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~ -~ESPÓLIO ?INTü llU•RRfiiiCANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DO 

1 1~ ~-~ Prof. Dr. RUY LUIZ GOMES 

3 IMPORTANTES 
1 

SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO 

EXCEL.~NC I A: 

Publicaram alfuns jornais de 6 de Junho correu te uma nota 
oficiosa da Presidlncia do Conselho em que é locado o aspecto 
jutfdico das resoluc!lu v()fadas pela Assembltiil Nacional sobre a 
revisllo da Coostituiçlfo Politica da República Portuguesa. 

Dada a circunstância do Movimento Nacional Democrático 
lutar para que se respeitem os direitos e ~auotias consignados na 
Coustituiçllo, cumpre-no~ tomar posição perante tudo o qneeDvolva 
alteraçõM do Estatuto Fuodameotal do Pds. Ue acordo com esta 
atitude lor~m publicados até hoje vários documentos e represen· 
tacões em que se salienta o c:uãcttr anti-democrâtico do projecto 
Je revido e se reclam:~. amplo debate pUbhco sobre tão impor· 
t:~.nte problema. 

Rc;:entemenle a1nda, a p:o~ósito de uma notícia cm que se 
aludia a uma próxima p1omut~~ç~o das resoluções da Assembleia, 
enviamos uma carta aos jornais cm que demoustra•amos a 1ncons· 
litucio11alídade dessa promuleaçlio. 

lleJ!istaodn, parll jâ, n hcto de que a nota oficiosa pôs de 
parle a ideia da promull!acão, verilica·se no entanto, que, no 
campo tovunllmcntal, se continua a dar 11 entender que essa 
matéria o~o estâ subordinada a disposições ta:ntivas da 
Consliloiçlin 

Ora a Con\tituiçlo é clara a este respeito. 
Com efeito: 

1.0-0 n.0 9 do arliJi!o 81 estabelece: •Compele ao 
Presidente da Repúbtic;a promulgar e fuer publicar .u le1s 
e resoluções da Assembleia National, etc., sob pena dt ine· 
a:i~lillcit&• 

dos q!i:,;,od;~!i~~~~~i~~~ç~ ~"§ ~~r;omd•~e:,~~;os9t~~:::~t;: 

SENHOR PRESIDENTg DO CONSELHO 

EXCELtNCIA: 

No dia 9 deste mês /oi entrel!'ue na SecretHia do Supremo 
Tribunal de Justiça o proce~so da minha Candidatura à Pres1· 
dência da República, 

É do conhecimento público que tomei para com o Povn 
Portutuês o compromis(O de nlo participar no acto eleitoral sem 
a ear~nlia de serem !atisle•las as 

CONDIÇÕES MINIMAS, 

-Elaboração de um Recenseament o ho· 
nesto 

-Liberdade de propaganda 
-Fiscalização do acto e leitora l 

Já em 19~9. o General Norton de ~latos retirou a soa Caodi· 
datur;~ precinmenle por nlo terem sido atendidas esta~ reivindi· 
caçks- E quando a Assembleia de Delegados do Movimento 
Nacional Democrático deliberou promover a apresentação da 
minha Candidatura, loto surtJTam utas COND!COES como 
impresciudhcis parn que os democr:~.tas possam vohr. 

Também na mioba proclamaçio •AO POVO• :~firmo clara· 
mente o propósito de relirar :1 minba Cand1datura $e o Governo 
nlfo $atisf1zer aquelas CONDIÇ0ES MÍNIMAS. 

I-Elaboração de um. Recenseanunto 
honesto 

Muitos cidadllos com capacidade eleitoral nilo dn de facto 
eleitores No dtcorru do~ trabalhos p;~ra a apreseotaç;lo de,ta 
Candidatur;~, colheram·se elementos suftcieotes para avaliar da 
Yttdadeira exteoillo das irregularidades comttida• 011 elaboraçli.o 
do Recenseamento. 
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DOCUMENTOS 
a hipótese da oll:o promnll!ação dentro d~qoe!e prazo, deter· 
•nina que os projecto! nessas condições sejam deoovosub· 
metidos à apreciação da Assembleia Nacional. 

