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O Â I m. i r a n te 
explica ao País porque 

Candidatura à 
I -Ao aceitar o honroso convite que 

m e levou a apresentar a minha cand ida· 
tura 11 Preaidl:ncia da Hepública, medi 
bem todns os rilicos, sacriflcioserespon· 
ubilidades que re~tultariam da atiiUde 
assuml<ia-e não o a rejeitei. 
Publiquei oporlunamente ao pais u 

razões profundas de consciencia que me 
obrigaram-e ne11sa explicação foi lodo 
o meu pensamento e todas as minhaa u-
p!rações de portugue. e <le soldado, sem 
retlceucias nem re~ervu, .1em paixõe! 
nem cálculos. _ 
A profunda em~!lo causada em todo 

o paill pelo s propósitos então afirmadoa, 
demon•traram que tive a felicidade  de 
interpretar o a •entimentoa da maioria e 
de me encontrar com as própriu aspira· 
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grotamente à depreulo de vmte ancn de 
a medrontamento moral e encarceram enio 
espirilual. 
Perante e11a vitória nilo c u atam riacos 

nem sacriflcio• e tornam-ar:: honrosas a1 
mais pesadas responnbilidadet. 

hoj~-; ~ir':~"~: :~~~und•~:~~~~! ~~rW:~~o~ 
na Metrópole e no Ultramar, o5 molivos 
iniludlvcis e o bsticolos inelutiv"eis que 
doloroumenle me impedem de cumprir 
o voto e:o~:presso da. grande musa, scnio 
da maioria da Nação, que por todos os 
precirtoa meios ao seu alcance, me fez 
conhecer, neste• breves 14 dias, a sua 
vontade e e•perança a rdente de ver r ea· 
tabelecida de facto a norm11.lidade consti· 
lucionMI pela garantia dos direito• ele· 
mentare& de todo11 os homena livres-
condiçilo Unica de continuidade politica 
e administrativa, num plano de verda· 
deira unidade nacional, na pa:r., na liber· 
dade e na orde m noa espíritos e nas ruas. 
3-Serenamente, com  a ~;erenidade 

que a todo o homem dá a segurança de 
estar na verdade e na razão, explanare i 
perante a conscitncia do pais-e ati!: 
mesmo perante os sectârios convictos ou 
forçados da oligarqui dominante-as ra· 
zões profundamente meditadas que me 
levaram a considerar, desde já, um aten· 
lado i'! intelilitncia, à moral politica c à 
dignidade clv1ca, persistir por mais tem· 
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temente me pre5taria, assim,  a  todas as 

~~~~~~seü~~es~~~~~~=~ t:re~e~~r~~~~~s o~~ 
deixariam de publicar clamorosamente 
no dia seguinte à realiuçil.o do acto elei· 
torai. 
Dada a advertCnciaji feila em nota 

oficiosa do Ministro do Inte rior, que do 
dia 19 em diante cessaria toda a l i be r~ 

dade de propaganda e voltaria a fundo· 
nar, portanto, em pleno rendimento o ine· 
xorá,•el aparelho da Censura à Imprensa 
e  a toda a opin iii'l liv rement e expressa, 
não posso de1xar de aproveitar este min-
guado perlodo de condicionadlssima Ji. 
berdade, Jlara informar todo o meu even-
tual eleitorado sobre os molivos que me 

determinam. De ante-mllo • d bem que 
depois deua data nenhuma poiSibilidade 
me re.!ltaria de comunicar com o p1\blico 
-poi5 todos \'Oh aremos a ~er, eomo an· 
tcs, prbioneiros lncomunidvelll do Par· 
tido Unico. 
Para ser breve e cone! ao, como as c ir· 

cunstâncias exigem, deixo à eloqutncia 
doa factos e documentos 1 justiflcação 
duta atitude e a demonstraçllo da impo•· 
sibilidade de lutar por mala tempo, em 
terreno duigual e contra as posiçõr::M de 
mascarada ho•tilidade que o a órglos do 
Poder, dbiamente ade.itrados na prâtica 
das neulralid~odes colaborantes, souberam 

~r~i!h~·;:nSi~o~~~:~da e organização 

4-Conllnuar 1 lutar nesta a condiçOe• 
seria apenas colaborar ou contribuir, in· 
géoua ou con•cientemente, nilo só p ara a 
legitimidade aparente de uma fraude elei· 
tora i como para a agltaçlo e excitaçlio da 
opinião pUblica que alguns agentes de 
Poder e os órglos d a imprensa a aoldo 
movimentaram em todo o Pais. 
faço ao 11r. [>residente do Con~;elho a 

justiça de supor que, na auasensibilidade 
de homem pUblico, $erá S. E:r.•, consler-

~~~i~ e1 j~i~~~~~~r'~o ,~a~~i~~e;~l~o~n~a'í,ri~ 
pobreza de ideu, o verbalismo cam-
panado e !ledi~~o do• seus p •negiri•tas 
que, à mingua de logica, argumentos, con-
vicções e elegância moral, apenu soube· 
ram delurpar, injuriar, insultar gratui· 
tament~, lançar rldlculo• desafios ou ran· 
corosas ameaças, numa sanha Incontida 

:l~u~~~~~ó~~~·~ ~ol~~~~dor~• ':~~~7p~~ 
los, q_ue, a coberto da impunida<le e du 

~~u~~~:g:: ~:ú~~i~~~· ~ft~~;!s Jl;~~:~~ao': 
insinuações malevolas à •inceridade dos 
meus sentimentos reliA:iOsos, à minha pro· 
bidade pessoal e polftica e à minha folha 
de servu;:os. 
5-E:m Iodas as nações ch·ilizadas r: 

livres, entre u <JUais evidentemente não 
se contam a Rllss1ae o s seus satt:lites, e em 
que a e\eiçlio do seu Chefe de Estado se 
faz por consulta à Nação e em sufrãgio 
directo, esse acto polhico, de tanta impor· 
tància e responsabilidade, implica uma 
preparação de 111eses, para or~~:anizaçào e 
esclarecimenlo do eleitorado, proposlçio 
e discussão aberta doa grande• proble-
mas nacionais e m causa e da linha geral 
on di.cdriT.Ct> do futuro p:allti~o;u da :-\a~·iu 
Entre nós considera-se 5u[ldente dois 

~~::.s J:~\~~1: â:~:.:1~
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cspfrilo em que a maioria da Nação vive 
há longos anos, mas seria quase suficien· 
te. Uma hahilidade politica de emergen-
cia que a Assembleia NaclonalJJretendeu 
cons!itucionaliur, conlra a Constlluição 
vigente, à data do falecimento do Chefe 
de Estado, redu7.iu este prazo a 30 dias. 
Medindo todos os riscos, obstãculos e 

contingencias de tempo e de espaço, acei· 
lei o convite que me foi feito, confiado 
em dois factores necessãrios e que, ape· 

-
Q UINTAO MEYRELES 
não pode nem 
Presidência da 

deve manter a 
República 

sua 

ur de tudo 5t: me afigura\·am suficientea; 
e eram a frauea adedo do pal11 ao meu 
pen11amc:nto de concórdia nacional e mo-
ralização da administraçlo pública contra 
o Poder dc:acric:ionirio e uma adminilltnt· 
çlo corrompida-e um mlnimode impar-
cialidade ou tlemc:ntar corrccçio por 
parte do Poder Executivo. 
Ni o i2noravl\ decerto u vantageo• 

vrtvias de que dispunha o Partido Unico 
de um Estado tota!i"rio, para a propagan-
da e preparar;io da \'itórta rormal do seu 
candidato: a tctual lcgislaçio eleitoral 
cuidadosamente pre parada, rc:cenHeamcn-
tos viciados, o veto do Conaclbo de E.11a-

~~: :·P;~~~:~:;~~~~:~~~~~c~~S~~~i:.~:: 
tivu, a actividade e vigih1nc:ia da policia 
politica, a publicidade parcial dos c ran· 
des ór,iio5 liaboet:a~t d:a imprenn matu· 
tina, as comunkaçlka r:i.pidu em :auto· 
móveis e :aviões do l:stado, a colaboraç:lo 
dos aerviçoa dos Correios e Telegraros, 
a intervenção da CeD!Iura, o apoio da 

~:~::r;: ~~~io:~~~:~:~s~o:~1~~~~'togP~~~ 
- e ate a acção coerch•a e imponder:i.vel 
do Medo, pela memória das peneguições 
exercidas, depois dos actoa eleitoral a an· 
teriore!l, sobre osfuncion:i.rio• e militares 
inconformistas. 

