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CANDIDATURA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

~PIH TO :A~~ MANIFESTO 

do Candidato 

Almirante Quintão Meireles 
Aceitando o honroso convite que de-

terminou a apresentaç!lo da minha 
candidatura â Presidência da RepU-
blica, contrai, além de outros e  graves 
deveres de pabiolismo, o de ~xplicar 
ao Pais as razões profundas que me 
obrigaram, as intenções que me guiam 
-em resumo-o pensamento político 
que decidiu umnatitude e em que julgo, 
sinceramente, estar com a esmagadora 
e ansiosa maioria da populaçao por-
tuguesa. 
Porque sao fortes e muito sérias as 
razões, porque as intenções são claras 
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compreen!iveis os sentimentos nt~cio

nals perante o estado d~ coisas da 
actual politica portuguesa-a e:xplica-
çlo que devo não (: difícil de expor, 
nem as minhas declarações terão de 
perder-se em rodeios ou névoas con-
fu!las de retórica. Será mais difícil-
mas isso só terã interesse para pro· 
pagandas contrãrias-estabelecercon-
fusões onde não as criamos nem ad-
mitlmoa e descobrir fantasmas ou abs-
tracções onde ludo é  real e objectiva-
mente considerado. 
Nem o Medo que pesa sobre tantas 
almas e as paralisa-o Medo de que 
o estado de coisas actual se serve como 
agente de convicçllo, obscurecerá a cla-
reza do que pensamos e queremos. 
I -Partiram de um grupo de oficiais 
e alguns civis, fundadores, animadores 
e participantes do Movimento de 28 de 
Maio de 1926, e depois defensores da 
situaçllo criada, em momentos críticos 
da sua existência (Fevereiro de 1927, 
Agosto de 1931, etc.), a ideia e  o con· 
vlte que, por fim, determinaram a apre-
sentaçll:o da minha candidatura. 
Tendo-se batido de armas na mão 
contra uma situaÇio política dominada, 
de jacto, por um partido único e go-
zado o seu triunfo, animados por ideais 
e propósi1os de pacificação da familla 
portuguesa, Ideais e propósitos que 
condenavam a violência e  o despotis-
mo, que se opunham aos previlégios 
de uma minoria gananciosa contra os 
direitos de uma maioria ex!)lorada, que 
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vam reduzir a carência económica da 
maior parte da populaçllo-vieram a 
encontrar-se perante o dominio de di-
reito de outro partido Unico, instalado 
sob o seu triunfo, partido que, passa-
dos alguns anos, gasto e usado pelo 
livre arbítrio e intenções totalitárias, 
pela supresslio de todas as liberdades 
politicas pela irresponsabilidade elec-
tiva, pelo enriquecimento rápido e Imo-
derado de muitos dos seus marechais, 
se fazia infalível, intangível e ultrapas-
sava, como situação politica exclusiva 
de uma minoria, todos os limites ai· 
cançt~dos e condenados na situação 
anterior. 
E porque se mantiveram fiês aos 
prlnc•pios e programa por que se ha-
viam balido, porque em vãrios passos 
não concordaram com o rumo que as 
coisas iam tomando, porque se opu-
seram à tirania insistente do poder dis-
cricionário, porque denunciamm e ver-
bl."raram desmandos de administraçlo 
e distribuições injustificáveis de benes-
tles que feriam a sua consciência de 
combatentes e fundadores, porque pro-
curaram deter a corrupção que alas-
trava, foram perseguidos, caluniados, 
batidos e eliminados em sucessivas 
depurações negativas. 
Sentindo-se desta forma traídos, n!lo 