3.0 O artito 99, § único, b) d11: que devem ser pro· 
muli!adas como resoluções, entre outras, as de!iberaçõe~ a 
que se refere o 11,0 12 do arlii!o 91: •deliberar ~obre revido 
constitucionlll antes de decorrido o decénio •. 
De todas estas disposições constitucionais bá que concluir: 

1 o_ As resoluções da Assembleia sobre revisão con.di· 
tudonal 11ilo inta;i.~teutes. 

2.0 -A Assembleia não pode reun;r por direito p~óp1io 
no se:tlll!ésuno dia, visto essa reunião depender expressa· 
mentedasresoluçõesemcausa,quesãoine:zisteotes. Mais: 
nenhum artil!oda Constituição vigente, permite areunilirtria 
A~~embleia por dired.o pr6prio. 

3.0-A eleiçlio presidencial tem forçosamente que 5e 
reahzar :~té ao se:raJ!ésimo dia apôs a Vllli!ahna d~ Pr,.slden. 
cia d11 República, conforme o disposto no art1go 80.0 da 
Constituiçlio. 

Qualquer outro procedimento será aoti·constitucional. 
Em face destas conclusões, reclamamos do Governo o 

cumprimento nacto h Constituição. 

Lisbca, 8 de Junho dt 1951 
Ptr A Comissão Central do M.. 1\. O. 

Uuy T.ui::: Gmuu 
Virgini~r, .UIJura 
Jnst .\forgarlo 
Albertino .1Tflcelfo 
A. Areosa F~io 

( Ao Jtroceun rle CR!IIIidtdllrfr. C1 Presidé11eia da Réptiblicll do 
!Ir. Prof. Dr. R11y T..uie Gomes {oijurda cópia fiaste dllCIImtmto) 

Alguns ucmplos s:to b~stante sieoificativos: 

-Em Almada,deuml!rupode43cidad1iosqoereque· 
reram o seu certificado d~ eleitor, apenas 6 estavam inscri-
tos noReceonamento; 

- No Barreiro, de 48 requerentes apenas B eram 
eleitore\; 
-No Seixal, de 14 requerentes nenhum se achava 

inscrito nos cadernos eleitorais; 
-No 2.0 Bairro da Cidade do Porto. de um erupo de 

BO cidadlos com capacidade eleitoral, apenas 6 estavam 
inscritos. 

Os democutas NÃO VOTARÃO sem que tenham sido corri• 
!!idas as l!raves irrefnlaridades de que enferma n Recenseamento. 

Por •no, reivimfico itnediafa inscrição de torloB ot cirlad(ltls 
cotn capucidadt eleitoral. 

II-LiLerdade de propaganda 

Há v1ote e cinco ane>s que o Povo PvrtoJ!uls vive :;em liber· 
dadepara dis.:utirosprobtemun;acionais. Talsituaç'l.o,iatole-
rável em quaisquer circnnst:l.ncias, assome proporções extraordi· 
nàriamente graves nos momentos qPe precedem a realizaclio de 
um acto eleitoral. 

Pel11 acçlio das autoridades após a vagatura d11 Presidtncia 
da República vt-~e que o Governo cont~nua na disposiçlo de 
impedir que o Povo Portutuês se pronuncie livremente. 

Com de110, 

-Foram indeferidas todas as sessõts para análi~e do 
momento político relacionado com a prõxima deiç!io presi-
d~ncial 

A Imprensa continua a ser visada pela Comhdo de 
Crnsura, que já cortou notfciu referentes à minha Can· 
didatuu. 
-Foram presos cidadãos portu~ueses qpe manifesta· 

nm pU.blicam~ote apoio anta Candido~tura 

ç!les ;.c1fi~~!í~i~ t::~ i:e'e::ii:j~Ji:~a Et~éô&s mli\/R~s· 
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o~ democutas duejam completa liberdade de prop~J!anda. 

