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.· '~; · ... u ,-~, t>· gida  aos Democratas do Distrito de Lisboa 

PREZADO CORRELIGIONÁRIO: 

No dia 15 de Novembro transacto, realizou-se em Braga um almoço de homenagem ao Dr. Victor de Sá, devotado 
paladino dn cultura popular e pestigioso democrata daquele distrito. Espírito esclarecido, tolerante e conciliador, caracte-
rísticas a que soube sempre aliar uma acção prática justa e eficaz, tornou possível que à sua volta se reunissem mais de 
500 cidadãos representativos dos meios oposicionistas de quasi todo o pais. A larga representaçlio, o ambiente de mütua 
· compreensão e o entusiasmo que ali se verificaram, fizeram desta reunião, se1M dtivida, um passo importante para o futuro 
da Democrucia em Portugal. 

Atra\lés das significativas mensagens recebidas e das variadíssimas inter\lenções dos ·oradores, um voto foi clara-
mente formulado que permite sintetizar o pensamento da generalidade dos cidadtlos ali reunidos: 

-Necessidade de congraçar numa unidade actuante todos os cidadãos que se opõem à politica do Governo 
de Salazar; . 

-Propósito legal e patriótico de ulilizar todos os meios constitucionais para estabelecer as bases de um Go\lerno 
de l11.rga representação nacional, capaz de realizar um programa democrático; 

Nesse sentido foi entusiástica e unãnimemente aprovada a se~ui nte moção, apresentada em nome dos democratas 
de Lisboa ali presentes, Ora. Maria Isabel de Aboim Inglês, Dr. Arlindo Vicente, Dr. Câmara Reis, Dr. Acácio de Gouveia, 
E11g. António Abreu, Dr. José Ribeir.o dos Santos, Dr. Manuel Sertório, Pintor Nikias Skapinalds, Dr. Piteira Santos e Dr. 
Mário Soares, 

"Considerando que a proibição de agrupamentos políticos, agindo com independência do actual governo, nos tem 
feito chegar às vésperas das grandes campanhas eleitorais sem a preparação adequada -problenus deficiente· 
mente estudados, recenseamentos incompletíssimos e não controlados, fraqueza ou inexistência de comissões elei· 
torais de base, dificuldades de última hora na elaboração de listas, etc. · 
Propomos que os presentes deem a sua aprovação e contribuição pfática à realização dos seguintes trabalhos 
preparatórios da intervençilo na próxima campanha de eleição dos deputados, que terá lugar em 1961 : 

1.0- Formação imediata em todos os  círculos eleitorais de equipes de cidadãos que se proponham a futuros 
candidatos a deputados; 

2."-Estudo, junto dos futuros eleitores, dos problemas locais e regionais-culturais, sociais, económicos 
-que possam conduzir a uma formulação )ustn e oportuna das aspirações das \lá rias camadas do povo 
portu~uês; 

5.0-Preparação activa dos próximos recenseamentos eleitorais de modo a ass~gurar-lhi!S a amplitude que 
estão longe ainda de ter atingido, e  a prova segura de que todos os possíveis eleitores, proponentes ou 
candidatos com direito a voto, se encoritram recenseados; 

4.0- Esclarecimento dos direitos e deveres dos cidadãos eleitores que lhes permitam assegurar Úa altura pró-
pria a fiscalizaçilo dos actos eleitorais. o que até hoje não tem sido conseguido, senão em escala reduzi· 
dfssimn; 

5.0-lmediata divulgação pública dos objectivos e meios de acção aqui propostos, cuja legalidade tem de ser 
reconhecida por si próprios e deve ser defendida intransigentemente; 

6.0-Promoção de uma ampla homenagem ao antigo Ministro do Governo Provisório da Repüb!ica, Dr. 
António Luís Gomes a realizar na cidade do Porto e na histórica data d9 51 de Janeiro, na qual deverão 
estar presentes as diversas comissões dos futuros candidatos, já formadas, para poderem estabelecer 
uma linha comum de aCção eleitoral." 

