mais duro e premente 
significado fisiológico. 

• 
Que se tem, entretanto, feito? 
E qual o significado profundo da obra realizada? 
Todos nós, desgraçadamente, por demasia o sabemos. 
Aumentaram as cidades de tamanho. Mas é esse um fenómeno conse-

cutivo, primordialmente, do acréscimo populaciqnal do País, em seguida de 
uma convergência que a guerra trouxe, à imagem do que com a guerra 
anterior acontecera, e, por fim, do afluxo enorme de camponeses, fugidos à 
miséria que uma catastrófica politica agrária acentuou. 

Constroem-se, de facto, casas. Paradoxalmente, contudo, mais difícil 
se torna o alojamento, por virtude de subirem as rendas a tal ponto, que 
são, em regra1 incomportáveis com 0s salário~ e o:?enados médios. Assün, 
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as sublocações são um recurso obrigatório, com ele levando, por vezes, à 
promiscuidade mais sórdida. 

Erguem·se escolas. Mas ainda aqui o que imporm saber é se bastam, 
ou não, à população escolar. E  a resposta está dada nas, turmas escolares 
abarrotando, muito para além do mais. complacente critério pedagógico/ nos 
desdobramentos emergentes dos liceus, no analfabetismo que teima em nao 
desaparecer. De uma pretenciosa c.ampanha de alfabetização dos adultos 
quem entrevê aí os frutos'? E como haveria tal car-:tpanba de os dar, 
restrtta, no tempo, a um ano ou dois, e, QOS propósitos, às chamadas primeiras 
letras? E neste aspecto, tl1o relevante das primeiras-letras, com tanta 
frequencia decisivo na~ crianças quanto à sua futura solicitação e formação 
cultural, sem menosprezo, antes preito, pela: abnegação quase heróica dos 
professores primârios, como não acentua.r que não é  o azedume da sua pouco 
mais que indigência-o meio mais .favorável a Jazer deles, sobre os educadores 
que são, orientadores solicitas, pacientes e carinhosos? 

'Edificam-se hospitais. Mas como não edificá-los,. se o acréscimo po· 
pulacional a isso obriga, mais talvez que às escolas, É que, neste caso, hâ, 
ademais;  o ag-ravamento das doenças por depauperamento orgânico e falta 
de séria premunição médica. 

Levantam-se barragen's. Mas continuamos, no entanto, como consu-
midores de energia eléctrica, pelo escasso ou nulo barateamento do seu 
preço, que deveria ser delas principal corolário, e até pela insuficiente 
produção, no mais baixo nível rlos países civilizados. Não se cuida, pois, 
de beneficiar a grande massa do povo portug~1ês, mas aN'olumam~se 

fabulosamente, mesmo assim, os réditos das companhias. 
Fomenta-se a pesca e  o peixe sobe de preço. Multiplica-se a ,frota 

bacalhoeira e  o preço do bacalhau não desce. Eleva-se a tonelagem da 
marinha mercante e bàixa o nUmero de frete,s. 

E pretende tal governo permanecer e subsistir'? 

• 

V ai entrar~se no brevíssimo período ~leitora! que se nos consente. 
Pelo exercício do voto, que tantos anos,se abandonou e 1gnorou1 vai o povo 
português, com a intervenção de uma Oposição Démocrãtica consciente, 
escolher o seu chefe de Estadó. Tudo são obstáculos no nosso caminho, 
desde o temor que muitos afugenta, até às dificuldades de consulta dos 
cadernos eleitorais e  o próprio modo como estes estão elaborados. 

Mas temos por nós a vontade de uma multidllo inú.mera, que conseguiu 
sobreviver a estes 32 anos de negrume nacional·, em perfeito esclarecimento 
intelectual e imune moralmente à corrupção. Temos· por nós quantos, 
nascidos depois de 1926, o  regime não venceu nem convenceu, por isso 
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mesmo que nenhuma sua necessidade essencial soube satisfazer, de trabalho 
e de cultura. Temos por nós a juventude. 

Temos, por nós, finalmente, os que foram defensores honrados e iludidos 
do regime, mas o próprio regime, pelas suas prepot~ ncias, a sua insacie-
dade fiscal e  a sua injustiça económica, feriu na legitimidade dos interesses 

e na intelig~ncia despertada. 
E da tradição que o Movimento de Unidade Democrática iniciou em 

r945, as campanhas de 1949 e 1951 continuaram, e se oonsolidou em 1957 
com o movimento cívico intervencionista dimanado da assembleia demo-
crática dç 20 de Julho, pois que propugnadores de idêntica unidade, nos 

orgulhamos de ser o legítimo representante. 
Força enorme é, portanto, a nossa1 que não morrerá mais e há-de 

crescer sempre
1 
em nós

1 
e noutros  como nós zeladores dos seus direitos 

civkos
1 
apaixonados da Pátria que para  todos queremos, desejosos ávidos 

de um Pa!s mais rico
1 
tnais justo  e mais honesto1 sem fome e sem medo1 

sem subserviencia nem omnipotentes chefes1 em que sejam as ideias que 
conduzam os homen s

1 
e  a razão e  a equidade que estabeleçam as ideias1 

moderno
1 
digno

1 
pacífico

1 
e
1 
numa Ultima palavra, verdadeiramente civilizado . 

• 
' A que vimos

1 
pois? 

