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1-Por requintes de sensitilidade, que compreenda quem que1.ra, 

tenho sofrido caladamente maledicênciag a propÓsito do famoso caso das 

listas; mas agora que se chegou à pretensão de me conspurcar, não há 

mais rem~dio sertão vir restitui-lo ~ verdade dos seus factos e motiva-

çõea. 

Foi assim: 

2  -A 2~ de Oututro de 1945, estando em pleno desenvolvimento 

a campanha polÍtica, sou chamado ao telefone, pelas onze e meia da noi-

te, por Manuel }.~endes , que pertencia à Comissão Central do Movimento 

de Unidade Democrática (MUD}, para me dizer o seguinte: -que a comis-

são Central recebera uma lnfo:rmaçêo que a obrigava a fazer determinada 

diligencia junto do Senhor Prcourador Geral da RepÚtli~a, e que, por 

isso, ia partir para casa de Su!cl ExcelênciSJ.: que !cltentas ns rel:~ções de 

amizade pessoal que eu tinha com ele, me pediam para eu tnmtém compare-

cer. 

Respondi-lhe que estava já .:leitado, mas que, no entanto, me 

iri a imeàHttamente levantar e p:.~rtir ao Aeu encoiltro; pedindo-lhe, to-

da via, que me esperasse na 1·ua, !clfim de me inform0r devid~mente dJ que 

se pEJssava. 

Chegados à fnl;.~ , na rua, ·qu:~.ndo 9 Comiss!Jo Central se encontra-

va já em casa do Senhor Procurador Geral, disse-me: -que ~ Comissão 

Central acatara de receber por confidência ~ informaç5o de que o Govêr-

no la promover um inquérito às listas; que a comissão Central não se 

importava que o Govêrno as examinasse, mCJB o que pretendia era defen-

der-se de que elas fossem apreendidas pela P.V.D. E., ou seja, pela Po-

licia PolÍtica, pois constituiam a base da organização do Movimento, 

Tomara, por isso, a deliberação de pedir ao Senhor Procurador 

Geral da RepÚblica que ficasse depositário delas, pel~ confiança que 

lhe merecia a sua honora.'.::ll:U!f.lde pessoal, 

Para efectuar êsse pedido, a com:l.s~9o Cent~~ll, levando consigo 

a s listas, estav~ jáJ como d~sse em casn de Sua E.i-::::elênc:l.:t; e pediam-

me que, s:tentas as rel;;~ções de amizade pessoal que então t'_r!hamos, eu 

os acompanhasse nesse pedido. 
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Respondi a W<J.nuel Y-endea que justamente as ;ninhas relações 

de nmizaàe pessoal com o Senhor Procurador Geral da RepÚblicD. me 

inibiam de ter junto dele a mais ligeir!l interferêncin de ordeo p~ 

litica, além de que estavt:~ ~bsolutamente convencido de que ele não 

podia satisfazer esse pedido. 

Efectivamente, como jé disoe, n~ú fut ~ casu do Senhor Pro-

curador Geral da R.epÚblica, e na:n dGpOif.J troquei umo palnvr.::~ CJ!ti 
·~·-~< · ~-· -==--"="="-'-"--"= 

Sua Excelência a tal respeito. 

Mal esta c.:mversa com l~anutil !.':andes acatava, sa{a a Cüois-

são Central de c.:1sa do uenhor Procur:.~dor Ger:...l da RepÚblica, c:::>mu-~ 

nicando exactD:nente o que eu previra; que ele n~o satisfazia o pe-

dido que lhe era feito de ficar deposit~rio das listas, 

Tomou ~ então, n Co:nissão Central, imediatamente, a àelibe-

Nlç~o de constituir ::tdvogDdo a quem conf-iasse aH listas e as defe!! 

desGe da Policia com ss suus imunidades leg~is i e foi-me sollcit~ 

do que aceitasse eu êsse encargo. RespJndi de pronto que sim, e 

dalÍ fomos todos para o meu escrit:Srio, onde as list t~~~ fic:\l•u.m de-

posi~adàs no cofre. 

