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Senhor Presidente da República 

Excelência: 

Os abaixo assinados, em cujo número figuram cidadãos, que 
se dispunham, nas próximas eleições para deputados, a apresentar-se 
como candidatos ou a apoiar candidaturas-e que, com tal objectivo, 
chegaram a praticar, muitos deles, alguns actos preliminares-vêm 
significar a Vossa Excelência que, perante a recusa tácita ou decla-
rada do Governo em promover a realização de eleições livres, autên-
ticamente livres, resolvem não concorrer às urnas. 

Entendem eles, depois de leccionados pela experiência de 19.í3, 
ser, de facto, a abstenção solução não só lógica, como digna; não lhes 
serve a colaboração num arremedo de acto eleitoral que pode, ape-
nas, destinar-se a iludir a Organização das Nações Unidas porque a 
Nação Portuguesa, essa, conhece bem o uprocesso>> e, por isso, na sua 
maior parte, lhe vota desinteresse total. 

Estão informados de que as diligências da benemérita Comissão 
Promotora do Voto e, em seu apoio, de outras comissões republicanas, 
organismos de condicional e efémera actuação que se propunham al-
cançar garantias, ainda as mais elementares, do livre exercicio dos 
direitos cívicos, têm resultado num permanente malogro. Eles sabem 
que nem sequer foi consentido que o povo português conhecesse tais 
reclamações; haja em vista a recente proibição de publicidade para 
a última representação entregue ao Chefe do Estado, proibição orde-
nada pela mesma Censura que, há cerca de longos trinta anos, vem 
vexando os portugueses. 

Impõe-se este silêncio, como é óbvio, para dar à opinião pública 
a aparência dum consenso geral e, assim, se desfigura, como tantas 
vezes, a verdade. Conhecidas de sobra as insuficiências da lei elei-
toral, elaborada com espirita retrógado, e manifestados mais uma 
vez à evidência os viciosos processos de funcionários eleitorais, ca-
minha-se inexoràvelmente para que sejam, como em 1953, as pró-
ximas eleições espectáculo de baixa política, pràticamente destinado 
a legitimar a nomeação para a Assembleia de um certo número de 
sequazes da União Nacional, o partido único a cujos destinos preside 
o Presidente do Conselho. 
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Um recenseamento tendencioso, por exclusivista; as dificul-
dades ou a impossibilidade de consulta dos cadernos eleitorais; as 
escassíssimas e incorrectas formas de fiscalização; e, mais que tudo, 
o medo, sistemàticamente organizado, com a ameaça de perseguição, 
a demissão e  a consequente ruína económica e moral das familias, 
pesam sobre as consciências, abafando-as. Para cúmulo, e com o fim 
de calar todas as vozes discordantes, ainda as mais autorizadas e vo-
tadas ao serviço da Nação, a lei em vigor recusa a representação das 
minorias, princípio elementar duma boa orgânica eleitoral, único 
autênticamente democrático, de acordo com o Estatuto das Nações 
Unidas; e assim se desprezam, em nome da imutabilidade do Governo 
e para garanti-la, compromissos internacionais solenemente assu-
midos. 

Marcadas, pois, as eleições-e, por sinal, com antecipação-ao 
abrigo de uma lei que consagra irregularidades e simulações de vãria 
ordem, foi, em sUmula, deste jeito que dispôs o Governo que a apresen-
tação de candidaturas, a ser feita, corresse portanto na ausência total 
de satisfação para as reclamações em devido tempo formuladas. 

Quaisquer esclarecimentos posteriores, aberto já o período da 

propaganda eleitoral, é evidente que não podem anular o incivis-
mo desta atitude. Nela teve origem o presente documento, que re-
vela a convicção dos signatários de ser a aludida apresentação de 
candidaturas, em tais condições, acto que desserve .,..-além do mais-
a moralização dos nossos costumes políticos. 

A admitir-se, todavia, um propósito de emenda, com anúncio, 
tardio embora, da concessão das garantias indispensáveis, seria então 
necessário que o Governo decretasse um prolongamento minimo do 
prazo para apresentação de candidaturas, ficando, aliás, o mesmo-
como de lei-o dia da eleição; por certo os candidatos interessados 
aceitariam de bom grado o encurtamento do período de propaganda, 
daqui resultante, em troca do beneficio de verem conquistadas as 
tão reclamadas garantias eleitorais. 