Neste senlldo re1vindico: 

- Abolição da Censura 
-Liberdade de realização de comício& de 

propaganda 
-Utilização da Emissora Nacional pelos 

democratas para anlilise de todos os proble· 
mas relacionados com a eleição presidencial 
-Supressão de todos os entraves postos 

à publicação de jornais e revistas 
-Plena garantia de que nenhum cidadão 

será preso ou perseguido por tomar parte na 
propaganda desta Candidatura e libertação 
imediata daqueles que se encontrem presos 
por este motivo. 

III-Fiscalização do acto eleitoral 
As duas condicõ~s anteriores não bastam para assefi!urar um 

mínimo de honestidade ao acto e leitoral. É 111dispensâvel para 
e<r1laT a prâlica de fraudu que O$ Democratas posnm fiscalizar 
dectiv~mente o acto !!:leitora I. 

SENHOR PRESIDENTE DA ASSEftlBLEIA NACIONAL: 
3 

Reune-se a Assembleia Nacional c~m o fim de deliberH 
sobreaeleiçilopresidencial. Esta reuntão, independentemente das 
resoluções que nela forem tomad~s. tem um sil!ntficado moi!<> 
especial ê o primeiro acto praticado peh Asse<oblei::. ao abri fi! o 
da revislio da Coostituiça-o Política da Repúbliu Porlul!nesa, 
lenda a cabo sem ter em conta a opio<ão pública do País. 

Com eleito, 
-olo foram atendidas as rrpreseotaçõe~ que milharrs 

de e:id~dilos dirienam a essa Assembleia, à PresidCncia da 
Repübhca e autoridades ~overnameotais, recl;;mando amplo 
deba1e público do problema da revisão constitnciooa); 

-oilo foram autorizadas as sessõ~s públicas requeridu 
para anâlise desse problema; 

- a cetlsnraàimpreosaiwpediu a publicaçãodearli· 
(os que se ocupavam do mesmo assunto. 

Assim. nilo tendo sido a Assembleia livremente eleita pela 
Nação, visando as alterações à Constituição ~ impedir que o Povo 
apresentasse uo1 Candidato Próprio à Presidência da República e 
tendo-se ainda impedido a opio1a:o pública de se pronunciar S(lbre 
tão importante problema, o Movilnento Nacional Oemocrâtico não 
podia tomar outra po,ição que não fosse a de dar combate à 
revisãocon<titucional. 

As alterações votadas pela Assembleia não constituem, no 
ent~o\(1, matêna de lei. 

Na verdade: 
I •-O n.0 9 do Ar1.0 81 da Cons!ituição determina qne 

compete ao P1esidente da República JlrM>~ulytu· e {Mer 
p1<blicr"· flli lei11 t re~·llltlça~~~ rln tllisembleia Nrltiflllfll, sob 
pen11 rleul•xi11Um;i11; 

2 °-O § único, b), do Ar\.0 99.0 estabelece que srlo 
prouml{Jrr.rlru cmm) re~<o/"fÔU flli' rlfilõert~çi}~s a que $C 
rdtre o o.0 12 do Ar\.0 91.0, tsto é, as deliberações ~>obre r1 
f'eoiBt1o c01utilucilmrd rwtes de !/~corrido o rltct:!nio: 
3.'-0 Ar\.0 98° exilfe: •os projectos aprovados pela 

Assembleia Nac•onal do enviados ao Pre,identeda Renública 
para serem promul(ados como lei •l~ntr11 dos qnittztJ riifls 
imerlirdllll,· 

4 °-0 § único deste arli(o afirma: •os pwjeclos 
o I<~ promulgados deolro deste prazo serão de novo sob me· 
tidos à apreciaçlo da Assembleia Nacional e, se entlo forem 
aprottados por ma10ria de dois terços do número dos seus 
membros em electi,idade de fuoções, o Cbefe do Estado na:o 
poderá recusar a promul(açlo. 
Em resomo, as resoluções da A.ssemblei<l relativas à revisão 

da Constiluiç:lo teriam de ser promol~adas até ao dta 16 de Maio 
para constitoirem lei. Ora a promulgação s6 foi feita em 11 de 
Junho. (Suplemento do Diário do Goveroo n.0 117). 