Aos servi.;os da minha candidatura 
tudo faltava: organização prévia, fundoa 
~ecretos, apoio financeiro, meios r:flpido• 
de comunicação, imprenlla própria , locaiM 
de reuniio- e ate confiança nas ex pontA· 
neu manifestaçóe• de urna (lpiniilo pli· 
blic:a amedrontada. 
Confiava, todavia, como diue, num 

mlnimo de neutralidade do Poder Exe· 
cuth·o-c tambem naquela •d.l'ima JiiJir· 
dad1 d1 pro;agtmda , u s;lito p,Jus uor· 
mas tf, ~orrurdo a todos imposta, que 
formalmente me foram prometidos por 
S. Ex.1 o Presidente do Conselho. 
6-0ra: 

a ) !'oram-nos recusadu toda• as SI· 
las de reunião em ediflcios pUblicos onde 
a L:. N. fez a sua propaganda, com o •e 
estes edifldo.i fossem pertença da U. N. 
ou do Governo e não da Nação, Ao mes· 
mo tempo encontrfl\'amos as piore~ difi. 
culdades para realiz:ar sessões públicas 
cm edificios particulares por moti,·o de 
pressões exercidas por autoridades ou 
pelo Medo \'igeute sobre os seus proprie-
t:\ri(ls. A únic:> n~ .... ,e pudemo"' d!5por 
em LiJixla:, n!lo a obtivemos sem lutar 
coutra numerosos obstâculos e ati!: vio-
lencias. 

b)-Todos os pretextos foram invo-
cados para mutilar pela Censura previa 
os comunicados dos meus ~;crvir;os de 
candidatura. Os últimos sofreram cortc11 
quase totais. Entretanto a 11ropaganda da 
U. N., que nunca foi correcta nem escru-
pulosamente verdadeira como a nossa, 
parecia isenta da vigilância da Censura. 
Quando nós acusámos-e muito concre-
tamente-as nossas acusações foram obs· 
curecidas por cortes da Censura ou co-
mentários infelizes. A Uni!lo !';acional 

r:ddecfe~~~~gl~~e~~~s~r ~:ir:o b~~:e~ ~=n .. ':! 
ling:uagem. 
ç)-Foram encl\rregadoa agentes do 

Estado e do~; Municipio5 de destruir o• 
elementos da nossa p ropaganda-ao mes· 
mo tempo que agentes da autoridade 
usi•tiam impaufvels a façanha. ldtnti-
cas pruicadas por individuo'! a soldo da 
L egillo e da Unilo 1\adonal. 
dj-Grande parte d_a correspondtncia 

dirigida aos meus serv1ço• ou a mim pró· 
prio foi violada ou pro{XIsitadamente re· 
tardada. 
1)-Foram-no• recuudos os microfo· 

m·s da E. N. com o argumento de serem 
pertença do Estado e estarem ao JNViço 
excluJivo da actual !>ituaçâo politica. 

J)-Nenhuma garantia ou compro· 
mino acenivei• me foram asseguradO!! 
pelo Governo, além de v agas e sofl•tlcu 
afirmações genericas, de ums fi•caliuçio 
que, em eleiçOes anteriore1, nunca foi 
efectivamente consentida. fo'oram recusa-
das a s proposta• quco fizemo~> no lit.:nlldo 
de dar ao acto eleitoral aa garantiu mi· 
nima• do sesr;redo de voto, contagem da..-
listaa e participação nas assembleias de 
apuramento. 
g)-Tendo exposto as nossu dificul-

dades qua n to à obtenção de pape l p11ra 
impresslio das listas e sugerido 1 forma 
de assegurar a perfeita igualdade a esse 
r espeito, fomos remetido• a um fornece· 
dor que a União Nacional sabia de ante 
·milo ter exgotado todo o stock-conforme 

~iJ>:~~~~~~~~~/oi declarado pelo refe· 

h)-Recorreu-se à comparação com 
o que •c faz em palses estrangeiros para 
justificar o termo da nossa campanha de 
propaganda (mas não ada U.N.)nodia 19. 
E nllo se acrescentou que no esuangeiro 
as oposiçOea estão organizadas e gozam 
de todos os direitos que nos foram ne· 
gados. 

i)-Foram-nos feitas promessu for-
mais de liberdade e correcção-mas n.fo 
importa q u e as autoridade11 superiores 
Jlrometam quando as autoridades depen-
dentes não cumprem. 

j)-As anotações feitas a alguns dos 
nossos comunicados só tiveram por fim 
demorar a publicação de textos ou partes 
de texloo; a que seria impossh el recu~ar 
J)Ublicidade. Além disso impunham-nos 
regras especiais e absurdas de eoncreti· 
zaç:'lo que nessas notas n!lo 5e seguiam. 
Tambtm na nota que pretendeu explicar 
o caso de um processo de descaminho de 
direitos sem andamento, s e mio indivl· 
dualizou. E menos se disse que o cul-
pado, salvo peln circunstância cronoló· 
gica da prescrição, já depois do delito foi 
condecorado e nomeado procurador i'! 
Cl'tmara Corporativa. 

k)-No Porto, onde o movimento a 
favor da minha caudidatura assumiu pro-
porções de esmagamenlo, não foi possl· 
vel encontrar recinto para a realização de 

uma s essão pUblica que, tudo leva a crer, 
excederia, 11e posslvel, a memorh•el e 

!~tf:~~~~~essio da Garag:e ,\lonumental 

7-Como lutar em tais circunstãn· 
das·~ Como continuar s em colaborar na 
mistificação que se prepara? 
A ajlresentaçlo da minha candidatura 

\'isava a liu5tar a lenla e corrosiva acçlo 

~:r~~.a ~~~C~ç~~:u~~'ig::f!'~fi~Íaa,pne~1 apr:;:~ 
ganda Oficial e na liberdade de movi· 
mentos do Partido Unico e evitar q ae, 
por via dela o Poder viesse algum dia 
a cair na rua. Pretendia, constitucional· 
mente, • e m deiivlo da Verdade nem re· 
servu, auegllrar em perfeita ordem a 
continuidade governativa do P a i•. 

Pensa v• , ao me•mo tempo, desonerar 
pllblicamente o t·.xe.rcito e a Arm1da das 
reaponnbilidades de único apoio efecti· 
vo da actual situaçi o polltica-responaa· 
bilidades que uma opinião mal e.cl:lre-
clda lhe atribui. t!: este •cria o mais alto 
sen•iço que como oficial general ea prcs-
taria,naselreun•tAnciasactuait,às nouas 
gloriosas in11tituições militare•. 

Trairia estu intenções insistindo, de· 
pois de tantos facto• haverem demons· 
Irado a fraude que •e prepara. 

O palt tornarl a ter outro Chefe de 
Estado nomeado-mas tem a nossa cnla-
boraçlo. 

8-Rellta-me a con5oladora certeza 
de que, ao contrário do que muitoa bons 
portugueses receavam -e netse senti· 
mento ne~~:ativo Je_ tem firmado a única 
força do Partido Unlco-aer.i posslvel 
ainda, no hlluro, congregar à sombra da 
bandeira da P:ltria, Iodas as ansias dos 
que querem, na ordem, a liberdade, ga· 
rantiu comotitucionais declivas e serie· 
dade na administraçio pública. 

Conseguimos uma vitória que ninguem 
nos furtari. 

Para a conser\•ar e manter pura, nio t; 
posslvel arrisd-la num acto eleitoral sem 
~arantias mtnimas de 5eriedade. 

9-Por úhimo, quero manifestar o 

di~u g;o~o~~o p~~~~~::~!~e~~~ d~ ~~~ti~ 
parte da Metrópole e do Üttramar, nos 
comunica o seu anseio ea11oaade!1lo ~ll:
ponu\nea num admirável impulso de fe 
na sah•ação c eternidade da Pátria. 