No dia seguinte, 25 de Outubro de 1945, er::l putlicada  a N~ 

ta Oficiosa do Ministério do Interior,.com ·êstnJ t8xto: 

11Tendo chegado ao COilhecl:r.~ento d-s instâncins 3flciLl is 

informações concret!ls àcercC:I de processos eoiJre3ados 

p.!Jra se i!!bterer:~ as ::lSciln:..ttur~s de apoio ·~os v~tos d:l 

reuhião do Centro Almirante. Reis e àcerca dos motivos 

invocados para se conseguir a ode são •dos signatários, 

o Govêrno vai prOceder, para·se evitarem deduções 
I . 

ilegitimas, a inqu0rito sobre a autenticidade das B.El-

sinaturas e  o s~gn1f1cado que lhes ubribuir~m os que 

efectivamente tenham assinado" . 

E um ou dois dias depois, sou pelo telefone solicitado pelo 

Senhor Dr. Azevedo Soares, juiz encarregado de efectuar o inquérito, 

para ir ao Ministério do Interior fala r com ele. 
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Compareci; e o Snr. Dr. Azevedo Soares comunicou-me que para 

os fins do 1nqu6rito, o Governo pretendia que ~s 1 istas lhe fossem 

entregues tfio somente para serem fotografadas, porque, um!l vez foto-

grafadas, seriam imediatamente restituidas, 

Informado de que era eu o detentor dêlüs, pedia-me él sua en-

trega para o sobredito efeito, 

Respondi ao Bnr. Dr .. 4zevedo SotJres, da e~sencial , que era <:~

penas um mandatário da ComlsEJão Centra:l e que, por ioso, nad9. poderia 

fazer, nem faria, sem él ouvir. 

PEJra esse fim, convoquei de pronto uma reuni~o da Comissão 

Central, que se realisou no meu escritÓrio. 

Debateu-se largamente ~e se devia, ou niTc, fazer ~ entrega 

das listas; mas por outr~s rElzÕes que não o receio de r·epresálias, 

que ~o tempo não PMHl<.~va pela cabeça de ninguem. A o fim e a o cabo, 

____ P..o.r..ém.,_~.foi deliberado, por unanimidade, que elatJ se entregassem, por 

motivos que muis adeante ser?ío expostos, 

No dia seguinte as liot:~s são entregues e começar-um a ser fo 

tografsd~s n~ presença de dois delegados da Comissão Central, que DS 

iam rece'cendo à medids que eao:;a operação se fazia, 

Não foram entregues por mim;  a minha comparência pes&oal era 

absolutaiJ!ente desnecessária. 

Todavia, ü entrega nfio foi feitEI por mim porque, atenta esaa 

desnecescidade, nfio se viu motivo pt~r~ eu f.:~ltar a um julgamentG que 

nesse mesmo dia, l de Novembro, ou no di.:! seguinte, estava mf.lrcado 

em Olhão, para onde parti. 

Mal as listas s5o entr·egues, logo chega ao conbec.!_mento du 

Comi!::lsão G"entral a ameaça dó!s represálias, com o procedimento do Go-

verno no caso PlÍnio Silva, que em 2 ou 3 de Novembro foi suspenso 

telegraficamente das funções que estava desempenhando nos Açores 

mandado regressar ao Continente no primeiro vapor. 
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Então, a Comissão Centrel deliter!l imediatamente, de acÔrdo 

com as Comissões Distritais, que fÔese negada a entrega das listas 

que ainda o n~o tivessem sido. 

E a Comissão Distrital do Porto, antecipando-se intemerata-

mente, faz, por intermédio do seu ~dvogado, Dr. Luis Veiga, ~ enti-

dade encarregada d o inquérito, u declBr!lç[;io seguinte: 

11que os seu::~ cvnstituintes já tinlHlm deJ 1tert:do fazer 

a entrega das listas, c:mdiciDn9.da sxcluoivamente pela g9_ 

rantia da restituiç!'ío11 • 

11Porém, um facto novo sure;iu QL!<:: JS otrigou u reflec-

tir sobre a simplicidade e toe: ré c :~m quê encararam o de-

pÓsito das listas nas mãos da 9.Utor:i.dade executi·,a do in-

quérit011. 

