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O PARTIDO SOCIALISTA PORTUGUES E A ANUNCIADA CONFERENCIA SOCIALISTA 

A Comiss!!o Executiva do Partido Socialista Portugues ( S.P.I.O,) vem 
prestar as declaraç~es seguintes, para ilucidaç!!o da sua massa filiada e do paí• 
em geral. · 

lg .-Desconhece quais sejam os nsocialistasn que convocaram uma Confe-
rência Socialista para o  di a 30 de Janeiro de 1949, porquanto n!!o os conta nas 
suas fileiras. 

20,-11: o Partido Socialista Portugues -Secç!!o Portuguesa da Internacio-
nal Operaria -que consubstancia a organizaçl!o e actividade de todos os Socia-
listas portugueses partidários, pois a sua Comiss!!o Executiva foi eleita pÚbli-
camente na Conferência Socialista reaíizada em Lisboa em 27 de Janeiro de 1946, 
cujas deliberaç!les Uveram força de Congresso, como por todos foi reconhecido, 

30.-Foi nesta Conferência, como já se esclareceu por comunicado ll im-
prensa e que a " Repdblican publicou na integra no seu número de 11 de Janeiro 
corrente, que deposeram os seus mandatos os dirigentes do Partido que haviam si-
do eleitos no Congresso de Coimbra de 1934, ~stes mandatos transitaram legiti-
mamente para as m!os dos membros da actual Comissão Executiva. ~ 

40.-Se a Conferência anunciada tivesse sido convocada por esta Comis-
s!o Executiva, seria, na verdade, a segunda Conferência Socialista realizada em 
Lisboa; mas a primeira Conferência foi a de 27 de Janeiro de 1946, e n!!o o Con-
gresso de 1934, o qual hoje s6 capsiosamente pode ser invocado, 

Mas, 
so.-O Partido socialista Portugues -S.P.I.O.-, alem de estranho ll Con-

ferência convocada para o  dia 30 deste mez de Janeiro, declara-se profundamente 
admirado e deplora este lamentavel manejo de falta de compreens!!o do significa-
do democratico-nacional da Candidatura do Exm.o Sr,O General Norton de Matos, 
incompreensível espirita individualista de grupo e de disposiç!!o de debater nes-
te importuno momento político problemas de organizaçl!o e pensamento Socialistas, 

60,-A Comiss!!o Executiva do Partido Socialista P~Ejg~es.- S.P.I.O.-
continua observando os imperativos de unidade nacional t ?Tgíi , concreti-
zada neste per iodo na uni!!o em torno da candidatura do Exm. o Sr. o General Nor-
ton de Matos ll Presidência da RepÚblica; e promete, para logo ap6s as liberda-
des indispensaveis, a convocação de um vasto Congresso Socialista, no qual, alem 
da massa filiada, ter!!o inteira liberdade de pensamento e palavra todos os So-
cialistas portugueses que n!o temam a disciplina e uni!!o partidária. 

A Comiss!!o Executiva do Partido Socialista Portugues 

S, P. I. O, 
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