A todos peço que meditem profunda· 
mente nas razões que e~puz. 1-. se algum 
respeito lhes ficar merecendo o meu deli· 
gosto profundo por ser obrigado a tomar 
esta decisiio, de todo• fico esperando que 
ele não altere a ordem, nem abale a dis-
ciplina efvica-e tambtm u!lo amorteça as 
esperanças e a fe numa vitória inevitável 
e agora moito mais próxima. 

a) Quinino Aft)•rtlts 

Esclarece-se este manifesto com a pu· 
blicaçAodos Ultimos comunicados dos ser· 
viços da candidatura: 

ÚLTIMOS COMUNICADOS 
COMUNICADO DE 10-7-51 
1-O Senhor Alnairante Quintão Mey· 

reles enviou a S. Ex.• o Presidente do 
Conselho, acerca da resposta por este dada 
às suas reclamações, c publicada no comu· 
nicado de Domingo passado, a seguinte 
carta: 

Lisboa, 9 de julho de 1\)51. 
Senhor Presidente do Con·selho 

Exeelencia 
Agradecendo muito reconhecidamente 

a carta de V. Ex.•, em resposla ~quela 
que tive a honra de vos enviar, cumpre-
·me manifestar o apreço em que tenho as 
[1;arantias que V. Ex.• m e usegura e a con-
fiança que deposito no seu cumprimento. 
Permita-me apenas V. Ex.• que não 

~~~i~ed; !:f~a:~!u~uf~:sqf:a~~~: ~~~~~c~: 
das pela Comis1io de Censura nos comu· 
nicados a que me referi. 
V, Ex.• foi decerlo mal inform1do, 
As [rues cortadas pela referidaComis-

slo foram as seguintes: 
•Nio lemos aviOes para lransportar 
oradores e material de propa· 
ganda, n!lo temos automóveis 
para pereorrer o Pais, nlo dis-
{XImos de autoridadés que nos 
obf!deçam•. 

E nlo vejo que possam considerar-se 

~~c~~~~~~;:r:~~~!el~~s ~~'í:;~~ln;e~;~l:~ 

~u;~Í:n~íO:~~~a:,~a fo~~~ii!~:!ad~s~ião 
Tenho o aialor empenho em esclarecer 

e.r;te ponto pois l: nosso propósito, ditado 
por imperativo elementar de boa educa· 
ção e decencia moral, nio acompanhar 
nem competir com as incorrecçOes dos 
que nos ttm ferido. 

as ~~:lr
0
~~~~

0
p~r\f.

0
Edx~~~ja

0
d~~f~~~~~~d~ 

de nos ser concedida a máxima liberdade 
de propaganda e respei!adas as normas 
de correcção exigidas de todos, nllo foram 
ainda cumpridas. 
No comunicado que ontem os 

~;erviçoa da minha candidatura enviaram 
à imprensa foi eliminado o se~~:uinte 

perlodo a seguir à manifeslaçAo do meu 
regozijo pela atitude assumida por V. Ex.1 

•Ad~i.7~:~:s ~~~c:n~: s~~~ fe
0
:set~~ 

belecimentos oficiais em que a 
Uniio Nacional realiza as suas 
seasões de propaganda e tam· 

~~~~~~~f:na~~ddae t~i::~~!t~~ 
Estado; de que 011 seus comuni· 
cados, aliAs sempre correctlni· 
mos, nio serão mutilados; de 
que a fiscalização du urnas e 
consulta dos cadernos eleitorais 
vai seraueguradaaosseusdele· 
gados e, finalmente, de que se 
por!l cobro à aflxaç:'lo de carta· 
zes desprimorosos, de baixo 
estofo intelectual e moral que a 
propaganda contr!ria vem lan· 
~·ando a público ... 

Na• ruas foram afixados pequenos car-
tazes de entre os quais cito alguns com 
os seguiutes dizere,;: 

« O Povo já !Percebeu 
Que o Almirante Quintão Me) reles 
E o rldlculo candidato da d!JJ· 
córdia Nacional. 

Pessimo codnheiro duma infeliz 

Caldeirada à fragatelra • . • • 
e<Os Portugueses 

Nio gostam de ver um Almirante 
a pescar em âgua!llurva s ... • 

Em Beorica a Policia arrancou os 
exemplares do manifeato que mandâmos 
afixar. 

1!: minha convicçio que V. Ex.• n!lo tem 
conhecimento destas infracções As inslru-
ções que se dignou dar e teve a bondade 
de comunicar-me. 
Com toda a conalderaçAo, subscrevo-me 

De V. Ell:.1 Att.0 Vnrd.0 e Obrg.~ 

a)()uintr1o MIJ'rtl.s 

2-A Comis!ilo O rganizadora da Can-
didatura oficiou, em G do corrente, a 
S. Ex.• o Ministro da Educação Nacional 
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do Liceu Camões para ar se realizar uma 
das sessões públicas de propa'):anda. 
S. Ex.• lançou sobre o nosso oficio o 
seguinle despaeho, que ontem nos foi 
comunicado pelo seu Chefe de Gabinete: 

~~r~~edo" e s!~~i;t:r :~~
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F. A. Pires de Lima•. 

Como a Comissilo ignora as razões 
morais que nesta emergencla comandam 
S. E:~ .•, deixa ã apreciação dos eleitores 
esta decisão que ali!is confirma o facto 
já levantado no manifesto d ~ S. Ex.• o 
Almirante: O !'ais 1Sid '"lrtgu• a "'"a 
miuoria d1jJriuiligiados contra 1111111 maio· 
ria stm diuitos. 
3-Também a Emissora Nacional 

recusou ceder-nos os microfones para a 
nos5a propagauda. Tran•creve-se o oficio 
em que no• comunicou a recusa: 

Presidencia do Conselho 
Emissora Nacional de Radiodifusão 
Gabinete do Pre•idente da Direcção 
Ex."'o" Senhores 
Mârlo Pesaoa e-o nome do primeiro 

!~~~lário da carta •qui recebida t ilegf· 

mi~: ah~!;ia ~~mJ~~o:r.~;, :f'ees,f!~:!:; !! 
julho de 1951. 
Tendo !ornado cuidadosa nota do seu 

conteudo cumpre-me informá-los do 
seguinte: 

Pertence a esta Emissora a mluio de 

~f:!~~~ i':rosr~!çf!
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exclusivo do inlere:ne nacional, aem 
nunca ceder a sua orientaçio a qualquer 
pedido de entidades que lhe sejam eslra· 
nhas. 
A Emissora nio pode, por este motivo, 

dar satisfação ao pedido de V. Ex.u de 
lhe aerem facul!ados 0 1 seus serviços 

~~~ho~ ]{~fraag;l~dQut:,il~a~t~~~r~l~:~ do 
Dentro da função Informativa que lhe 

compete e na medida do posslvel, a 
Emissora Nacional nlio deixarl. de rde· 
rir no11 seus nolici:i.rios todos os epiaó· 
dios marca•tes <ia citad a candidatura. 

de ~~:i: ~emceuilif:ee~sc!~~ec;r E\~ i~::~~; 
facul!ao uso dos seus microfone• à União 
Nacional, depende, exclusl\•amenle, do 
seu prOprio critt:rio e lambem da maneira 

~
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cionamento. 
Não nos dispen.aremos, bem t'nten-

dido, de usar para com a candidatura do 
Senhor Almirante Quintão Meneies da 
mais escrupulosa correcçio e da maior 
objectividade nos relatos que lhe forem 

consagrados: mas, nAoseria lógico i r além 

:~aC:d~p~~m~~att~ r~:~o:o c~~~~Ja~::am~~~ 
oposiçilo ao Governo e à situação politica 
que servimos. 
Lisboa, 9 de julho de 1951. 