11Diz ele respeit"J às medidas tomadas pelo Gov8rno, vi-

sando o tenente coronel PlÍnio Silva ~ o qual1 no exercicio 

legitimo do!:! B<::us direitos de cidadão, dentro do novo con-

dicionalismo politico, desenhado a largos traços no dif:ICU.!: 

so d~ Snr. Presidente do C;:mselho, aderira às conclusões 

aprovadas" pela tot!llid~de Uo movimento deo:Jcrátic:J1: . 

11Com esse fundament'J, os seus constituintes BÓ estarão 

dispostos u consentir n:a entrega das list~s desde que as 

autorid~des respectivas, p:Jr qunlquc r meio Ei:JfJ.eiunte,.:Jlom 

da garuntia inicial, da r .z stituiç~c , venha:...1 deterrr:inur-

se àcerca dos p')ntos seguint a s~ 

1.0. -que n!b serão axerclàa s r apr >2: S'~l Ll& de qualquer 

espécie sobre os subscrit;.res d':ls list.::~s j 

20 -que concretamente serão definldo8 os casos &BP~ 

c:Íficos que com o inquérito se pret6ndom compr~ 

var11• 

11Considerando 9ind.!.l que a intimativa p~ra !l entrega 

das listas envolvia uma violência, sem apoio em qualquer 

titulo norr:J.ativo, mêls quo, apesar disso, os seus con~tt

tuintes, deliberadamente se dispunha~ a fazê-lo, visando 

fins ~eramente morais, s9o agora êsses factos que os imp~ 

lem a uma recus-9 formal, caso as condições propostus não 
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venham El ser considePodas :~ceitáveis 11 • 

Posteriormente a estes factos, em 10 de Novembro de 1945, é 

levada a efeito a reunião do Teatro Taborda, literalnente cheio de 

quantos aderentes ao t:ovimento de Unidade Democrstica nele puderam 

caber, todos assinanatcs dos listas, 

Essa reunião foi convocada especié.!lf.lente parn é~preciar u R§_ 

latÓrio da Comissão Central sobre as ~ctivid~ldes desenvJlvidas, re-

latÓrio que tec ::~s seguintes assinaturas: 

se: 

José de ~tagalhães Godinho, TeÓfilo Carvalho dos Santos, 

Armando Adão e Silva, Guot':lvo Sero'ilenbo, :.:õ:~nuel Cc..t!lrino 

Duart~, ~anuel Mendes, Guilher~e canas Pereira, Afonso 

Costa, filho, Luiz da C~HJB :r!l Reis, Alberto C~ndeias,Ben

to Caraça, Nuno Rodrigues dos 3GJntos, Fern::mdo Ferrão,Mf 

rio de Liwa Alves. 

SÔbre o caso das listas, dele conota o que vai transcrever-

''O que nos parece constituir nat~ria de orientação m~ is diS-

cutÍvel, é principalnente o que se refere ~ suspens~o das reu-

niÕes pÚbl1.cas, à exibição par!! exame das 11.stas de adesüo em 

L1.sboa, à v1.nc~da serenidade que procufaoos imprimir ao rnov ime~ 

to e à lentidão aparentemente exagorada co~ que sugerimos o a~ 

larg~mento dos nossos quadros, 

Para tudo tiveoos rl.lzÕes que V, Exª e dirão se procedem11• 

E mais adeante: 

"Mais discutivel ~intfa é a atitude que assumimvs no caso da 

exibição das listas de Eldesões, porquanto se pode repercu-

tir na vid:::l de muita gente; r.~as estar.10s convencidos de que 

fizemos o que devÍamos". 

11NÊÍO sabeí:10S ao certo se ser~o ou não exercidas represiilios 

sobre :1lgur.w.s pessoas que as aasinaram11• 

"~as o que sabemos, como toda a gente, é que o Govêrno não 

teo o direit:> de o fazer e que praticará violência grave se 

punir ou de qu~lquer modo prejudicar alguém por aquele fac-
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to, Não será legal nem ooral; e a propri~ Constituiç~n decl~ 

ra que, co~o Órgão de soberania, o Governo tem a sua ~cção 

limitada pela lei e pela ooral11, 

"NÓs não tinhamos, por nossa parte, o direito de invocar o 

:receio de represéÍlias sem que alguma tivesse Sido praticada; 

