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' -A NAÇAO 
Portugueses de aquem e d'arem-mar! A todos me d. 

rijo no momento dt: ter sido entreg~l", segundo os precei-
LO!:I legais, ao Senhor Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça, a apresentaçào <.la minha Candidatura à Presi-
Jéncia da República. 
::5ulicitações instantes, vindas de toda a parte, acumu-

lando-se há mais de um ano a minha volta, com entu-
siasmo crescente, de.;;truiram cm mim as hesitações que 
de começo formulara. 
Carecia, na realidade, de convencer-me de que nenhum 

mal podia advir, com a minha Candidatura, à Pátria que 
e.!.trcmec;o e que, pt=!lo c,ontrário, dela algum bem podia 
resultar. 
Este convencimt·nto existe hoje, depois que pude aus-

cultar a opiniao democrática e liber:d do pafs, e depois 
que a sua unirlade de vistas a meu respeito se torn1m um 
facto, suficientemente atestaria pela qualidade, número e 
distribuição territorial dos cidadãos que apoiaram e subs-
creveram, honrando-me sobremaneira, as listas da minha 
apresentaç:to. 
Nt"stas listas ficam representados, .sem dUvida, credos 

politicas e religiosos diversos, podendo ir a diversidad-
até à oposição, como nelas figuram individualidades da'P' 
mais distintas em saber, ao lado de trabalhadores bem 
modestos. o quadro nro pode ser mais expressivo, nem 
mais perfeita pode ser a fusão em volta de um ideal poll-
tico de f'merge:ncia fjne de momento, se impõe à conscil!n-
cia da Nação: ldeal desvinculado de todo o partidarismo, 
alheio a todo o esplrito sectário e com aut~ntico cunho 
nacional. 
Trata-se evidentemente de um calldidato de oposiçr1o 

ao regime actual. Mas de um candidato que exprime uma 
forte corrente, provada mente indomada e indomável; de 
u:11 candidato, pois, que, na ple11a consciência do que vale 
à designação qu·e do próprio nome foi feita, se dispõe a 
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lutar pelo seu direito, guiado sempre pelo único impera-
tivo de servir a honra e o interesse nacwnais. 

{'... aceitação de::!'; ta candidatura implt•:a, aliás, como é 
de prever, atentas rc:sponsabiltdades anteriores, o prvpó-
situ de uâo colaborar nos actos púl.lhcos, pre-elt::ltorals e 
eleitorais, a que hlltem as características ouuocrat1cas 11a 
liberdaJe, seriedade e independf.JH.:ia j de· nau :.ancionar 
com O meu silêncio, nem os vicio:. da lt:i, nem as ptátlcas 

-~-lroe~a~ iJ~~p~~;~~ I~~~:~ t ~~::'a b~rfn~:~~~n ~~ ~l ~~~:~ 'e~~e:~:~~~~~ 
mações-adequadas. E~ta candidatu1a h •• vtrR, assiiT··, que 
prestigiã-Ja à face do Pais, por isso que de mais sei qu~, 
sem êste prestigio, não ~irvo a fu n~·ào c não honro o ma ndatu 
que me fica entregue. Culmino com êste acto, madura-
mente pen...,ado, da minha vida pública aquela acção poli-
tica de democrata convicto que tt-·nho exercido, 0 melhor 
que me tem sitJo passivei, no decu1so de uma longa 
existência. il'lantf'nho-me fiel a princípios que sempre 
ddendi e, julgando traduzir, com a minha atitude, as as-
pirações da maioria da Nação, voto-me inteiramente, neste 
derradeiro combate, à .satisfação dessas aspirações, as 
quais vão-sem mais preâmbulos-adiante expostas, 
como sendo a parte doutrinária do presente manHesto. 

'  ' 
Quais são, segundo os compreendo, os pontos de vista 

e propósitos comuns do povo ponugues, materializados 
nesta apresentação de candidatura? 
Vou enumerá-los com a maior condsão possível c 

nas minhas palavras nada haverá que possa ofender ou 

'l;i~~rr'nfo~!fa;~: :ê~~~;~ ~t~\~~ ~e~l~e~T~as~:c~{fc:~ntadc 
l-Cansado de divergências interna:-;, o povo portu-

guês deseja que todos QS habitantes de Portugal sejam 
acima de tudo portugueses; que a tolerância e  o respeito 
pela pessoa humana os ligue a todos e permitam a cada 
um viver a sua vida sem o terror 'desmoralizante da 
incerteza. 
II-Hoje mais do que nunca quer Portugal marcar 

o lugar a que tem direito no IIJUndo, engrandecer-se e 
prestigiar-se, manter ciosamente as suas independência 
e soberania fundamentais e cooperar internacionalmente 
para a consolidação da paz universal, servindo-se para 
tantq do seu espirita empreendedor, do seu génio coloni-
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zador e da sua bondade natural que só injustiças e vÍo· 
lêncla:s podem alterar. 