O Presidente da direcçio 
A111Õ11io d, Era d1 Quliro• 

A Comiuão, e  decerto o eleitorado, 
nio compreendem a recusa e, muito 
menos, os fundamentos invocados. Nem 
a eleição de um Chefe de 1-stado se pode 
subordinar a conveniencias partid1irlas 
que permitam recusar, sob o 
pretexto de uma oposição ao Governo, 
nem a • missora, que e nacional, serve 
excluaivamente um a situação politica. 
Não serâ esta resposta uma forma de 
confiado da intenção de se fazer do can· 
didato da U . N. apenas o Preaidente de 

um4a!'i~~':~n~~~~~~i:o:artas de v:i.rios 
pontos do Pab denunciando viciaçõe• dos 
cadernos eleitorais. Rogamos que nos 
11ejam fornecidas informaç6es concretu 
a esle rupeito. 
De Angola pedem·nos para reclamar· 

mos a publicação do resultado do inqut-
rito realizado nesta Provinda Ultrama· 
rina, per augestlo da Assembleia Nacio-
nal, pelo Sr. Dr. juiz Pinheiro da Costa. 
Apenas podemos informar qne o pro-

ceuo de inquérilo ar:: enconlra concluldo 
hâ mais de um ano. 
Convidamos os propagandi&las da 

União Nacional a revelarem ao público 
as conclusOes do i\lm.g Inquiridor e a 
demonstrarcm,sepuderem, que, conforme 
afirmou um deputado, a vida admini111ra · 
tiva de Angola nlo t; uma mentira colossal, 
6-0s cartazes e prospectos queafl· 

:umos siio sislemâticamente l'estrui,lo' 
por agentes da propaganda contrária e 
nllo consegui 1 os que a policia evite 1111 

atrÓnetl:~. porell:emplo, em Alges,quando 
agentes nossos afixavam cartazes ue pro-
paganda foram surpreendidos por alguus 
tnoiviouosque tripulavam um carrojeep e 

~~:~~~r~;r~~i~~~a~er~n:i~::~~~=.
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do• nossos ageotes) por este protestar 
contra 1 violtocia. Vai ser apresentada 

~~:~xr~n~~.Comando Geral da Policia c!e 

Em conlra partida demos in•truções 
no sentido <.te n.fo ae proceder de igual 
forma contra os cartazes de propaganda 
oa Uniilo Nacional que, inclusivamente, 
os afi:ra de noile nas JlOrtas e nas escada• 

:~:v~~~~~~~:n~e1~:~~
5

st~l~~:~~~~~:::i~ 
rem, nilosó por decoro de processos como 
lan-hem porque muitosoJesses cartazes 
surterr, pelo baixo estofo dos seus dir.e-
res, efeilos que no• silo favoráveis. 
7-O Sr. Brigadeiro Nunes da Ponle, 

em carla publiuda na imprenn, <'edara 

~~~ a::in~~n!r~~~
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Sr. Almirante Qulntlo Meyreles. 
E abtolulamenle verd11.de. A noticia 

foi dada por erro de reportagem e desse 
erro Jledi ros desculpa a S. Ex.• na parle 
em que aos nosso• sen·içoa possa atri· 
buir-se alguma responsabilidade. 

COMUNICADO DE 11-7-51 

Por molivo• estranhos 11 uossa von-
tade-antes, contra nona vontade e dos 
jornais que habitualmente acolhem os 
nossos comunicados-nlo foi publicado 
o comunicado d e ontem. 
Na sede da Comlssllo Promolora con· 

tinuam a receber-se adesões em massa 
de todo o Pais. E lambem de todo o Pais 
-e j l dn Provi nelas Ultramarinas-nos 
chegam eco• da impreuilo profunda e 
alaslrante produzidos pelo maoifeslo do 
nosso ilu11tre candidato. 
I -Na impouibilldade de responder-

mos à multidlo que noa escreve, renova· 
mos as inatruçOe• já dadas no sentido das 
Comissões locais nomeadas, ou ex:ponta· 
neamenle constiluldas, agirem por tnicia· 

~~'m~:~r;~~o c::~.rE: .• o oez~ii~~~~:.l~t:i~ 
vados dos meios materiais neceuários e 
das vantagens de que goza a propaganda 
da Unilio Nacional, reco1ado o próprio 
uso de meio• oficiai a de que esla se serve, 
só podemo• con1ar com o valor efectivo 

~: rr:;r:~~n~~lt~
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demos, Julgamos que iuo bastarâ se to· 

1:ss ea~~rnet~o d~~f~~~~a~8d~e~~r~!~~~e;; 
que n!lo nos temos desviado. 
2-A propaganda conlrária, à falia 

de melhore• argumentos e intereuada 
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em nll:o discutir os pontos de ruponsabl· 

~~~~~~1s1u:ef~:::m~~~~fta~~~~~':::~: 
nistraçlo pO.bllca e liberdades politicas-
continua tentando estabelecer, como cam· 
panha destrutiva, uma confusio lmpossi-
vel. Euas tentativas esbarram e resvalam 
nu declaraçOes: lirmes de S. Ex.• o Almi-
rante: cN1111 comu11/smo dirigido por Mos.._ 
rot•o mm totalitari:u/IOS dt ilfsjliroçilo IIOJU 
ou jtucista. Qutrm•os a Pn11 bllrt os por· 
tugrusts, t~as almas ' 11as ruas. Qrurtmos 
a moraliaaçlfo da admilli!Jtrar4o pu61ittn. 
E mais nlo seria preciso declarar para 
termos connosco a maioria esmagadora 
da Naçllo. 
Na parte construtiva da campanha são 

as obru materiais realizadas nos ulthnos 
25 anos que constituem o principal pre-
gll.o de propaganda. J4 afirmllmos o nosso 