1l1ea sofrendo o ânimo pactuar com um 
estado de coisas incompatível, n!lo só 
com os princípios e intenções do mo-
vimento, como também com os mais 
sagrados interesses do Pais como Nação 
compreendida no quadro ocidental da 
clvillzaç:io europeia-procuravam, pro-
pondo a minha candidatura e recla-
mando os meus serviços, uma fórmula 
constitucional e verdadeira de restabe· 
lecimento das suas ideias euenclais e 
de san.eamento da administraÇio pU-
blica. 
2-Estas razões, apresentadas ã mi-
nha consciência de português e de mi-
litar, encontraram também eco espon-
tâneo no sentimento das responsabili-
dades que, de alguma forma, havia con-
traido, pelo facto de ter feito parle, 
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billdadea permitiam-me considerar com 
especial sensibilidade os sentimentos 
de fidelidade traída que moviam as 
pessoas que me procuravam. 
Concordei com as razOes-com-
preendi-as. 
E se as pessoas que mas expuseram, 
justificando o seu convite, não conse-
guiram convencer-me de que seria eu 
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cia da República-convenceram-me, no 
entanto, de que precisavam de mim. 
Como, ao mesmo tempo, n!lo tivesse 
dúvidas acerca da ('Onformldade que 
existe entre os seus desígnios e uma 
grande aspiração nacional de concór-
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dia politica e de saneamento moral, 
também pude convencer-me de que, 
bastando pt~ra servir e conduzir esta 
causa um homem sincero e honrado, 
escravo dos seus deveres e do res-
peito que deve ;~,os seus galões-esse 
homem poderia ser eu. 
Simplesmente havia que consider;u 
que o Chefe de Estado, exactamente 
Jlorque jura, nlio só cumprir leal e 
fielmente a Constituição, mas também 
promover o bem geral da Nação-
isto é: porque se situa na Nação como 
árbitro  e condutor da sua vontade-
nllo pode nem deve ser, sem mani-
festo prejúrio, o chefe descrlcionário 
de um só partido contra  os elementos 
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!idade de ser o Chefe da Nação ou 
devia recusar imediatamente a opor-
tunidade de ser o chefe de um partido, 
embora designado Chefe de Estado. 
De outra forma, tornar-me-ia, deli-
berada e conscientemente, participante 
do mesmo erro (ou pecado) que des-
prestigiou politicamente o estado de 
coisas actual. A Uni!lo Nacional, órgão 
deste erro, declarando-se nacionalista, 
em monopôlio de patriotismo, ultraja 
todos os portugueses (e slo a maio-
ria) que não figuram entre os seu! 
associados, visto que assim os trata 
como se vivessemos em guerra civil. 
Prefiro, por Imperativo de consciência 
e de ideia!;, uma pacllicaçlo que per-
mita juntar tortos os portugueses em 
forno do ideal de Pátria e nllo em 
volta de mr.a bandeira de partido ou 
de figuras ofegantemente enaltecidas 
de chefes. E nll:o vejo que de outra 
forma o Chefe do Estado se possa di-
zer nacionali~ta. 
Este pensamento, que lOgicamente 
não podia deixar de condicionar  a 
aceitação do honroso convite, só conhe-
ce uma restrição ou excepçlo. E esse 
diz respeito naturalmente apenas àque-
les porlugueses que a minha ideia de 
nacionalismo n!lo pode abranger - e 
s:lo os totalitaristas, comunistas ou 
anti-comunistas, que obedecem à ins· 
piraçllo e directivas de uma potência 
estrt~ngeira ou que pelos seus métodos 
despóticos preparam a passividade das 
massas para o mesmo fim. 
Resolvido, com pleno assentimento 
de todos, o problema essencial que 
estas considerações levantaram, nllo 
podia, em consciência, deixar de acei-
tar o convite e de correr sem hesita-
ções todos os riscos, sacrifícios e res-
ponsabilidades Inerentes. 
Ao mesmo tempo reduz-se às pro-
porções das suas intenções a conlus!lo 
que já se preparava para estabelecer 
uma propaganda contrária, tlJo coajes-
sodamente anti-comunlsta como in-
conscientemente comunlzanle. 
R.:postos, assim, os motivos da mi-
nha aceitação, resta declarar os pro-
pósitos políticos que me animam. 
3  - O País está, espiritual, moral e 
politicamente mais dc>enle do que es-
tava em Abril de 1925, antes do Movi-
mento de 28 de Maio. E nll:o são o 
restabelecimento financeiro, que em 
boa hora se operou, nem as realiza-
ções de uma obra de construção ma-
terial,  notável, apesar dos defeitos que 
urna crítica esclarecida pode anotar -
factos que registo e me empenharei 
em fazer respeitar, ordenar  e desen-
volver -que compensam ou, de qual-
quer forma, atenuam o profundo aba-
timento politico e moral em que o Pais 
decaiu. O que se construiu nas coisas, 
perdeu-se, em escala Infinitamente mais 
elevada, nas almas, nos caracteres na 
personalidade e nos sentimentos da 
população. Demais, seria Imperdoável, 
ou até impossível, que no espaço de 
25 longos anos, pouco ou nada se ti-
vesse leito na ordem material, com os 
enormes recursos que o Intensivo es-
forço tributário exigido às forças vivas 
na Nação, pôs à dlsposiçllo do Poder. 
Porém, enquanto surgiam estradas 