Com a nossa candidatura
1 
pretendemos apenas ser o porta-voz de 

um Povo que anseia a Liberdade
1 
a Paz, a Independência e  o Progresso. E 

temos a consciência perfeita de que só poderemos vencer nesse propósito1 
se as vastas camadas da população portuguesa participarem1 consciente e 
abnegadamente

1 
nesta campanha. Aliás,  o que isto implica de unidade polí-

tica abert a  a todos os nossos compatriotas, sem destrinça de ideologia ou 
credo particulares, dentro de uma linha democrática, foi  o nosso guião de 

sempre1 e continua a sê-lo. 
Votando no candidato da Oposição Democrática1 os portugueses 

tornarão possível a formação de um governo que abrirá caminho à efecti-

vação dos seus anseios. 

• 
Q uais as tarefas fundamentais que se impõem a esse governo? 

I) . A afirmação insofismável da unidade de todos os portugueses1 
acima da diversidade da sua condição social, da sua ideologia ou dos seus 

credos, e1 para tanto, 
- a garantia efectiva de que ninguém poderá ser perseguido pela 

defesa dos seus ideais. 
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11) . A restauração de todas as liberdades democráticas, e designa-
damente: 

-a abolição da censura; 

-a concessão de uma imediata e incondicional amnistia a 
todos os presos, detidos, acusados ou condenados pelos chamados crimes 
politico-sociais; 

- a revogação das ..:medidas de segurança .. , em todas as suas formas, 
para os mesmos pretensos crimes ; 

-a extinção dos tribunais plenários de Lisboa e Porto; 
-a reintegração e indemnização de todos aqueles que foram afas-

tados dos seus lugares pela repressão política; 
-a livre constituição de partidos ·politicas, como expressão e 

garantia da Liberdade, que só na diversidade das opiniões pode manter-se; 
-a organização de um amplo e honesto recenseamento e  a 

democratização dos processos eleitorais. 

lllj . A elevação do nível geral de vida e  o desenvolvimento da 
economia nacional, e para isso: 

-o combate ao supercapitalismo, ao dominio dos monopólios e 
ao devorismo e favoritismo politico-económico; 

·a defesa Jos interesses da classe média, do pequeno e médio 
comércio, da indústria e da lavoura, através de uma adequada política 
económica e fiscal; 

·a dignificação dos trabalhadores da cidade e do campo, mediante 
a elevação dos salários, da garantia das liberdades sindicais, do encoraja-
mento da previdência e da assistência, sem os sofismas com que 
presentemente se disfarçam; 

-a preservação e defesa das riquezas nacionais, com vista ao seu 
aproveitamento racional; 

-a realização de uma politica agrária que, nunca perdendo de vista 
a diversidade regional de produção agrícola, preste auxilio técnico e faci-
lite o crédito à lavoura, e  a liberte dos condicionamentos que hoje a fazem 
agonizar, de molde a defender os interesses do produtor e de todos os que 
trabalham a terra; 

-a defesa do produtor e do consumidor, pela aboliçflo das regula-
mentações que só favorecem os monopólios protegidos pela organica corpo-
rativa; 

-o encorajamento do cooperativismo, nas suas diversas formas. 

IV) . A protecção elicaz às manifestações culturais e artisticas da 
Nação e  a efectivação de uma politica de educação e cultura, em baseS 
largas e audazes, e, para tanto, 
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·a garantia de acesso a todos os graus do ensino, independente-
mente da condição social e económica de cada um. 

V). A modificação da actual política ultramarina, pela organização 
do seu trabalho e pela coordenação dos sectores económicos da metrópole 
e dos das diversas parcelas do território ultramarino, em bases igualitárias 
com vista a reforçar os laços comuns de amizade e cooperação. 

VI). A estruturação de uma política externa que, respeitando as ami-
zades históricas e geográficas do Pais, tenha, por lema primeiro, 

-o entendimento e  a cooperação, na base de livres relações, de todos 
os povos e de todos os governos, independentemente das suas diversidades 
geográficas, raciais ou politicas, de acordo com a Carta das Nações Unidas 
e como meio efectivo de salvaguardar os nossos superiores interesses 
nacionais, designadamente de natureza económica, e os da própria Huma-
nidade. 

• 
Às URNAS, PORTUGUESES! 
É: chegada a hora de exercerdes os vossos direitos de cidadania, e 

para isso deixamos nas vossas mãos a tarefa preciosa do ressurgimentO' da 
nossa l.)átria. 

Unidos e organizados â volta da canditatura que só mente quer ser a 
alma do Povo, sereis vós a definir o seu programa, tradução fiel das vossas 
aspirações. 

E que nós vimos para rogar a Concórdia, a Unidade e  a Paz, para 
obter, pelo trabalho e solidàriamente, o Pão e  a Justiça para todos os 
portugueses. 

VIVA POilTUGAL! 
VIVA A LIBERDADE! 
VIVA  A llEPÚBLICA! 

Lisboa, Maio ele .L958 

ARLINDO VICENTE 
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AJUDE A CA!"\PANHA 

DO DR. ARLINDO VICENTE 

COM O SEU DINHEIRO 
PORQUE UMA CAMPANHA PRECISA DE DINHEIRO 

E O DINHE!HO PARA ESTA 
TEM DE PROVIR DO POVO 

COMUNICANDO AOS SEUS AMIGOS 
AS NOSSAS IDEIAS E PROPÕSITOS 
PORQUE SOMOS DEMOCRATAS 
E  A DEMOCRACIA PRESSUPÕE 
CONVÍVIO E ELUCiDAÇÃO 

COM O SEU VOTO 
PORQUE A ARMA ÚLTIMA DOS DEMOCRATAS 

É O VOTO 

• 

SEDE DA COMISSÃO DA CANDIDATURA 
R. CAETANO ALBERTO, 49 

(AO BAIRRO SOCIAL DO ARCO DO CEGO) 
LISBOA 

TELEFONES 766375 E 766376 