111-Um grande campo de acção continua aberto as. 
actividadc:_s IJOrtugue:sas e nele tém, desde há ~éculos, 
rlesapa, c:.,; ~ do sempre touas as nosJ;:as discórdias, quando 
logra do·Hwar-_nos uma visão superior. 
Ref1ro-mc: à mis~ao histórica de t'octugal, à coloniza-

ção e dvilizaçflo de territórios de além-mar. 

ma~ao~~~~t~nt~:~~~n~~s~~o~~:~to i~~e:s~~ic:~:a~;:ss~, st~~~-
os poi"tugueses poderão encontrar-se lado a lado, longe 
de contendas e tendo apenas em vista melhorar e elevar 
a vida nacional, quer vivam na Metrópole quer no Ultra-
mar, sem necessidade de ning11ém se deslocar para ir, 
vexado, colocar-se ao lado doutrem. O lugar é de todos 
e para todu.s. 
IV -Mas para conseguir o que fica dito, que é con-

• siderável, muito<\ a fazer. 
Em primt-iro lugar temos de levar a cabo a U11idade 

Nacional, concebida aliás, desde a primeira hora das des-
cobertas dos nossos antepassados. 
~A Naçao é uma só, formada por territórios situados 

na Europa e por outros em continentes diversos, provín-
cias portuguesas daquem e de alem-mar, que assim lhe 
chamaram os nossos maiores. A Unidade Nacional im-
plica: ' 
-Unidade Nacional: para o que temos de agir como 

se se tratasse de um território único e contínuo. 
-Unidade ('Conômica: que consiste no aproveita-

mento integral e harmónico de todos os esfoTÇ"OS da Na-

~~)~lc::1c1J:~cr;ai~u;~lq~~g;ri;~~::;; ~;~ :~~:~óar~o d~a~i';ng:I~ 9J~-
~Ietrópole ou do Ultramar, de modo algum deverão pre-
judií';\r as porçfJes re.!ltantes. Tudo para todos. Sacrifícios 
e \'antage11s terão de ser gen:is e subordinados a· uma 
n•pftrtic~o equítativ<1. 
-·Unidade de ncriio: pois que sem ela a unidade ter-

rit•)rial nflo M: mant.::u'l e  a unidade económica nunca 
t~lu'ga rá a existir. 
-A' vaJorizaçiio das colónias devemos dar o nome de 

valorizaç;io da Nação; não há politica colonial, h;.í. apenas 
politica nacional. 
-Realizar a Ullidade Naciotwl e consolidá-la são os 

primeiros deveres da. Repúbhca. 
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V-Temos também, pa1a que s2 transformem em rea-
lidade o~ d.;:st=ju:> uo povo !Jortuguê~, de proceder sem 
mais dcmoras ao intenso povorwu:.1to do Ultramar. A pe-
quena área Hh:t!opolitan« tem boje mais de oito milhões 
ut: habttantes, e , para bem da Metrópole e dos terdtónus 
J.e alent·lll<l.r1 e oeces':làrio qlte muitos milhares de !anll-
llas portllguesas se vao Uxar anualmente em terras potrco 
jNVOadas até hoje . 

• 
Vl-Nectssãrio é também que nos nossos planos de 
senvolvimento económico nunca se perca de vbta que 

os habitantes da Nação, brancos e de côr, olham com 
apreensão cada vez maior para a estagnação e multas 
vezes diminuição de produçào agricola. Temos de conti-
nuar, por gerações ainda, se de~ejarmos real melhoria de 
vida na Metrôt>ole e no Ultramar, a basear na produçn.l) 
a!{ricoia a nossa força de re:-.btencia a todo o mal que 
nos pode atacar. Sem deixar de fazer avançar a indus~ 

trializaçfLcl da Naçao, uàl) devemos com esse avanço colo~ 

cara agricultura em condições inferiores às d~-: ontras 
actividades. Nunca devemo!< percie:r de vista o modo de 
ser e a mentalidade que a vida rural produziu na maior 
parte das populações portuf,ucsas e que nessa vida rural 
tem de assentar também toda á civilização dos in:d!genas 
da" províncias uJtramarinas. 
V li-Colocada que seja uma das actividades .nacio· 

na is no seu lugar próprio,~- que se requere é uma plaui-
jicarfio geral, superiormente concebida, no espaço e no 
tempo, que signifique a integraçl\o perfeita rle todas as 
energias e conduza o povo português à mais completava-
lorização dos recursos· naturais de terra e mar, adstritos 