Correspondendo ao espírito e objectivos desta moção e atendendo a que vão iniciar-se em janeiro os trabalhos 
de recenseamento eleitoral -da maior importância para a futura acção oposicionista-propõem-se desde já os signatários 
dar os passos necessários para a efectivação das resoluções apontadas no que  respeita ao distrito de Lisboa. 

Os signatários manifest~m a sua con\licção profunda de que, acima de tudo e antes de mais-importa pôr de lado 
tudo quanto possa dividir-nos, e esquecer possh·eis motivos de melindre pessoal ou polftico originados no passado, acabar 
de uma \lez para sempre com as discriminações entre oposicionistas-factores que, mantendo-nos afastad.os uns dos outro::~ 

e a todos da acção de cidadania que se impõe, tem sido a causa determinante da sobreVi\lência decrépita de um Governo 
que ndo corresponde aos anseios gerais da Nação. 

De3de o mais modesto camponês ou operário que Vem lottando pela dignificação de um uivei de Vida a que tem direi lo, 
passando por U<lUe!e3 exemplos de sincero cristianismo dados por alguns sacerdotes que sofreram e sofrem asconsequênciafl 
da repressão politico, até alguns dos mais ilustres expoentes da-cultura nacional, corno Aquilino Ribeiro, Jaime Corteflão, 
Vieira de Almeidn, António Sérgio e tantos outros -são milhares  e milhares de cidadãos que têm motivos sobejos, irma-
nados em iguais sofrimentos e anseios, para se tornarem os obreiros bem uuidos de um Portugal democrático e progressi\lo. 

Por isso é cad11 vez maior, perante a história dos nossos dias, a responsabilidade daqueles que, porventura, e 
embora discordàndo da triste situação a que todos estamos sujeitos, não se decidam a coluborar leal e eficazmente, num 
programa de acçilo que se impõe, como condição pré\lin il realização da Democracia. 
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É com os olhos postos nestes principias e objectivos bem difinidos, alheios a considerações de partido, crença 

ou classe, - e certos de que poderão obter o exilo necessãrio senil o na medida em que puderem contar com a confiança e 

ajuda de todos os correlegionérios-que os si~natãrios se vos dirigem, solicitando a V. adesão e convidando-vos a fazer 

parte da Comiss:io Distrital de Lisboa, que urge constituir. 

POR UM PORTUGAL DEMOCRÁ TJCO 

LISBOA, Dezembro de 1959 

Adelino Cardoso (Jornalista) Afonso Barros (Estudante) Alberto Ferreira (Licenciado em H. Filosóficas) Alexandre 

Cabral (Escritor) Alexandre Silva Carvalho (Estudante) Alfredo Pedro d'Alrneida (major) Alfredo Portela Santos 

(estudante) ~/ice Jorge (pintora) Alvaro Guimarâls Dias (estudante) Alvaro Salerna (escritor) Alves Redol (escritor) 

Amândio Dias Camelo (agente comercial} António Ricardo dos Santos (Malveira) António Abretl (engenheiro) António 

Alçada Pade::r (advogado) António Arcosa Fl!iO (engenheiro) AnlJnio Carvalho (emp.• escritório) António Costa VIlela 

(estudante) António Domingues (pintor) António de Sousa de Almeida (comerciante) A11tdnio Viana Martins (estudante) 

tlntónlo Carvalho (engenheiro) :!ntónio Correia de Carvalho (comerciante) Agosl/nlto de Sd Vieira (advogado) Adriano 

de Carvalho (iomalista) Antunes da Silva (escritor-Amadora) Arlindo Vicenle (advogado) Arnaldo Graça (médico) Artur 

Pereira Alves (comerciante) Ary de Oliveira Braga (emp.0 escritório) Augusto A bela ira (escritor) Augusr Casimiro 

capitiio-escr/loT) Carlos Vasco Ferreira Miranda (estudante) Casimira da Conceição Silva /lfariius, Castrvloromen/10 