e pontes, barragens e edificios, monu-
mentos e paléclos- a maioria da po-
pulaÇio la perdendo, em proveito do 
prestigio exterior e dos interesses polí-
ticos ou materiais de uma minoria 
conslituida em partido único, as liber-
dades politicas mais elementares, o 
sentido espontflneo de dignidade hu-
mana, a consciência cívica, o Interesse 
pela causa pUblica, o sentimento das 
suas responsabilidades históricas, a 
coragem moral, o direito e  a possibi-
lidade de recurso contra a injustiça 
politica ou social-e aproximava-se 
da passividade medrosa e abUIIca das 
populações talhadas para o totalitaris-
mo. Neste vãeuo de almas e caracte-
res. r.a depressllo moral Imposta por 
uma força poderosamente organizada 
e activa-eliminada toda a fiscalização 
efectiva, protegido• a irreaponsabilida-
de e  o livre arbítrio, inslituldo como 
norma corrente o recurso ãs leis de 
exccpçllo, amparada a mediocridade e 
a subserviência ao Poder, e, ainda 
para cúmulo, or2'anizado um sistema 

de propagt~nda destinada a ocultar a 
fisionomia dos verdadeiros métodos e 
factos-a moralidade de administra-
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obscureceu e denegriu as próprias vir-
tudes que a situação poderia invocar 
e proclamar em sua defesa. 
Apesar da Censura, dos silêncios 
profundos em torno dos acontecimen-
tos graves de moralidade administra-
tiva ou governativa, das versiJes oficiais 
dos factos, das moções purificadoras 
da Assembleia Nacional, enfim, de to-
do um sistema organizado para defen-
der, por ocultaç!lo ou deformaç!lo, um 
falso prestigio de autoridade, nlio es-
caparam ao conhecimento e ã repro-
vação geral do País, nem a corrupção, 
nem os cuidados havidos para a ocul-
tar. No diário das sessões da Assem-
bleia Nacional há todo um libelo sem 
seguimento político, judicial ou admi-
nistrativo, senllo contra  os individues 
que, corajosamente, o formularam. Fi-
car3m por exemplo, sem consequên-
cias morais ou moralizadoras o inqué-
rito aos organismos corporativos, as 
graves acusações pUblicamente apre-
sentadas contra a administração de 
Angola, os reparos feitos à distribuiç!o 
maciça de lugares em Bancos e socie-
dades apónimas a apaniguados do 
Partido Unico em recompensa de ser-
viços polillcos, a reprovação geral 
pela prosperidade financeira, alcançada 
por muitos dos marechais e agentes 
do partido, etc., etc.,-tantos pt~cados 
e l."rros, sem punição, sem correcção, 
sem arrepios, opostos às dificuldades 
e carência económica da maioria da 
população. 
Não é este o lugar nem o momento 