e  o que nesse sautido tivésser.1os dito seria certamente expl~ 

rado para pÔr er:1 dÚvida a existência do nÚmero de assinatu-

ras pÚblicament'e declarado prejudicando a força moral do r.IO-

vimento, ferindo-o mest;J.o grElveJ:J.ente. A prova a que nos sub-

meter.~os beneficiou e conferiu autoridade a todo o país, Obe-

deueoos a imperativos morEJis, sem deixarmos d8 pÔr e:J relevo 

a ilegalidade que se cometia; e , qua~do __ as ~~!.'..c~-~~â~c.~~~~ 

GIOdificaram porque houve conhecinemto de faCl,ot. co_,cretos re-

veladores de que o_ ~o_vê rno pr~.~-end i=.t e!_~X2..~~ pp.ss.:;;ão sobr_e__.?~ 

funci::mários que tinhao dado a SLIO ades~~~~ :;.:ssu::l:JOB .í unt::~r:!el'l-:. 

te com as CooiSEJÕes de outros distritoa 9 raspun9atllidl:lde __ §.2 

rnodificareos a atitude pri!:leiramente a!:jBunidU11 • 

No relato q~e ~esta sesaSío foi f6ito na n.seara Nova'1: nf! 952) 

~ApÓs a leitura do RelatÓrio, que em váriaa passagens foi 

tambéo cortado COJ;~ salvas d e palmas e outr(;IS manifestações de R-

paio da assistência, o Dnr. Dr. Li!":la .Alves, seu relator, recebeu 

uoa signiflcat iva ovação". 

E no mes::10 Relato, bec. como no da 11RepÚblica11, de 11 de No-

vembro de 1945, se acrescenta que este RelatÓrio foi aprovad0 por a-

clamação. 

Em seguida, forarJ aprovadas pela AE;~SeJ ;~ J::l e ia vÓrl.:.JG propostas, 

entre as quâis u!:l.a pela qual se constituiu uma CooissZ:J 'Je>nsultiva, 

cor.:~poeta por vários nor.1ee, entre os quais o c eu. 

Eis 0s factos, na sua essenci,'Jlidade nua e crua: C(}op.:~. rer.l-se 

agorfl cora o que para a í te!71 sido dito e escrito, 

É, _portanto, absolutar.1ente falso: 



14

... 



15

-7-

a} que eu tivesse pretendido entrqpr :.~s lif:t!:lS so Senhor 

Procurador Geral d~ RepÚtlica, ou tivesse trocgdo con 

Su·a Excelência a mais li.geira pal~vra a eEte respeito; 

b) que eu tivesse sugerido, ou aconselhado, à conissão Ce~ 

tral a entrega das listas ao Senbor Procurador Geral; 

c) que as listas tivessec sido entregues ~ Policia; 

d) que eu tivesse feito ontraga das list~s sem ~nuência)ou 

consentir.:~ento, ón CD!':"!issão Central; 

e) que antas da entrega da[:! list:.~s, por delil::erCJç§.ío d& Co-

IJissão Central, part~ sertJ!::. forografad::~s, ao juiz encar-

regado de promover um inquérito à sua ~~entic)dade, me 

tivesse sido c:~~unicudo pelo meu colega Senhcr Dr. Sá 

Nogueira: JU alguéo. oe tivesse d~do conhecine_·--..to, de 

que Sua Exª-: cC!l!.O Bastonário, se .Jferecer!". p:Ir9 .::::s r e . .., 

cebe!' como depositário n.;:; O::deo fiof-1 1\C.vog~ dor. .. se ec~so 

isto é verdade. 

SÓ falta pÔr agorr1 UJem i':\Ecad[;l::H.:ntc e!1 ;··elevo isto: ·-na reu-

ni!lo da Corr.is8ão Centr!:!l, q_uo tOL'1JU. 3 r:elHJei·aç~o de fazer e::1.tregu 

d9B listas, à qual assisti cor:10 o.,.tvoerdo: ur.2a d:w peti~')D8 que susten-

tau que elas deveriar:::. sor entregues, fü e::L-~; 

::'or que r:wtivos? 