(escritor) Ce5ina Bermudes (médica) David Bernardino (médico)Demetrio Gonçalves Duarte (comerciante) Emílio Compos 

Limo (emp.<> escrildrio) Eurico de Carvalho (estudanlt!) Elisabete Santos, Fernando Mayer Garção (advogado) Fen,andO 

Namora (médico-escritor) Fraudsco Ferreira Bento (construtor civil) Francisco José Carvalho Afonso (industrial) 

Francisco José do Vale Cardoso Uornalista) Francisco Viana (grovador) Gaspar Ferreira (tsiUdante) Guilherme de 

Almeida (alf.,fate) Guilherme Rubim (engenkeiro-Quetuz) pabriela Duarte, He""nrique Martins (eni'en!teiro) Hélio Vieira 

Quarllm (desenhador) Hermínio Flora Bento [comerciante) Jaime Cortesão Casimiro (emp.0 escritório) Jaime Aloreira 

(estudante) João Barreira fprof.-escritor) João Dias Agudo (professor) João Pedro Pulido Valente Monjardino 

(estudante)João Pu/ido Valente (médico) João da Silva (escultor) Joéio Vicente Paulo Costa (estudante) Joaquim 

Angelo Caldeira Rodrigues (engenheiro) Jorge Avis dos Santos (estudante) José Alberto Rafael (agente comercial) 

João Alves Fafcato .(estudante) João Pedro dos Santos (antigo Arserwlista) José Pmddncio(escritor) José Magalhães 

Vieira (tipógrafo) José Augusto Seab,ra (estudante) José Cardoso Pires (escritor) José Carlos Pinto Gonçalves 

(ad~;ogado) José Cutileiro (escritor) Jose Flora lndcio BBTtlO (comerciante) José Manuel Andrea Santos {estudante) 

José Mendonça (estudante) José Paradela de Oliveira (advogado) José Santa-Rita (arquitecto) Júlio Pomar (pintor) 

Leão Penedo (escritor) Lígia Dias Lourenço, Udia /..arbarreres da Silva, /..ilia da Fonseca (escritora) /..uiz Bernar-

dino (estudante) /..ui~ Blanqui Teixeira (coronel) /..uiz Campos Costa, /..uiz Bugf!uio Ferreira (industrial-Vila Franca) 

/..uiz Henrique Cordeiro (capitdOJ /..uiz Madeira (estudante) Luiz Norte (industrial) .Man11el Arroyo Barreira iarquUeclo! 

Manuel da Fonseca (escritor) Manuel João da Palma Carlos (advogado) Manuel Portugal Mendes (farmacdutico) 

Manuel A/pedrinha (jornalista) Manuela Brotas Carvalho (eng.) A1argarida Morgado Rubim, Maria Ame/ia Alçada 

Pade? (professora) Maria Fernanda Saraiva Costa (estudante) Maria Helena Blanqui Teixeira (eugeulleira) Maria 

/ide1:a Ferreira Chaves (médica) Maria Isabel d'Aboim lnglés (professora) Maria José Marlens  Rodrigues, Maria 

Rita Rolão Prito, Marciana Mesquita, Maria José Duarte, Maria Catarina Duarte, ]llaria de Lourdes Leandro 

Prudéncio, Mdrio Ferreira (advogado) Aldrio Henrique Leiria (piutor) Mdrio Jorge /Jruxelas (arquitecto) Natdlia 

Correia (escritora) Nuno Pereira (estudante) Nuno Rodrigues dos Santos (advogado) /salina Duarte, Orlando Costa 

(escritor) Pedro Paulo de Faria (estudante) Pedro da Silveira (escritor) Rogério de Freit,IS (escritor) Rogério Paulo 

(actor) Ricardo Ares de Sousa (emp.<> escritório) Teófilo Duarte, Urbano Tavares Rodrigues (escritor) Vasco Granja, 

Vasco Pereirada Conceição (escultor) Victor Branco (farmactlutlco) Victor Palia (arquitecto). 