oportuno Pllta organizar com cópia os 
factos, o processo de um estado de 
coisas que demonstra a gravidade da 
doença moral e espiritual que ameaça 
o Po~is. Anoto apenas a realidade da 
própria do~;nça ('Om alguns factos que 
não consentem dUvidas, acerca da sua 
j)rofundidt~dt! e que fàcihneme lembram 
tantos outros trazidos, por projecções 
inevitãvels, ao conhecimento do pú-
blico. 
O País est;i doente. 
E' nosso dever despertar as suas 

energias seculares, eiCitar as suas vir· 
tudes eternas, recompor  a sua perso-
nalidade histórica, refazer a sua cons-
ciência cívica-e salvá-to. 
O Pais responderá prontamente, co-
mo prontamente respondeu, em todas 
as crises que durante oito séculos 
atravessou, como respondeu em Ge-
nebra, em 1928, pela voz do general 
!vens Ferraz, ao ultraje que pretendia 
considerá-lo nação msolvente. 
<O Poder gasta os homens e os 

métodos•, confessou o sr. Presidente 
do Conselho, num dos seus tíltimos 
discursos. 
E gastou de facto. 
O grande i!rro do Poder, durante 

estes 25 anos, foi ter constituído um 
Partido Unico, ortodoxo e minoritário, 
fechando todas as possibilidades de 
renovação e de livre revelação de va-
lores, que assegurariam, com inteireza 
moral,  a obra de renovaçao total que 
o movimento de 28 de Maio trazia no 
seu programa. 
Pretendemos salvar o Pais, promo-

vendo esta renovação pelos únicos 
meios em que ela C possível. E assim 
o Poder nâo cairá na rua, como tan-
to receava o sr. Presidente do Con-
selho, em certo momento crítico para 
a vida do regime. 
4 - N:lo estando nas atribufções 
constitucionais do Presidente da Repú-
blica o exercício de funções governa-
tivas, o meu programa de candidato 
não pode, nem deve, deixar de limi-
tar-se a enunciar os pontos essenciais 
em que julgo possivel o comum acor~ 

do de todos os portugueses, cujo en-
tendimento colectivo e colaboração 
sinceramente solicito. 
A divergência de opiniões, em ma-
têria governativa, não constitui perigo, 
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muitas circunstâncias. O mesmo já n!lo 
acontece quanto a certas questões es-
senciais mínimas que, nesta oportuni-
dade condicionam as possibllldades 
de entendimento e concórdia de todos 
os portugueses e que, por isso, devo 
submeter ao juizo do eleitorado na-
cional. 
5-Aceilamos como mandato im-
perativo, a fórmula: ~Tudo pela Na-
ção, nada contra a Naç!lo• - mas, 
evidentemente, como quem se dispõe 
a cumprir e compreende que as fór-
mulas programáticas slio mais alguma 
coisa que simples pregões de propa· 
ganda. 
E.' nosso propósito, pela Nação: 
I -Acatar e lazer cumrrir a Cons-

titulçlio da República Portuguesa vi-
gente, repudiando o recurso a sofis-
mas que, de alguma forma, a deturpem 
ou violem. 

11-Repudi.:H, por consequência, to-
do o partidarismo politico, ntentató-
rlo da dignidade e integridade da Pá-
tria e da sua extensao territorial ultra-
marina, seja qual for a forma por que 
se apresente. 
III -Promover, sem •ctistinçllo de 
credos políticos ou rrligiosos, que nl'lo 
colld11111 com a dignidade e Integrida-
de da Pátria, a concórdia e pacilicaçllo 
de todos os portugueses, salvando e 
defendendo todos os Vlllores que, arbi-
tràrlllmente, têm sido afastados das 
i>OSslbilidades de uma colaboraçllo 
Lili!. 
IV -l~espeilar e fazer respeitar os 
sentimentos religiosos da Nação, sem 
prejui:l.o da independência politica do 
Estado e da governação. 
V-Respeitar e fazer respeitar a li-
berdade de opinião e reunl.lio, com 
todas as g.:uantias judiciais contra o 
seu exercício abusivo ou antípatrlólico. 
VI-Promover, inflexivelmente, pelo 
libérrimo exercício do poder judicial a 
ap1lcaç1'io rigorosa das leis, a morali-
zação da administraçlo p1íblica e dos 
organismos corporativos e de coorde-
naç!lo económica, na Metrópole e no 
Ultramar. 
VIl-Promover toda a justiça de que 
o Pais se encontra ãvido, sem esplrilo 
de vingança, represãliaouperseguiçlo. 
VIII-Assegurar, intransigentemente, 
a  ordem em todo o território nacional, 
nas almas e nas ruas, pelas instituí-
ç11es a quem legalmente esta missllo 
está confiada. 
IX-Prosseguir, no ritmo convenien-
te e sem intenções de propaganda, a 
obra de reconstruçllo material qu1 vem 
sendo realizada há 25 anos, sem pre-
juízo dos princípios essenciais que re-
gem a administração financeira do Pais. 
X-Rever e reformar os métodos 