V,.J.)ao.o-los. 

3  -A Cooissão Central do ~ovi2cnto de Unidade Denocr~tlca 

(MUD) c.Jnvidou para ur:J.a reunif!o na seda d:l oesoa Comissão, no di~ 24 

de Outubro de 1945, os represen~antes àll imprensa portus•J.esa e estrt~!!. 

geira e o Snr. Governador- C~.v:1._~, que li.v.!.a se fez repres~rt7.é:1' pe1.o Se·-

nhor Dr. José Soares d!:l F'or.seca. 

O Dr. Lima .~l·.res é!.E:'CÜll'O.l 1:1 r. ':.1m e dEl CC'Ji:!iS&Üc·: 

de svlic1·:.a?: a r·:c.n.::.-r:ç!l l!-:;a JDrn<.Jli:t.J.8 pr;:r~J.-'3, tende• f.J:\ 

to a:f..:-msçõc:s ~c,...;·,_·.-;-. ~ .• QiJ.Flr~,iJ...;dc- ::: :'1.:: c·.'l'.lliC.adB dr~~ ~.:..~ 

soas que lhe t'e:,o ~ .. aJ.ú~os~'-ldo a c.c.c afe;. ... o , S'3 senti..:! cvu 

ur.:ta grande :ref::ipom~a bilid.:tdt, que .!..'T.)).icava~~~esoi{l_~_9.§ 

de d~r pÚblj.cas :c.~1sfaç: .... ~~ · 
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Donde resultava já a necessidade destas explicações? 

Do facto de se ter cor.Jeçado a propalar, que nec as adesões 

eram na quantidade e qualidade que a Comissão Central dizia, nem 

elas tinham todas a natureza de oposição t~o Govêrno e ao seu regi-

men; mais, que havia assinaturas falsificadas. 

Por isso foi acrescentado pelo Dr. LimEI Alves, em nome e 

com a presença da Comissão Central: 

11
0 que pretendeli!OS agora acentuar que teces em Li!! 

boa a adesão activa de oais de 50.000 ~esooas 11 • 

11
Quanto à qualidade das adesõee, lss;b:rou qut: os J >r-

na is têm publicado listas do nomes que eobora nõo tenham 

val::>r estatiBtico, oostrao , no antanto,  a importância 

qualitativa do movimento da opinião11 • 

11
Até agora não se registou qualquer reclamação quanto 

à inclusgo dos noncs nas listas11 , 
11
Pelo contr~rio , algucas pessoas têm 'v'ind0·a pÚblico 

dizer que também enviaram listas, e~bora nÊÍo tenha sido 

dada nota da sua adesão". 

E com :>s 
11
dosstersu dC:Js listas eiJ oic.a de uma m~sa, ao redor 

da qual todos se dispuzeram, acrescentou que estava 

presentes para prestar qualquer esclarecimento. 

disposição dos 

Era a prioeira manifestação da Coc::issão Central no santido 

de neutralizar a campanha,, já aludida, de que as adeBÕt-:B, expressas 

nas listas, não tinham o valor que lhes era !~tribuido : punr~a-se er.1 

dÚvida, como já se disse, não só a autentlcidadd materi~l das ass1n~ 
turas, como, aléo disso, a sua significação, 

Dessa caópanha chegou o eco à reunião de que se trata. 

Com efeito: 

11

Depoia do representante do jornal 11Novidades" ter 

Pedido um esclarecimento àcerca da autenticidade das 

assinaturas que fi gura t::~ nas 11Btéls, a Co!!lisf:ião mostrou 

a forr.~a como se encontrar.~ arquivadas C:! a oesmas e exibiu 

!I assinatura de um conhecido catedrático de Uedicina., E 
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o Dr. Lina Alves cowcntou: 

-Claro que não há reconhecimento notarial ... 11 

Oeguidamente, falou o Snr. Dr. Soares d~ Fonseca, deleg~ 

do do chefe do distrito, que cooeçou por declarar que ouvi-

r a coo a m<:~ i or atenção a exposição alar:.~ , ordtmada e bem de-

duzida do Dr. LiG'Ja lilves e que, como representunte da uuto-

ridade, gostaria de n!lo ter r.:!Si8 nada a dizer-. 