~b~~~h:c!~oent~omoes dr;:rde~t:m ~~~ffrs~~~ 

~~~t1nnna1/i~m;:;:;d:r n:::z obr~:~~t~o~: 
sem Intuitos gritantes de P.ropagands. Mas 
nilo admitimos nem aceitamos que um 
conjunto de . obras materiais constitua 
motivo de absolvlçlo dos pecados e es-
tado decolsssquedenunciamos. Tambem 
os próprios homens de. União Nacional 
não absolvem os mttodos sovltticos de 
tirania e silencio pelo facto das'obras ma-
teriais de que a ROssla faz alarde, Ora, 
nlo qneremo• es5es método5 acober1a· 
dos por realluções materie.is, como não 
queremos os que o Estado-de-coisas 
actual usa e tio aeltlelhantes doa alguns 
doa que tornam odiosos o tote.litarismo 
10viétlco. 

··'fi~~ ·~g~~;d~~·d·o· ~-~~~!'si'~ d'~ V: ·É~: .. ·. 
A BEM DA NAÇÃO 

O Candidato à Presidt:ncia da República 

a) Quil:tão M•yrües 

COMUNICADO DE 13-7-951 

Senhor Ministro da Presidenc1a 
E:xceledcia: 

···o·~~~ i~~·.; ~~~~·~t~ ·d; t~~-d~.·p;~~-~~Pt~: 
rei p! r manifestar o meu reconhecimento 
pela honra que V. E::s:.• me concede, soli-
eiundo a minha colaboução e  a dos meua 
1eqoates para um etlorço de moralização 
na adm1ni~traçlo pC!bl1ca. Tal sol1cilaçio 
tenho· a, dt-sde ji, como um preito de jos-
IIÇI prestado por V. Ex.• às no! &as omen-
çOea. 
Ser é, pois, com esae espínto de cola· 

boraçio, e em defesa do qne nos noasoa 
comunicados tem sido afirmado, que passo 

~:~~~~an~~r v~E:~. por' ponto, tts auueas 

A concretização eatá feita no Oiéno 
"<lss Sc:u0Cf! da Assembleia Nacional, no 
celatc.rio do M! juiz encarregade~ de reh 
~izar o ioquerlto em Angola sugendo pelo 
meamo Oraão da soberan1a, no discurso 
'J'ronunctaoo em 28 de ~laio de l9H pelo 
'f:Dtllo Sub-Secretário do Estado da Guerra, 
Senhor Tenente Coronel Santol Cosu, 
.etc., etc. 1!. do conhecimento do Gove1no 
muito ma1s QUe do conhecimen1o do pú· 
bllco. Niio ~passivei ao meu de1e1o de não 
demorar esta respctto, nem neces<iric>, 
fazer aqui a citação de todaau passagens 
do Di ano das Stssees qne constituem pe· 
çaa de lorm1dávelltbelo contra a admlnis-
traçlo ptlbl1cr. L1mho-me, p~r i!so, a d-
tu, como exelflplos suficientemente ex· 
preas1voa e eloquentu, 118 ccncret1zaçOes 
lei tas no n la tório ger11l da Comis~ão de 
lnqnerlto aos elemento• da organização 
corporativa (Diário des SeuOcs, snp. ao 
N ° 96, de 5 de Março de 1947) e, muito 
etpecialmenle, as que con•tam dos rela-
tório• daa sab-comlssõts ou secções, en-
contram·ae, nllo só c:oncret1zados 01 fac-
toa, como individualizados os culpados e 
refendas os abusoa, Entre este1 citam·>e, 
como mais io:npreuionontes por dizerem 
·respeito a um Individuo QUe desempenhou 
ns elevadas funções de Minis1ro das Co· 
lOnia~, os relatorioa du 3.• secção (Junta 
de Exporttçüo do Caft Colonial e dos Ce-
reais das ColOnlas), Diário das Se•sõe• 

N.!l ~fi~ ~~n~!ad:m ~:~h'n~e d~~~J:::i!~~: 
c ai que ae tenha seguido qualquer pro· 
cedimenro sobre eHe "Caso concreto ~oem 
sobre os demais qoe, na extensa, série dos 
-l.Jwr~oa das Senões, tAo relerido!. N5o 
consta que providências ou procedimen-
tos tenham dado sat11façll.o ls graves 
acuuçOe1 que em nome do E~ercito for· 
mnlou no banquete do Palácio dos Des-
'JIOflos, em 194-4. o Senhor Sub-~creulrio 
do 1-..stado de Guerra de então. 
Só ontem cora te• pela nc.ta •li ciosa 

·do J\hnuner1o do Ultrarrar, qne rem de-
corndo com imprcssion1nte lent1diio a 
formaçio de culpa de uJTa minona dos 
presumidos dellnqoentea referidos no re-
latório do Senbor Juiz lnqtmidorl Admi· 
Dlstraçíio de Ango/11 atrlls norreado. 
Concretizando mai~>t a nota o(iclosa do 

,\\incaterio do UhramJC, em boa bera 
arrancada pela •cnsoç6o formulada no 
nono comunicado, ao 81lêncio que o Go-
Verno vinha mantendo sobre o assunto, 
aó relere o procedimtnto mandado adrp· 
!Ir conlra algLn~, que e otnJ,aa, niio ~O 
quanto aos reatantea, como também quan-
to à cat<"p:ona dos fnnc:lonli.rinfl manoados 
per•e~:air. Nlo d1z por cunsequEncia que 
&io mu1tcs mala 01 tunc1onêrios acnsados 
pelo Ju1:t Inquiridor; que, pela sus catego-
ria e cargo" que deaempeobavam ou de-
aemp_enham, ,e fez a Oemonatração da 
exiu~;ncla act1va de uma corrupção gene-
ralizada no ailrnlniatraç!lo de Angola; qne 
muitos defsea funcionãrios foram ou sáo 
colaboradores mais dlredo1, alguns pa-
r~;ntes próximos do Gcvernsdor (jeral, 
que os ucclheu, manteve e mant~fT'; e que, 

Jinalmente,ntio aendo directamtnte viaado 
pelo inquénto o Chefe d11 l'rov1cia, aa suas 
ruponsabilidadu reaultam, Jlerante aa 
conclusOea Co inquir1dor, mutto gTaVtl. 
Tsmbem ntio diz. que de todos os toDCIO· 
nirioa citsd('a como prcsurxddoa dehn· 
quentes ~O dois lor~m desllgadoa do ser· 
v1ço, rramendo-se durante muito terrpo 
amda no nercldo de h.nçõea depo1s de 
concluJdo o mautnto e entregue o respec· 
tivo processo. E tod11 catas COllll1 moi lo 
concreta•, que a nota oCicicn nlo rdere, 
ião ''erdadeiru e coo atam do citaCo pro· 
cefi&o do inqutnto 
Com o up1rito de t:obboraçlo que 

atru atlrmei, rogo a V, E:r..• 1e digne 
obter de S. [x.• o Stnhor Preaidente do 
Conselho de aa ordens neceslli.riiS para 
que o rebtOrlo do M.0 Ju:z: 1eja publica-
do, ou, pelo menos, ri pareceres do Con-
selhn de Di~cipllna qoe sobre o processo 
se pronunciOU. Porque e uma peça de con· 
vicç.ãn decialva, ccnstltuirl& a concretiZI-
çlomaiacompletaemalse:r.tenao. 
U Governo, qoe anualmente pnbl1CB 

~ll•hna::s r~! I Pz!~~~~~ dnea ~r~fr~gd~~~d: 
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mente, em publicar mala aquelas que se· 
r1am neceutrias para dar 11 conhecer â 
Nação estes docomentoa. 
Sobre o usunto reua-me manifutar a 

estranhe:ra pelo tacto de aprOpria A1sem· 
bleia Nac1onal qot: augeriu a reallzaçlo do 
inquérito nll.o ae ter interessado ainda po r 
conhecer os •ena resultados. 
Julgo, Ex. ~ao Seabor Ministro, ter cor-

respondido ao destJO de V, E:r.• aobre este 
po::;to, em termoa de diapen111r eJ.pOs1ção 
de factos mu1to maia longa. 
Simpleamênte, como o orOiAr1o da Ma-

nbh, Orglo do Governo, sobhnhou espe· 
cialmeate o convite l concretização, em 

~~~~~~~oj~ Ec:~r::~~~~~~~~~~~~=~e;':~'i; 
um exemplo: existe no Mlmuelio dlll Co· 
!Oni11, de certo ar9oivado. um proceuo 
que diz re•pei!o a Irregularidade• come-
lidas no Arquivo Htatórico Colonial, Aa 
peças desse processo e o parecer do seu 
instrutor estúo em flagrantedesacordq com 
a decido que sobre ele recaiu-e qne su-
pe.s ser nma decido p11rnmente politica, 
tomada para tVitar um deaaire e odes· 
pretigio de uma figura proeminente do rh 
gime: euc1acoente o ~r. Manuel MOrla~, 

então director do Arqolvo IIIaiOrioo, de 
onde foi afastado, e actualmente d~rector 
do «:01árlo da Manb.li~. A pnblicaçlo das 
~:~1~s 0 e;:::.clais de~ te proce~so e&clare· 
Repugna-nos o at1que pessoal que le-

mos banido do:os no1sca rr.uodos e proce-
dimemos, e por isso nos di!J,>Cnaamo& de 
Citar nomes, em questéea CUJO& reapoo§à· 
,·eis o Goverro pode idendf1Ciilr com me-
Jhores elenHntos qne nós. Fuemos e1ta 
excepção só porque o cDi&rlO d1 Manhê., 
em lermos destemperado,., reclama nc-
mes-e na1uralmeDJe1 com esse uteodal, 
o escândalo pUblico, 

b)-os Bancos e Sociedades Anê-
Dimaa em qne o E•tado ae encontra 
tntere~aado toram abu~lvamente pc-
n·ados por ai lu personalidades da Si-
toaçlo; 
c)-esus personalidades a aferem 

remuncuções que excedem, em moi-
to• caafls, uma centena oa vencimen-
tos !!o Presidente da t<epliblic~; 
d)-para. liSO vlolou·8e a rei com 

dé~pacbcs mterpreuthoa injnatific4-
vds; 
1)-um Oepnudo requereu esses 

despachos e nlo foi atendrdo, 
A acussç.lio t absolutamente verda-

deira em toooa ca !!Onlo ~. 