Quere dizer a promulfaçilo foi ileeal. 
Daqui resulta que a reunião da As~embleia no 60.0 dia após 

a va~ahua da Presidência da Repúblic;~ é também ilel!al. visto 
que n:lo foi expressamente convocada pelo Presidente da Fepú· 
blica e, por isso, s6 poderia reunir-se nesta data 011 hipólese de 
as alleracõu à Constituiçll:o coo~tit~irem matéria de lei. 

A eleiç~o pruideocial devia realizar-se até 17 de Junho, 
sefondo determma o artiS!o 80.0 da Constituição. 

Devia ler sido publicado o decreto que hxa o dia da eleic:lo 
presidencial. (A.rt.0 26.0 da lei n.0 2015). 

Nas •eleições• anteriores, em assembleias onde foi possível 
u:ercer fiscalização, embora oito oliciaL venficou·sequeonúmero 
de vntos a nunciados excedeu o número de volantes e que além 
disso votar~m cidadlios que nilo tinbam capacidade eleitoral, 
~el!undo a le(!slaçllo viftDt<". 

Os democratas J<"clamam lbes seja e~nntido o direitO de 
l i ~caliuçllo. 

Por isso en reivind1co: 

-Garantia de qualquer cidadão eleitor 
poder fiscalizar o acto eleitoral. 
- O direito de nomear dois delegados a 

cada mesa eleitoral ·que possam intervir de 
facto nas operações de votação e apuramento. 

Recl~mando estas CONDIÇÕES ~tfNIMAS- que de modo 

~~~:~u~10Hl.E1/(;1ÓE~s JV':Eªu~6 a~mE~~~~?nEoS O~!~c~1trc~E;~ 
pode :\sse(urar-teuho a certeza de interpretar os desejos do 
Po'o Porlul;!uf.s. 

Lisboa. 13 deJuoho de 1951. 

RUY LUIZ GOMES. 

O Pars está, portanto, colocado perante 
uma situação abertamente ditatorial. 

8M CONCLUSÃO: 

-Considerando qne a Assembleia Nacional n;!:o se 
eocontu dissol•ida e aue a ela compele vigiar pelo cumpri· 
meato da Conslitmçllo e das Leis (Art.091.0, n.0 2); 

-Considet3ndo que a revisão da Constiturção linha 
por objectivo 1mpedir o Povo de apresentar um Candidato à 
Presidtncta da República; 

-Ü>nsider~odo que são i11ext.ttmte.~ as alteracaes à 
Coostitniçlo e, consequentemente, ê ilegal estn reunião da 
Assembleia; 

o Movimento Nacional Democrático, lnter· 
pretando os desejos tantas vezes manifes· 
tados pelo Povo Português, reclama: 

1-Consagração do direito que o Povo 
tem de livremente escolher e apoiar 
um Candidato à Presidência da Re-
pública; 

2-Fixação da data da Eleição Presi· 
sldencial; 

3-Criação imediata de condições que 
assegurem um mlnimo de honesti· 
da de ao Acto Eleitoral: 

• ELABORAÇÃO . DE UM RE-
CENSEAMENTO HONESTO; 

e LIBERDADE DE PROPA-
GANDA; 

e FISCALIZAÇÃO DO ACTO 
ELEITORAL. 

14 de Juobo de 1951. 

Pel'A Comissão Central do M. N. D., 

Ruy Luiz Gomes 
Vir,ginis. Moura 
]osé Mor,!1ado 
Albertino Macedo 
A. Areosa Feio 

(Documento enlrtgue antes da reunião da 
Assembleia Nacional de 18 de Junho de 1951} 