Todavia -.5lcrescentou-f.lentt:.:-se r..o devel' de dizer GaiB 

alguí.i8 c o is a , a propósito dos ml!:::.erc d apresentados, 

A primeira restl:"içÕo que ;mtende dever fazer é devida ao 

facto dos nÚr.1eros se roferirew sO a L1sboa, e não ao país 

inteiroj a segundo é quanto à quE:tntidade das assinaturas, 

que entende nâo poder tor o nes!.:O vaJ.or de uo. acto eleitoral, 

Afiroando que não duvida da honestidade e da lealdade dos 

pronotores da reunião, decla~ou , no entanto, que os nÚmeros 

apresentados precisam de ser controlados. 

D~da El forlila co;--_:o ~a listas fONH.1 distributdas e obtidas 

as assinaturas, ningueo sériacente pode garantir que todos 

os signatários for~r.: infJrL,éldOB com inteirél v erdélde e i;or.w-

rar.: perfeito .::onhecioento dos fins eD vista coo a recolha 

de assinaturas_ 

(Relato da "Seara Novf.Ja n!l 949). 

É logQ no dia seguinte que surge a Nota Ofict'JBa do ~aniB

tério do Interior, pel~ qual o Govêrno anunciava ir fazer Uô inqué-

rito às liatai3 para averiguar: 11
!1 nutentlcidade c1as ansinnturas e o 

significado que lhe·s atribL~LY>ar.; os :.--:.ul3 c:'ect ··va~ente tenhao assina-

~ 

Q.uer dizer: tudo indicavs l.Jgo de inicio (adewnte se verá 

cooo havia r::ais fortes e r:lUitQ séri~~~J r9.zões p.:.:ra assio :~ão deixctr 

de pensar) 1 que o Govêrno pretendi a apen.:::s e tão sóoente, coo o cat~ 

goricaoente declarou na Nota Oftciosc..1 Hc-mtrolar'
1 a autenticidade 

da e assinaturas e  a sua Bi~nificação . 

Nada nais naturul e perfeit.;::::J.ente lÓgico, portantQ, que a 
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Comissão Central, ao ter conhecimento de que o inquérito às listas ia 

ser promovido com tais otjectivos, se apressasse a mostrar que o não 

temia e, portanto, que tivesse tomado a deliberação de ir confia-las 

ao Senhor Procurador Geral da RepÚblica, nos termos e com as intenções 

-·que já foram expostas. 

r..cas depois destes factos, sem que, como a Comissão Central 

veio a dize:r no seu RelatÓrio, aprovado por aclamação, represália alg~ 

ma tivesse ainda sido praticada; e sem que tampouco fosse admissível 

esPerá-las, em face dos otj ectivos expresr:.os que na Nota Oficiosa fo-

ram pelo Governo assinados ao inquérito; e em face de outros factos e 

circunstâncias, mórmente o compromisso tácito que resultava do discu.r 

ao do Senhor Presidente d.o Conselho, como mais adeante se vai expÔr; 

recusar a entrega das list.as, para serem 11controladae11, parecia-me um 

acto incoerente e inconsequente, que darla ao Governo pretexto para 

proclamar que tudo fÔra r:~J..s t ificação destinada a ocultar fraudes e ln-

significações das 50,000 assinaturas das listas, 

Isto seriJ, em meu entoànder, a liquidação moral e politica do Mo-

v.im~=mto; 'Pelo menos, comprometerio graveJmente a suu ovante e portento-

sa signll:i..cação. Os prÓprios adepto a lwvi.!lm da arrefecer naquele en-

tua ias mo comunicativo que estava transformando o movimento numa verda-

dl35.ra onda nvassaladora, por québra de confiança nas informações que 

do seu volume e força a Comissão Central ía dando. 

Seria o desprestigio interno e externo. 

Por outro lado, _o ~ovimento proclamara-se sempye legal, profun-

damente disciplinado, j ustumente psra que nunca pudesse ser acoimado 

Pelo Governo de màlvimento, ou subversivo ou desordeiro e contra ele 

utilizar essa arma, 

Aceit.!:lva-se a luta no Proprio terreno d::;. tiituaçüo; não só para 

dar ao Movimento maior força e autoridade, senão tumtém p~ ra o presti-

giar na opinião irlternaciomü. 

