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ESPÓLIO PINTO illH.RTii!! 
..Jf_,_fE~.} ~.:..13~. CANDIDATURA À PRESIDENCIA D/, REPUBLICA 

CANDIDATO ALíviiRANTE 'l,UINTJ.Õ ;,IEYRELES 

COMUNICADO dio 6 do Julho de 1951 

A Comissão Executiva do P . R. P• enviou ao Sonhar Al_ 
mirr:.nto QuintÕo liieyroloa o seguinte conruniCado: 

O P.R.P., depois dn recusn, por motivos poriderosos , 
de Sr. Professor Egas Moniz em aceitar a candidatura quo lho 
oforocio.m os de1'9ocrntnll portuguesas, resolveu,corrosponder no 
seu apelo po.triot ice no.o nprosontnndo ao sufrngio nenhum ou-
tro cc.ndidnto da sua escolha. 

... Entra como ,detorminant~ dos te. suo. v.titudo a convi-
cço.o do que sem o. proviu confocço.o de um roconseo.mento corre -
cto o SGlJJ o ,livre exercicio dos direitos ... e garcmtias indivi -
duais, nc.o e possivol realizar umc eleiçno que traduza com 
verdade a soberania popular. 

Todc.vic,. como fo:p~c. pol:Íticc. que G, entende que não 
podo ficar indiferente o innctivo pel"C.nte n luto. que se trn-
vn ~m volta da oleiçÜo presidencial o  o momento solene que a 
Neçco c.trnvossn~ 

O P.R.P. n&'o r.ceitn c. c.lusÕo c.1ue lhe Ó feita no ma-
nifes~o pcl{tico do Sr . J~lmirnnto quintno Uoyrolos, pois Ó 
ccntr.:o.rio ao regime dr- Pl~RTIDO UNICO que nunca existiuJnem do 
FACTO nem do DIRETIO, ·na situr.çé:'o r.nterior ao 28 do lilo.i o . 

So r. sun forçf'. oro. superior nos dos outros pnrtidõs 
existentes nessn epoco., ele. vinl).n-lhe do sufrtgio popular l i -
vremente exercido, regra democratica praticada em todos os 
puises livres do Hundo. 

A sur. maioria era portanto legitimo. e com ele o P.R.P. 
esforçou-se sempre por udministrnr honradamente as finançns 
dr:. Nc.çê'o, Ol'gulho.IJ-do-Se de to r conseguido doixar, om dado po-
r{cdo dr. SlJO. historir., o exemplo de ümn modelar goroncio. dos 
negéc ias publicas. 

So houve erros e deficiencio.s, eles rosultnro.m muis 
dr.s dificuldo.des quo lha lcvnntc.rnm os inimigos da Repu blico. 
nos contur;bo.dos momon~os do _principio do regime do quo do s 
seus propcsitos o ncçc.o polÍticnr 

J~ssim como nÓs fazemos justiça às intonçoÕa do S€l-
nhor /.lmi-ro.nte Quintê.'o rtleyrolos tambsm o:x:tgimos que nos fa ... 
çnm n mes~ just içn q"J.u:nto :;•J pnssc.d.c que nos não envergonhe 
o quanto n nossn obra que se nos enobrece, . 

Como J porem, c. horn critica que o Pn{s ntrnvosso. não 
consente nem ro~l·imínc.çcGs nom detO:lÇO.S o c Senhor .1\lmiranto 
(.uintEo l1oyro~os prometo rostnbolocor a liberdndo do p€lnsc.mon-
to o uo rouninc, uma. .. d~s ccndiçccs fundnmont~is do progro.r.1D. 
ropublicc.no,o P~R . P, nc.oh{:J:.<ltn om convidar os seus filiados o. 
votc.r no sou nome. 

Cons idorr. mesMo osso o. c to como um devo r o. que nenhum 
domocrutr. podo fr-. ltc.r~ 

A COJ!ISSÃO i>XECUT IV/, DO 

Ljsboc., 5 do Julhc do 1951 P .R.P. 
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