O Depoudo rder1d0 na:allnea 1) (:o 
Sr. !Jr. Pinto Barrlgs. 
O requerimento encontra-se poblicado 

no Oili.rio das ~enõe1 N.0 99 de 18 de 
Abril de 1951, a pltgs. 867. 
Os documento• que o Senhor DepU ti· 

do reqoereo não toram fornecidC's. 
Para concretizar e individnsllzar toda 

a matena con1lda nestas alineas é abso· 

}~~~~~;~':, ~~~~s~!fs•~v~e~~~:a:;~~: ~~~r~ 
Senhor Oepottdo requereu. 
Quer dizer, a cooctetização e indivJ· 

dulillizaçlia sio do conhecimento do Go· 
ver no embora não sejam ainda do conhe-
cimento do Pais. Mas se o Governo, pelo 
Minlaterio das Finanças, der pnbllc!Oade, 
no DiA rio do Governo, por exemplo, aos 
despacbos interpretativos do Artigo 27.0do 
Decreto 26.1 t5, sobre vencimentos a con-
cretizaçiio qoe no• é pedioa I1C1 automi\· 
ticamente leita. julgo, sem poder a~segu
-rar com euctidlio, que ~lo 18 es•u des-
pachos. 
Conhec1dos eues detpachos, ficam-se 

.conhecendo os individues e, multo làcil-
mente, o montante dos seos vencimento•. 
O Art1go 27.0 do Dt:creto 2t.115 vi1on 

objectivOs altamente mnraliudores, 
Uma série de despachos colocou em 

•ltuaçio excepcional de privd~gio, contra 
o eaplrito e a letra do t ·eC"re1o, altaa per-
sonalidades da Situaçiio que o Governo 
aabe mnho bem quem siio. 

co:s:sar~op,~~ijo~n~ei'é,~;o: ~~~h;a~ll,i~: 
para completar o ma concrelizaçlio e lndi· 
Vidoaçlo, ahb perfeitamente conhecida 
pelo. Governo. 
E 1 efiiS personalidades que se 1ele· 

r1a certamente o Deputado H1cardo lJu· 
rão, ao dizer na J\uembleia ''acional: 
eNio ataco o Eatado Novo. Ataco apenas 
os homens que dizem servir, de olhu r os· 
tos Unicamente na lroiçâo 1n111ciével doa 
bens material·•· (Ditlrlo das Sessõfa N.0 

87 de 1951). 
O De pulado M~udea Correia, tombem, 

de al~~:umn lorma, vi.ava o mesmo estado 
de coisas no 1eu di~;cur!IO inscrito no 01:\· 
rio dn ScHõea N.0 99 de 1951 : 
cSurpreende·me que 81 admmJalraçOeli 

~:t~~~~~·a: ~;~~·:~:; q~~e/::mp~~r~~z~: 
mu1tas delas ao mesmo tempo. hm1tando 
a sua acçAo a receberem chorndu retri· 
buiçóeB, frequentemente sem 1e-1uer se 
darem 10 iucOIT'odo de aparecer de vez 
em quando no c~critOrio da emprc:~a. Não 

!ef~;::v:~si:~ p::!~:~:~~:i;t~~!t~: ~~~; 
!unções em todo• eles. O que e cet.to e 
qoe o Estado, que, com razáo1 re>tnnge 
ao má:r1mo 111 acumolaçôes e limita 01 
venchr.entos aos funclonilloa pdbhcoa, 
1dmite afinal, qoe, nlo fuendo nada, uma 
Ulta. e&pedal de homens de negócios 
acumule \'encimentos utronOmicos por 
cargos particularea que olo exercem de 
facto, e isto em prejutzo do acloni1ta es-
pecialmente, repito, de peq~eno •elo· 
ni~tu. 

O Senhcr !Jeputado Ribdro Cuais re-
Jeriu-se l nomesçlo recente de adminis-
tradores para o Banco Ultramarino, (acto 
tembtm desagradlvelmenfe comentado 

peiÔ (o&~~~:t~S:~~~~·or Pinto Bmiga (lJ, 
d1s SeS&ões), noa conaidersndos de um 
projecto de decreto rr:oralludor qoe aobre 
e1ta matéria apresentou na Assembleia 
Nacional-projecto que,deaeJariamoa que 
o Go~erno perfilhasse, diz:: 
«Con"derando que a op1nill:o pliblica 

;~rc~:;: s~ef~t~~r
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nistradores de Companhlaa Conceuioni· 
rias, mai1 do que, na sua totalidade per-
cebe o Presidente da Repdbl1ca Portu-
gaeEa; 
.: ... não faz&enlido que posu o Eata-

tado permitir que nas suas empresas con-
cessiontrias sejam atribuídos bonor4rios 
qnc: nlo se ~nquadrem na modhlia babi· 
tua\ das nossas remuneracOen, 
jnlgo, por agon, EL"'0 Senbor Minis· 

tro ter respondido cllbalmente a estas ali· 
neaa da csrta de V, Ex.•, Agn1rdo o for-
necimento da cOpia dos dtapachol acima 
requeridos para completar a concretlu-
çlC' e individuaçlio que o P•is deseja e 
V, Ex.• decerto dispenn, porque, melhor 
d" qoe eu, jã a conhece,. 

{J-Hi\ funcionários de organismos 
corporativos 9oe ttm feito fortnnaa 

__ je pro1•eniencta incoufes14vel. 

Serê esta decerto a coucretizaçiio que 
o Pais, por muito c duramente informe.do1 
mais dispensaria, Só se realizaria com-
pletamente mediante um inqu~rlto à pro-
veniência de certas forlnnu râp1das, qae, 
a opinião pUblica reclama e que o Gcver-
no ainda se não dispô• a fszer. 
Nlo tenho poderes pars mandar fszer 

e5sC: inquérito-poderes que estou certo 
de alguma fo1ma realizaria em eleiçt6s 
tão fl!Calizadas e livres como as que ve· 
nho reclamando-mas e1tou em condiçOu 
de concreuzar a 1cussçlo nc5 termos 
em que foi formulada. . 
.A concrell21Ção e  a indiv1duallução 

estlio patentes também em documentos 
que o Governo 1em em •eu fOrl.er e à sua 
dispos1çâo: oa rebtóno1 dC's se:ç6es do 
lDQDérito aos elementos da organiu~lo 
corporativa e  o rclatc..rio do M.0 Juiz in-
qnirldor à adminiatraçio de Angola E 
julgo nlio ser neceas4no alongar m11s e5ta 
carta c1tando ou1cos ponto!!, par1 dar pie· 

na C~~~V~
0
ExX·t;:a·;?;;;ndtdt: de reco-

nhecer a act1v1dade de propaganda dos 
meus cC'Iaboradore• nilo excedeu as re· 
gru que lhe tracei nem !C: limitou a insi-
nuações sem conttUdo. 
A nossa cotrecção, a nossa conflnnça, 

a nosu seremdade,resultam deimperatl· 
vo:; de consciência que 1!0 11dmitem o I C· 
corso à caló.nla nem tl iUtflgn mm l con-
fusão. 
E eu possr, restas condições, asaumir 

com mnltd honra e con!Jauça todas as 
re~ponsa oi11dades da actiVrOaCle Je propa· 
ganda dos meus colaboradores, severo e 
rigidamente ligadas a regns de condata 
que stguirros sem dEslizes. 
Devo declarar a V. Ex.• que 1 utral 

acussç.6es, igualmente precius e verda· 
ddras, vamo• lormulsr para dfmoostrar 
a corrupção da adm!niJHUÇUo pUblica. 
CoDiorme os Cestjos txpresso• pelo Se-
nhor Pre!idente da Ccnaelbo e com me· 
lhor e.~;pidto de çolabt nção teremos o 
cuidado de as coucretlzar de rr.odo a não 
permnirem 'lttaisqaer dO vidas, 
Resta-lt'e rc:•ponder à atfô:unJB carla 

de V. Ex.• em reftrencia à c1rta que em 
9 do conente envie1 a S. Ex! o Presi· 
·den1e do Conselho. 
De facto, ~s frases eliminadas pela 

Com1uão de Cen~nra nos comunicados 
dos meus serviços e que S. E:r.-c'lnside-
rou infel1zes nilo ae llm1tsm às palavras 
transcritas na minha c1rta. 
Peço muitss <lescnlpaa por não ter re-

ferido as outras e nl veroade, por lopsfl1 
ma~ in&i&to em não aceibr a qualificação 
de tnlehzes que S. EJ.• lhe urlbuiu. 
Aa frases cortad1111 QUe nOs chames le-

ram asseguinl!&: 

No comunicfdo de Õ·7·95l : 

ce o nosw iln~tre candidato, que dil· 
põ~ d.o apoio entn11ã~tico <la grande 
~alof!a dos port11gueaea, anah1a01 de 
hbtrdrde• politicas, de concOrdl1 e •e· 
r1edade na admlniatnçlio pCtblica em 
v~r.Jadeira yolitica de verdade-nio 

~~st~eN~,n~:::~~~tef,l\~:rU:: ~0ca~!~~~:, 
~em dn facilidades min1mas que, em 
Igualdade de d1reito~ se lhe de\'eTiam 
conceder. iJa própria impren~a so uma 
parte dli. gu;mda so• no••os comunica-
dos•; 
«i.loe nos do opostan a .~;egutr à 
frue tlntando cem todu u dii!Culds-
des.. 