Nas actuais condições, porém, Senhor Presidente da República, 
reconhecem os signatários que se esgotaram todos os recursos de 
representação e todos os pertinazes esforços em busca da convivên-
cia cívica da colabor~ão e entendimento para saírem da situação 
degradante de elementos indesejáveis, banidos da coisa pública, tole-
rados na aparência, mas sujeitos na verdade a uma tutela que avilta 
muitas centenas de milhar de portugueses, aviltando com eles a 
Nação. 
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Outro comportamento, de resto, não era de esperar de um Go-
verno que, na esteira de todos os estados totalitãrios, se tem afirmado 
anti-liberal, anti-democrático e anti-parlamentar, e que sempre negou 
aos portugueses as liberdades fundamentais-de associação, de reu-
nião e de expressão do pensamento. Recaia, pois, sobre o mesmo 
Governo, que por tantos modos nos força à abstenção, a total respon-
sabilidade do mero simulacro de eleições que vai realizar-se. Contra 
mais este abuso, natural consequência de todo um processo político 
condenável, erguem os signaté.rlos o seu protesto. 

Saiba a Nação que as próximas eleições nunca poderão repre-
sentar a vontade nacional, por negação violenta do livre exercicio da 
cidadania-condição esta sem a qual não há legitimidade nem per-
rei ta dignidade do poder: E não se esqueça de que tal situação é 
tanto mais grave quanto se torna urgente a formação de um governo 
legitimamente representativo da vontade colectiva, ao pesarem sobre 
a Pátria, em relação a parte do seu território, grandes ameaças 
quanto à segurança e aos destinos respectivos. 

Senhor Presidente da República: 

t animados pelo patriotismo e a justeza dos seus propósitos, 
que os signatários, mais uma vez, se dirigem a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, reservando-se o direito de divulgar, quanto pas-
sivei, esta resolução e  o seu protesto, na certeza de que o fazem 

Lisboa, 1 de Outubro de 1957 

Seguem as assinaturas: 

Jaime Cortesão 

Carlos Ernesto Sã Cardoso 
Virgilto Ferreira Marques 

Fernando Homem Figueiredo 
M árto Azevedo Gomes 

Armando Adão e Silva 
Eduardo de Sousa Ftguetredo 

A BEM DA NAÇAO 

Médico e Escritor-Lisboa 
Engenheiro-Lisboa 
Da Liga Port.• dos Direitos do 
Homem-Lisboa 
Ferroviário-Lisboa 
Prof. Catedrãtico Jub.•-Antigo 
Ministro-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Advogado-Santarém 
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José Mendes Cabeçadas Júnior 