e) ~[t!i~r~? !~:, 1~
1
~r~~~~e:~c;gos. o plano de Unidade e 

de RPnovação r\acional que se im.põe. Mas para a sua 
realizeção a :-.Jação carece que um novo regime político 
se estabeleça. 
O povo portU!}Uês deseja reintegrar-se, nas suas li~ 

nhas gerais e cem as alterações necessárias, Robretudo 
de carâcter social e atinentes à obtenção de mais elevado 
nn·el geral de vida, no regime liberal que, desde a abo-
\içrto do absolutiJl.mO até 28 de l\1aio de 1926, persistiu na 
Naçflo. Não deseja de forma alguma esse povo viver pri· 
vado de liberdades fundamentais, do pleno exerclcio dos 
direitos do homem e sem garantias de pos~ibilidade em 
alcançar uma vida cada vez mais alta e mais digna. Pro-
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gre~so econôruico sem liberdades civicas, sem a prática 
garanti~!a de Cidadania, não serve aos povos livres, e o 
povo português quer ser, ac-ima de tudo e antes de tudo, 
um pouo livre. 
Assim a apre~>eutação de uma candidatura de Oposi-

çao no actual estado de coisas signihca a luta legal e pa-
cifica pelos objectivos segutotes: 

t.w- Restitul~ào aos c1dadãos portugueses das Uber-

~~~acJofl>11~~~un~~~:•1!51p~i~~\~ii~~~~~~:r~a~foe;;l~;;~~tidv~fi» 
dos e aceltt s que aos "Direitos do Homem• digam res-
peito. 
2.0- Reconhecimento prévio, com base em tais prin-

cípios, de constttutr no agregado social civilizado o indi-
viduo, portador tk direit(Js e deveres, isto ê,, o Cidadão, à 
unidade fundamental de todo o sistema; unidade esta 
que, perante o Estado e a ,\utoridade que o representa, 
apenas cede, deliberada e r:onsde.ntemente, da liberdade 
própria aquela parcela maior ou menor que tenha sido 
julgada, pelo Estatuto Nacional democraticamente apro-
vado, como nt:cessária ao equilibrio colectivo e ao bem 
estar geral. 
3.0- Reafirmaçüo e re"conhecil)lCnto l'"fectivo de que 

são atributos inontoviv~is do cidadão: 
a-os direitos A vida e à existência sã, à !ibPrdade 

pessoal, ao trabalho (com o dever correlativ(l)1 à residen-
cia e à inviolabilidade~o domicilio, ao sigilo de corres-• 
pondencia, à propriedade pessoal, ao acesso a qualquer 
profiss:lo, à instrução, ao acesso à cu]tLJra, à personali-
dade politica, à as::;ic::tência médica e à segurança social 
à petição aos pod __ Nes pú~lie?s; finalmente a resistencie 
perante a opressao e  a tiram a. 
h-O exerclcio das liberdades de: consciência, crença 

e culto público e privado; palaxra e meios de expressão; 
reunião e a-;sociaçfto; acesso às fontes de informação na-
cionais e estran>geiras. 
c-e  a igualdade de todos perante a lei fundamental 

sem que possam ser motivo de regime descrimina tório a 
raça, o sexo, a lingua, a religião e as opiniões politicas. 

IX-Satisfação imediata de algumas reivindicações 
mais instantes que decorrem do anterior e especialmente 
ferem a sensibilidade Oa opinião democrâtica e liberal 
como sejam: 
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a-a{Jlh::ação integr~l da Justiça, dignificando::a como 
poder do Estado totalmehte Independente. Ab0li;ão da 
policia p0litica. Supress~o do regime prisional qne admite 
a tortura ou qualquer tratamento desumano dado a1>S 
presos, e , como tal, l!lLtinção de campos de concentraçào 
ou de estabelecimentos afins (Colónia Penal de Cabo 
Verde). 
b-anistia total para os presos políticos c por ques-

•

es dJtas sociais e consequ~ntc regre~so t!es e:dl<>dus. 
c-abolição do regime 11e eensur<i. 
d -liberdade de organizaç;lo e actuação para O"i par-

tidos politicas. ' 
e-possibilidade de LtLndação, sem entraves, de novo!~ 

jornais e outros meios de publicidade. 
/-aplicação por lei ás ideias politicas do disposto no 

n." 3 do art. 8.0 da Constituição Politica vigente, i.sto e: 
garantias de liberdade e invirdabilidade para os cidadrt0S 
ao professarem ideias politicas e quando no ex~::rc1cio 

das activiJades respectb.:a~, sem que possa qu<~lquer ser 
5·"-Adopçiio nu campo económico de medidas estl· 

muladoras das iniciativas individuais, com ah0Ji\fto da 
administraç;1o corp.rativa e libertação, consequt'nte, das 
actividades agrlcola, industrial e comercial, das pdas que 
conduzem à estagnaç:\o ou diminuição da produ,·fio e às 
crise" .. econó:nicas: Defesa económica das· clas:.;es médias 
e tr:d>olhadoras. 
6."-Aumento em número e ãrea, d:t acçflO dn.:.coope· 

rativas de produção e consumo. 
7·G-Aceitação dos princípios da nacionalização, sem· 

pre que prov:idamente se imponham para o mais rãpido 
A dicaz con<>rguimento do bem. es.tar generalizadn, m:'!xima 
~reocupação de governação publica. 

8.0- Reforma profunda da ensino pUblico: instrução 
primária !argame:ntc difundida e gratuita~; instrução 
secundfnia tendendo como aquela para a gratuitidade e 
para o aspecto dominante de escobts de continuação pro-
fissionais; generosa dotação clo ensine superior e de in· 
vestigação cientifica, intPgrando a Universidade na sua 
funçiio social de de.mocratizaçã9 ela cultura. Impulso sin~ 
cero e decisivo à obra nacional de educação e de cultura 
p<1pu!ar. 
g.0-Adopção de amplas medidas de assistência e 

segurança social, eom serviços nacionalizado~. adnptados 
à natureza das diversas populaçües do território portLL. 
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guê.s e todas coodlJCentes a garantir a vida sã, a higiene 
Uo trabalbo e a sustt:ntaç;'w no oc:.s~mp.rego, JH.t. invahdez 
e na velb1ce. 
10.0- !{.:=solução dos problemas primordiais da alimen· 

tação e babitaçâo do povo português. 

IX-Logo após a proclamação da RepúLlica em 5 de 
Outubro de:: 1910, tou<~s a:; lld.'Yóes .st: apresentaJaLU a 