~o COJronicado de G·7·951: 

caem a pr~v11 confecç1io de um recen-
starrento correc10 ... ; 
pda. Censura tom pontos l's~enclAis 
deaflrm&çRo; 
•a1ndn ontem nâfl nos de·XIH&m pu· 
blicar a ahrmaçio dt-que ..•. 

Como V. Ex.• terá a.bcndadc 1ie 1e~ 
rilicar, não bê inl~liddade de expre~Ei\o 
onde tudo t correcto e verdadeiro. 
Rogando a V. Ex.~ ae d1Jtne a~radec. r 

tm meu nome a S. E:r! o Pre~idente do 
Con5elho ter renerado, aa mqruçOc-s d1· 
das no sentido de !e Impedirem os 11ctos 

cc:;nlrtri(6 h •D(·S instrllç6e~,lamtnto te:r 
de mrormar V . E:r.-de que e11es f1ctos 
continuam a produz:ir·se, ~e nlo ln letra· 
mente na prop•ganda oa União Nacion1l 
cujo nh·c:l de conecção ae elevou um 
pouco, pi' lo menu em ac('nt. cimentos d1 
rue, 
A !11m, no dia ro, tenc:'o o Sr. Manuel 

Gonçaivu do• Reis, residente em Queluz 
e no~ao amigo afi:udo, ao abrigo de ao· 
toriuçOes legs11, canaz:es oa noBBa pro· 
p1gan~a. utes foram Imediatamente 
arnncados pt los legionênoal:dundo Da· 
ma!ceno, ca~ado, comerci1n1e em Queluz 
e V1ctnte Lopu, divo:orciado, empregado 
do• Cúrreioa em LI! boa (Pic01! ). 
~.pendi assim, creio, a todos os pon. 
lOS da ca1ta de V. Ex.•. 
Dadaa JS garantias prorretidas por 

S. Ex.• o Pre1tdente do Conselho, nlodu-
vido de qoe podere' oar a esta ca1ta a pu-
blicidade na lnte~ra que tivenm as de 
V. Ex!. 
Seu com toda a cons1dtraçlo 

De V, E:x.• 
Moita Au.o e Vtnerador 

a) Q~ti1114o M•yr.lts 

Lhbo•, 12 de Julbo de 1951. 

COMUNICADO DE 16-7-951 

rei~.- ;!;.~~~~~u~~~!raree ~!;!~!fc~eri 
lmprenaa a aegointe nota, em referentia 
1 nota olic1osa .da Prestdêucia do Conte· 
lho, que serviu de comeoti\tio à sua carta 
de 12 de Julho pusado: 
ar::::-A-êarta de 12 de julho e a nota 
ofic1osa da Pruidência do Contelho, que 
a corr:entou, petmittram ao Pai~, perante 
o qual esses dccumentoa foram produ. 
zido•, j~.Jgar, não sOda clareza dos factos 
de umo e outra parte apre•entado•, como 
tamb~m 1e a publlcaçl:o da carta 1atisfaz 
ou nlo a01 requisitos a que de"eria ooe-
de('er para ser permllida a sn• publicação. 
O julgamento do Govetno na maténa, 
.uma \'Cz que: a carta é ina1açável quanto 
a correcção e  o seu conteúdo não arecta 
a •rdem em que deve decorrer 1 CHmps, 
nha eleitoral, é julgamento de juiz em 
caun própria. Demais, 1c: as acussçOes 
1ormuladaa fo!sem vaga~, como se diz:, ou 
contlves~em matéria Injuriosa pela qual 
se torna,sero condenA• eis, !Ó haveria qoc: 
aplicar, aos reaponsaveis, a lei que proíbe 
tal& abu~os, e de forma alguma, sem aten-
tado evidente à liberdade que nos foi per-
mitida (mas nioconcedida),imped1r a sua 
publicaçíio.j 
O Governo, permitindo a ptÍblicâ'ÇiiÕ 

da carta, ccmo acto de generuidade 
e:r.cepcional, exceoe os prOpd<"s ~oderea 
morai• que a situação eitltorallhe confere, 
como os excedeu sempre qoe permittu 
aos aeua setviços eliminar nos nosso• 
comunicados !rases oo documeDtos em 
que nio havia, como 5C demoo~trou em 
reclam•ções constantes que tizemc.s jnnto 
de S. E:zc.• o Presodente do Conselbo, nem 
de~ tempero de tinguageJT, nem dtslises de 
educação, nt m atenJados à verdade. Pode-
remosconclutrlegitima<nente que o• nus-
ao& comunicados ~ofrnam cones unica· 
mente por uma raz:ão d~ força arbilrària-
tneote aplicada ao serviÇO de convenlm-
cial de um a propaganda contrli.ria e 
receo&a de contrad1ta. 
Este procedimento c:~fá em manifesta 

oposu;:ãa com os d1zeres dactrfa em qoe 
o Senhor Ministro da Prestdenc1a nos 
assegurava QUe .S. Ex • o Presidente do 
Conaelho dera in~trnçOes r.o 1entido de 
no1 ser ustgl rada a máxima lib•rdad1C.e 
prepaganaa. 
J:::m nota of1ciosa que antecedeu a 

publicação da carta de 12 de tulho, Olzia-
·ae ji\ que o Govet no ccnsentiria a pobli-
caçáo etnbora a carta não satisjiJJISSI as 
r~ormas utabtlteidas. Ora Dão const1 qne 
hcuvea&e outr&s normn estabelecidas 
alem das que constam das leis e das ina-
truçOes de mdxima liberdad1 (não cnm· 

i;~~~~~~; n~s ~:i;c~:;se,S~~=~': ~~~ ec;:~ 
recebemo• o ocnehcio das mstroções. 
Por outro lado: se de lacto há normas 

especiais ell&llelec!das (que ignt ramos) 
c: ao abrigo das quais stja /leito 1m pedir a 
poblicaçào de uma ca1ta como a noua de 

~:~~~: ~~~~
0
s;-n~

0

r~~s~~ii~~~j~~~~d;o~r~! 
aos sequazes da U. N., que acusam e injn· 
riam gratuitamcntr. Amda no d1a 14, .. m 
í\veiro, um membro !lo aoverno. Mlllb· 
Iro da l desa,injoriou publicamente ele-
mentos da noasa coligação o1cionai e atn· 
buiu à prOprin pe~&oa ao Candidato lalsi-
!lat.les Qne nllo prnvou-sem que as I ais 
normas Ctõ lll bel~cidas 1mpedi15em a pubh· 
caçlo doa aeu1 destempero!'. !\'anca da 
noua pute hr u,·e uma palavra ou de 
aloque ou menos respetto~a centro o ean• 
!lld~to da l!niiio Nac:onal, Senhor Genenl 
Craveiro Lopes. 
b)-N.io ~e fizlram acusações vega~. 