Manuel Duarte 
Tito Augusto de Morais 

Francisco Vieira. de Almeida. 
Armando dos Santos Melo · 

Nuno Rodrigues dos Santos 
Gustavo Soromenho 

Fernando Mayer Garção 

Agostinho de Sá Vieira 
Acácio de Gouveia. 
Luiz Moitinho de Almeida 

Eurico FeTTeira 

Lui2 Hernani Dias Amado 
João Pedro dos Santos 

Artur Inez 
Ca.rvalhão Duarte 

Augusto Ricardo 
António Marcelino Mesquita 

Eduardo CoTTegedor da Fonseca 
Fernando Pampulha 

Américo Amorim Leitão 

João Silva 
Abilio Mendes 

António Anastácio Gonçalves 
Joaquim Bastos 

Domingos Tomé 

Carlos Homem de Sá 
José Paradela Oliveira 
Alberto· Saavedra 

António Macedo 

Mário CaL Brandão 

José Domingos dos Santos 

Luiz Veiga 

Eduardo Pereira dos Santos Silva 
H elder Ribeiro 

Almirante Reformado e Antigo 
P. do Ministério-Lisboa 
Proprietário-Lisboa 
Almirante Reformado-Lisboa 
Prof. Catedrático-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Proprietário-Lisboa 
Advogado-Santarém 
Médico-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Jornalista-Lisboa 
Director do Jornal ((República)} 
-Lisboa 
Jornalista-Lisboa 
Jornalista-Lisboa 
Jornalista-Lisboa 
Jornalista-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Escultor-Lisboa 
Médico-Lisboa 
Médico-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Insp. dos C. T. T.-Reformado 
-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Advogado-Lisboa 
Prof. da Faculdade de Medicina 
-Porto 
Advogado-Porto 
Advogado-Porto 
Antigo Presidente do Ministé-
rio-Porto 
Advogado-Porto 
Antigo Ministro-Porto 
Coronel - Antigo Ministro -
-Porto 
Escritor-Figueira da Foz 

ll~-e..:.......t-
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Vasco da Gama Fernandes 

Álvaro Monteiro 
Alcides Strecht Monteiro 

Eduardo Ralha 

Olfvio França 
Manuel Figueiredo 

José Macedo Fragatetro 

Advogado-Leiria 
Advogado-Viseu 
Advogado-Aveiro 
Advogado-Porto 
Advogado-Porto 
Médico-Estarreja 
Licenciado em Letras-Estar-
reja 

Carlos Pereira Médico-Troviscai 
Carlos Cal Brandão Advogado-Porto 
Fernando Duarte de Azeredo Antas Médico-Porto 
Armando Augusto da Costa Lima Comerciante e Agricultor-

Porto 
Artur Saraiva de Castilho Engenheiro Agrónomo-Porto 
Armando Cãndido Viegas Pires Médico-Porto 
António Rezende Ant. Governador Civil-Porto 
Manuel de Sousa Dias Advogado-Porto 
João Correia Guimarães Médico-Porto 
Bento de Melo Advogado-Porto 
José António Ferreira Licenciado em Ciências Econó-

Joaquim da Rocha e Silva 

Manuel de Paiva 
RaUl Maia e Silva 

Hilário Batista Pereira 
Dútrlo da Silva 

Manuel Luiz Lopes Serra 

Francisco António de Morais 

Francisco José Cardoso JUntar 
Dr. Nuno Simões 

José Moreira de Campos 

Manuel Cardoso Pessoa 

João Moreira de Campos 

Abillo da Silva Tavares 
Adalberto Cardoso Chaves 

António José da Silva Loureiro 
José Pereira 

Emílio Loubet Teixeira Gonçalves 

Cándtdo Chaves 

micas e Financeiras-Porto 
Comercialista-Leiria 
Comerciante-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Publicista-Lisboa 
Advogado e Antigo Ministro-
Lisboa 
Oficial da Marinha-Viseu 
Médico-Viseu 
Oficial da. Marinha-Viseu 
Advogado-S. Pedro do Sul 
Industrial -Porto 
Proprietário-Porto 
Empregado de Escritório-
Porto 

Jornalista-Porto 
Industrial -Porto 
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Manuel Monteiro Valente 

João de Almeida 

Joaquim Batista .de Freitas 
Silvério Pereira 

Avelino Vaz 
Bento de Olivetra 

Miguel António Paz 

José Maria Domingues dos Santos 

Eduardo Jorge Santiago Capelo 
Manuel de Sousa Lopes 

A nt6nio Gomes da Silva Cruz 

José Magalhães Godinho 
Ramon de la Féria 

Eugénio Rodrigues 

J. H. Pereira 
Miguel Teles 

José Luiz Marques Lebroto 

Despachante-Porto 
Publicista-Porto 
Proprietãrio-Porto 
Industrial-Porto 
Fiscal do Governo-Porto 
Funcionário Aposentado-
Porto 
Comerciante-Porto 
Advogado-Porto 
Bibliotecário-Porto 
Comerciante-Porto 
Proprietário-Porto 
Advogado-Lisboa 
Médico-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Comerciante-Lisboa 
Chefe de Escritório-Lisboa 
Ex-Funcionário do Estado-
Lisboa 

Quaisquer outras assinaturas de adesão a esta representação 
declarativa de abstenção ao acto eleitoral serão oportunamente tra-
zidas ao conhecimento da Presidência da RepUblica. 

Composto e Impresso no Tlp. EmUlo 8rege-3.0CO e~.-7-10-57 
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