de administração ultramarina no sentido 
do progressivo desenvolvimento mate-
rial, político e moral das sna5 popula-
ções, sem prejuízo da unidade imperial 
e do espirito tradicional da colonlza:;:io 
portuguesa. 
XI-Assegurar ao Exército e à ArM 
mada as condições necessárias ao seu 
prestigio moral e social e sua eficiên-
cia técnica. 
Xli-Manter e fortalecer a nossa 
secular aliança com a naçlo inglesa, 
a política de boa vizinhança com a Es-
panha e1n termos de perfeita indepen-
dência recíproca, a fraternal politica de 
entendimento e intercâmbio com a na-
çlo basileira, fortalecer os laços de 
amisade que nos unem aos Estados 
Unidos da América do Norte, à França 
e, de uma maneira geral, a todas as 
nações empenhadas na defesa do Oci-
dente europeu. Finalmente, ::onfirm;lr 
e manter  a fidelidade à posiçlo já as-
sumida no Pacto do Atlãnttco, cujos 
compromissos são de natureza que só 
a Nação, let:itimamenle representada, 
pode assumir. 
XIII-Reorganizar e purificar os mê-
todos de assistência social a todas as 
classes, em termos de assegurar mais 
eflcãcia e verdadeiramente o direito ã 
saúde, à Instrução, à justiça e à pro-
tecção contra a invalidez e  o desem-
prego. 
XIV-Promover a elevaçlo do nível 
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tribuiçllo dos bens de produção. 
XV-Orientar e correspoder a to-
dos os anseios sinceros e patrióticos 
de justiça social, trazendo à soluçllo 
do problema os vastíssimos recursos e 
possibilidades que no quadro das rea-
lidades nacionais, o Ultramar português 
oferece i vatorizaçlo pessoal e â ele-
vaç!lo do nível de vida, em condições 
mais seguras e concretas do que pel"' 
adcsllo a doutrinas económicas e so-
ciais, concebidas num quadro de mil-
tuas instituições e possibilidades inter-
nacionais. 
6-Conclui. julgo ter deixado enten-

der que não é Alinha intençlo nem de-
signio derrubar um regime, promover 
uma convulslio, agitar uma nova ideo-
logia ou mesmo abrir uma solução pe-
rigosa de continuidade na vida pública 
do Pais, mas simplesmente, dentro da 
liberdade e da ordem, e num quadro 
de realidades nacionais, sanear um es-
tado de coisas incompativel com o bem-
·estar colectivo, assegurando a todos os 
portugueses as conDições mlnimas de 
coes!lo nacional, dignidade cívica e pro-
gresso material. 
Resta-me reclamar que ao acto eleiM 

torai sejam dadas todas as et~rantia:s 

de seriedade, desde a liberdade plena 
de propaganda, reuni!lo e utiliZ<~ção dos 
meios de comunicação falada e escrita 
atê â fiscalização das urnas e cadernos 
eleitorais por dele~~:ados dos candida-
tos. A honra do Exército e da Armada, 
a que tem estado confiada a guarda e 
defesa das instituições, exige a maior 
lealdade de processos num acto elei-
toral por ventura decisivo para o fuM 
turo da Nação.-Quintllo Me/relu. 
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