ConsequentemeP..t!3, acel+,ova-se o principio de um 11controle11 que, 

de boa fé, ninguem podia dize r entEo que n!Io fÔsse só destinado a i;npe-

dir que se iludisse ou falseasse a opinirío pÚtlica. Concedia-se , jus-

tamente para se encher o Movimento de maior razão. 
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Do inquÉrito, ~ut_ent_1cidade d~e ::n::JsinaturCIB, o t!:ovimen-

to só poderia sp~!n9i2,_E.~~-ªo e Pr§Btigiado. 

E a sujeição a este 11oontrole11, era ainda U!l! acto perfettamen-

te lÓgico e necessiíriamentE:: insito na prÓpri:l r~úío de ser das assin~ 

turas das listas. 

Pois que se pretendeu com elas? 

Ju)itarr:ente impôr o N;ovimento C:)r:JO ttm autêntico sufrágio nomi-

Não se quis que o ~.·:ovimento fioEJsc.e noo incertezas e flutua-

ções de uma agitação difusa, esparsa e incoercivel; quis-se corpori-

~a-lo, dando-l_he a ener;;la de conv1cç5o e  a eloquência de um verdedei-

ro 8ufráRiD no!ilinal; quis-se constituir uo3 força Orzânica de oposi-

ção ao regimen. 

Por tssc, nunce. ninguei:I apôs a sua assinatura para els ficar 

cV-tndesttna, ou ignorada d.'J Governo. 

Pelo o:.mtrário, era nté jus:tamer~te o Governo, que~1 acima de 

tudo se pretend.i.a que conhece~;;se 1 • .18 assinaturas. 

E se riscos havia, cado ur:t, assin!.lndo, r:ianifestal:]ente os ac·ei-

tou. 

As listas nSo :'orai:"L ê:!ntregues. à Cor.;iss5o. Cantrul, e as assinn-

turas conferidas, sen~o para serer:J. exibidas cor:1o test.et:-,unho de um su-

' frágio nOClinsl. 

E por isso mesr!:.O é que es as~;;;lnaturus i:l::>. sendo p~tlic~das na 

ioprensa à medida.que eran apoBtas. 

SÓ não foram todas publicadas porque os jo~nais que apoiavaQ 

o tliovimento não tinham, para isso, eap~ço necessário, pois que o de-

sígnio era j ustamante pÚblicá-las como1 forma de aliciD.ção e propagan-

do; e a melhor p·ropaganda, pois pÕqe dizer-se que foi a publicação das 

primeira assinaturas, atenta a sua qualidad~ , que actuou mais ~ficuz

r:J.ente para fazer deflagra:r o lf.ovimento com a força expansiva que teve 

e  o tr.ouxe de estado latente à revelação concreta". 

É c:>opletar:lente absurdo c onceber que as liStas fossem entr·e-

gues e as assin3turas c onfei.:"idas com a reserva irr.plicito d e só serem 
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conhecidas .. , da Comis!::lão Central 

Para que serviam então ? 

Pois que efeito tinham, ou poderiam ter, as assinaturas se 

não fÔssem exibidas e putlicadas? 

Par a que foram apostas sen:So justamente para serem exibidas 

como um sufrágio nominal e meio de aliciaçgj'o e  propaganda? 

E como poder1am ser exitid~s e publicSJdas sem que o Governo 

delas viesse a tomar conhectmento? 

Não as conhecia ele jÚ em grsnde quantidade, pela pub2.icação; 

antes mesmo de serem entregues? 

Quem alguma vez assinou sob reserva de que a sua assinatura 

não fÔsse exibida e conhecida? 