Fomos, inclusivamente, mUlto ma1s con-
clelol, mara preciSes, do que c• Senhtres 
deputados que fizeram sco~açOes do 
metmo genero na Anembleia l\acional, 
do que o Sr. Snb-secretãr1o do Estado da 
Guerra em 1S44. no seu discuno no P11lá· 
elo do~; De~porlos, do que o Senhor Minis-
tro das Corporações n t posse do actual 
l'rnidente ón fedeução du C11xas de 
Previdtncia, etc. 
As no~•as acusações foram precisas, 

con,retll. Remeumo~, e lacto, o Governo 
pua documtntoa que ele ctnhece melhor 
do que nó• e nos quais·se encontnm, repe-
umos com a maior firmetn c &$Sumindo 
u re&ptlnsabilidsde:c; merentcs à al1rma. 
çllo, todu as informaçóe~ concreta~ que 
o govtrno reclama. Esses dccomentolt 
est(u' em poder do Governo. 
Para que ~e nos exige ma1s uma ind1• 

viduali1açllo e umn nota mais pormenor i· 
z~da dos abuso1, em materia cujo exame 
e prechüo o Governt'l pode fazer sem a 
nona «laboração? Para nos co11duzir 
a orn tlltndai odio1o de nomes e de or· 
g1ios CVJO elei10 irrediato seria o escAn· 

"Ed:iia ComTiiâOfi,;iffll doCO~dtdaftlfa do .'ir. Almirante Quitll(lii MÚ!relti;Of.r.tica -r~nf:r, L.da-Aicaladt·ÚsfXiii-Jo:7::ii-l.o~ 

da lo pábl1co c: nos poria na. situação d~ 
holl'ens qoe te ser• em do a11oue peiSoal 
como prece~m de combate? Ntio o hre· 
mos. l"lo ~~o aa penou que noa lnteres-
um nem nos mo•em senttmentos de ódio 
que &e localizam ou ll::um em peuoas. 

~~~í~~~:·a;n~~~f~~:~.~f:~·d: s~~~~g~d: 
condo:nar a confusão imoral1sdma que, em 
proveito de algun, contra os sentimentca 
da maioria, ae eatabeleceo entre o po· 
der polHico e o poder econOmtco, correm· 
pendo amboa. As pe1son que se encon· 
tr•m como agentes delta imoralidade e 
desta confualo nlo podem con11derar-ae 
ao nhel de imporU.ocls em qne te con-
Sidera o estado de co1~ aa que lhes con-
sente 01 delitos cu o usufrnto das posi· 
çOe•. 
Jnd1cémoa os docnmentos. Cabe ao Go-

verno publlcA·Ios sem sofi1ma1 que a gr•· 
V1dade das 1cnsaçõea e um acto eleitoral 
desta import4ncia nlio admi1em-ae negar 
o que aflrmamoa. Cabe 10 Governo pobll· 
car asll&tu de todo• os administradores 
e comiuir1011 do Governo em companhias 
concessionárias ou em que o E~tado par-
flcipr, indicando o tola\ doa vencimentos, 
gratlflcaç6e~, ajudas de coHo ~ dest:esaa 
de repreaentação de cada um, bem como 
as auaa acumulações-•e negar o que a !ir-
mamo&. Cabe ao Governo, enfim, se poder, 
neg11r concretamente o qoe lbe diuémos 
e demonstnr que Clillunlimca e somes 
meo.cs digno• da confiança do Psls, com a 
ex1biçio do1 doco:mentc s que reter1mos. 
E de duas uma: ou bi despachos iôler-

pretativosque autorizaram e jnst!licaram 
o pagamento das remnneraçOes coo.tu  o 
que oispOe o 11rt. 27.0 do llecreto 26.115, 
ou as penou q11e na li ta figuram com 
impOrtAnCIU super1ores 101 vencimentos 
du Ministros têm recebido abusivamente 
os excedentes. 
c) Diz-se, na nota oficiou, qoe nio ~ 

sulie1ente a concretização que referiu os 
cOmeres do• 01irioa doa SeS!ões respei-
tantes ao debate 1obre o Jnqoerito POI ele-
mento• da org1mzação corporal" a. Ma• 
não se re1er1u apenas o  relatório geral da 
Com is~ lo de lnqo~rito. Referiram· se tam-
bém, especiaimeute, oa relatórios das 

:e;~~~~~~s1~:ur~,n~~~r~f~~t~~s n:~~!o~: 
imoralidade adm1nbtrativa, o que atin):e 
gra~emente um antigo Ministro elas Coló-
nias. E a referencia que tizemos não~ tão 
vaga que não permlla conduzir às pêginas 
28, 29 e 30 do citado relatório em que se 
expOe o nefando deBtino de uma caoção 
perdida. 
d)-Esdarece a notadiciosaalgunsdos 
pontos do nosso comentêrio a nota do 
Mimsteriodo Ultramar mas niio nega (nem 
poderia negar) que seja verdade tudo 
qnanto afirmámos. O processo pode eu· 
contrar-se em fue ~ecreta-mb não ~ão 
secrctu, p11ra o Governo, as soas peçu e 
conclutões. Também nlo e secreto que o 
Governador da ProviriCIB se mautt:m no 
exercfcio do ren lugar, qne o funcionário 
da Junta de E,;portação desligado do ser· 
viço era um bem o de1entor exc usivo de 
todas u alavancas que moviam o maQ.Ul· 
nlsmo eccnómtco de Angola, Que, com 
excepçio de doie, todos os funcionário ~ 

atingido$, en1r~:-· os qoais hguram mnno11 
dos que lizenm fonunas lnconf~•sêveis, 
se manti··eram. depois de concloido o ln· 
quedto, no exer,lcio <lt& ~eus lugsre>. 
E vertfade 1udo o que afirmamos-E a 
prova de que o e está nas mlos do Go· 
verno. 
r e)-cNão SljJOd,jaurrwivlr proussos 

;::,s'ff";;~,!::d:: ;:'J: ~::;:d~'J{1

~~~~'~:~ 
tmf1.1Ó a i11stâncias do int~r•ssaáo pod, 
(aur-ss a rwistfo•, diz a nota oficiou na 
parte do comentá no qoe se relere à nosra 
aludo ao Director do cDi~rio da Manoh 
-alu~lo qoe e1te provocou e. só por isso 
se f(z, Ace11amos que as11m drva ~;er. 

embora aem proveito algum para qnal•qoer 
dos sequazes que nos acompannam, m1s 
esperamos que o •tnt17reasado~, u~a vez 
qoe foi vizado, requeua easa revtllo e 
que a mesma sej111 contlada à direcção de 
nm magistrado do poder jndicial. 
l Entretlnto, ficam à d1spuiçãode quem 
vier ocnpar-se desaa revisão, se lor re-
querida, os e tem entoa que possui mo~ para 
a formação da culpa e sobre ca quaiS nos 
pronunciAmo$. 
f)-Tambem diz a nota dicioaa: orNão 

s• sab, qJJe com:ltfsão d1seja tirar o Smhor 
Almi1011fl Qttitrlão J,byrües da rej~rintio. 
11 nossa ad1sáo ao Pacto do Alldntico 1 da 
citaçOo de algutts 'artigos da rJ,ç/aração 
tmiv.rsal dos Dirtitos do 1/omtm, aj!I"O· 
varia 11a Orgam'zaç6o das Nar{f•s U11i· 
das, d, qut ttllo (aumos jJat'tD, Esclare· 
ce-se: das Nações algnat4rlas do !'acto do 
Atlântico, e Port11~11l a u11ica em qne bã 
Censura prtv1a O lmpren•a, em que não 
há eleições hvrea nem liberdade de rett· 
nl:!io e a e constltUIÇáO de partiaor-iactos 
que cer1amente d1minnem a nossa posi· 
çlo polttlca no Acordo, c'l.ado11 os objf cti-
voa m11itares do Pec1o. No regime de re~
Jrl~ôea cm qoe vivem<'& só se enco'lJram 
act11almente a Argtnt1na. a Eapenha. a 
Jugos·Avia, a RUs~1a e os seus satélites. 
lt cerlo ·que nll.o fazemos parte da or-

ganizaçlo das Nações Unidas-maa cornos, 
e mn1to bem, prelendtntel ou candidates. 
Estamos com o Governo em todcs os es· 
torçoa qoe tem feito para entrar na orga· 
niz:açáo. (•orém, julgamos que a nofsa 
ad~aão eleevtia, sem reslflções nem anfis· 
mal, à aeclaraçlo doa Direi toa do Ilo~em 
facJiitaria enormemente, por coust1IU1r 
melhores condições de aceit11ção, a nossa 
sdmiulo. 
A alualo era pois de fuer vi~to que 

11 llz ·mo5 em reterenc;1u a uma ddioição 
de Governo digno e conscio dos sen• 
dtreho11. 