~~~~~~~r; ~~:~j;al~uae s~; ~~:~:~t~~;~;; ~n~!~:~~:\~~:=
1
~u~-

nvs l1gava. E:.::;a allan\·a lul cvnsagraoa pela lnlt:l ven~o·ão 
de Portugal na pnmdra GJand~(;uerra. 
E' a futura Cauwra Con:.tJtuliHe que competirá fazer 

a declara.;fw sô:1re as rdações de l.)ortugal c,JLJI as l!lltr:.tll 
na~ões, n1as e:.tou ce1to de que o puvo !JUrtugues des<·ja 
viver em paz e alllizade cum todos os puvo.s, wdept:ndt:n· 
temente do e:~pet.:ial rdêvo a dar aos laçtJS de .. sangue cvm 
o Brasil c ns rdaçôt:s de vi'>inhan~·a, e deseja int~nsiftcar 
com todas a.s nações o seu coméiCJO, e concurrt:r o maLs 
possi vel para a paz 1111i ve1 sal e p:.1ra o bem da H u Jtlanid'adl!. 
A manutenção da aliança cu1n a loglatena, "111 e~pt!-

. c'i:ll, serâ sem dúvida o desejo constt~nte de Portu/:!,al, de 
I"Jfill:.t. a que eia '"' t.,n:e ""Ja vt:r. ·na i.; Jntima, pt'rldta 
e dignificante, e mais vantajo~a pata as duas Nações cm 
cJnseqttência da troca de beneflcios mútu~s. 

X-Portugueses! 
Se esta candidatura vir;.gar, para o que é primeira 

c.:mdição respeito peios princípios dernocrátic.•s atrás 
mencionados, o Fresidrntc el<:ito nomcar:i um Go\·l;rno 
cujos obj.!ctivos principais serão iniciar a realiza~·ão dos 

~!b~~= d~: :e~~~~;~~~~v~.~ e q '~ee~~ef ~~(~ n,:~e:,~~ ,}~~~:;~ ;/:,~~-
eleiçJo inlt:iraml'Ute lwre di' una Câmara Comtituwte. 
Dessa C:l.mara sairá a consagração da nova Democraria 
pela publicação dt> uma adequada Constituição Política 
da República. 
Terá desde logo ienr.inado a minha missão, e novo 

Prs.;idente, nos termos daquela constituição, haverá de 
ser eleito. Portugal oc.upará entfto o lugar que lhe com· 
pete na Organizaçiio das 1\/ações Unidas e seguirá confia-
damente pelos séculos fóra na realização da sua missao 
histórica, sempre a causa da Paz e nunca esquecendo o 
bem da Humanidade. 
Lisboa, Julho de T948. S a) NORTON DE MATOS 