Quem alp:;uma vez protestou contra a sua publico~llo na impren-

Aliaz, o que foram as listas sanão um élba_lxo assinado ao Go-

Por isso,  p retender agora que os riscos verificados não re-

sultaram do acto e da intenção inicial d& assinatura, com toCos os 

compromissos que lhe estavam implÍcitos, mas do facto da sua exibição, 

seu efeito lÓgico e querido; pretender agora que a assinatura foi a-

posta, sob reserva ou condição de não ser conhecida do Governo, e , 

portanto, de n9o poder oundever ser exibida, lá po~que se efectivaram 

riscos que lhe eram inerentes, constitui uma atitude pelo menos pro-

fundamente deselegante o 

Foram, portanto, perfeitamente lÓgicas, consequentes e legit1:_ 

mas, as atitudes que a Comissão Central assumiu, tão clamorosamente 

ratificadas e aprovadas na as!:lembleia do Teatro Ta borda o 

O iViovimento assinalava-se como um movimento vir·.i.l, que se pr§!_ 

t end iEl fosse mnx imamente significativo, numa h o r a tl!!l. QUd, mercê ã:~ s t 
/ 

circunstâncias de ordem internacional a que mais ::tdeante se ~ludirá;, 

se não julgava possivel que um regimen que tão ardorosamente se pro-

clamara sempre anti-democrático: resistisse o o triunfo da Democrocia 

que a derrota do fascismo na guerra tão amplamente significar::!; numa 
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hora de verdadeira euforia de convicç~o de que o regimen estava, por 

isso, caduco e virtualmente liquidado uo 11vento do democracia11 • 

Foi, por isso, também que os periÓdicos que 3erviram o Movi-

mento continuaram a publicar as listas de udesões posteriores à entre-

~.§lj_~~~~.E_o~~*e depois uinda dessa entrega ter sido valen-

temente recue .dél pela Comlssão DiBJ:.J:.~~-_al do Porto e outras comissões 

distritais, com o .:~plau.so da Comissão Centr.::~l; em yirtude de se terem 

anunciado as represÚlias do B·overno, como ficou d1.to. 

B=.tsta ler, sobretudo, ll 11RepÚblica11 dos principies de Novembro. 

No diEt 10 de Novembro, quando já se iniciara o tnquérito,oinda 

a 11RepÚblica11 publicava. o ;:anlfecto dos intelectuais, e~Hido poste-

riormente ~ entregn dEIS listas, com todos os nomes que  o sutscreviam, 

entre os quais havia muitos funcionários pÚblicos; G , no dia 13, inse-

ria os nomes de centenas de ferroviiíri.os da C.F. que queri~m ver pu-

blicada o sua adtJsão, também prestada d€·PDÜl da entrega d!ls list<':l.S. 

E não faltr:Jrum mesmo pesso.:Js e até ft.<ncionários pÚtlicos,que, 

depois desta entrega, fizeram n sua assinatura, pedindo que ela fosse 

também levada ao conhecimento dos inquiridores. 

Estes foram os motivos por que fundumentalmente sustentei que 

as listas deviam ser entregues. 

Contudo, porque as represálias, sem essa entrega, poderiam ser 

exercidas em menor escala, é evidente que) à semelhança do qua depois 

se fez, eu não teria o mesmo parecer, se à àata pudesse suspeitar se-

riamente de que essas represDllao irinm ser exercidas, s d e que o fam~ 

so 11i:lquérito11 nadtt moia representava do que urn expediente forjado pa-

ra. actualiza :r os orquivo.s da PolÍcia, tanto ass:tm qu-a nt~nca as suas 

conclusões foram sequer pu Clicadas. 

:.~EIS haviD a:!.guem que pudess e suspett.:Í-lo seri~m ente? 

N3o havia. 

E por mim tenho ainda hoje a lmpressüo de que, ao tempo, não 

podia, nem devia. 

Vou dizer porquê. 
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4  - Desde que se instaurou o regimen de 28 ó.e :.~ él i o de :'..926 

que não havia em Portugal uma campsnba eleitor::ü 9_~~:.P_~ por exem-

Plo, da Última campanha americana Stevenson-·EiBen.hower: isto é; ;;.ma 

disputa do p oder pela livre discussão em ordem i! conquista da opin~gio 

pÚblica e , portanto, sem cenoura nem quaisque::t• outros meios con~;~t~"'J.n- -

gent9s que s uscita ssem medo de cada um SX!Jrim:tr. o seu pensamento e Q 

sua vontade. 

Uma campanha desse tipo (que não igual, claro ~;::stá, Pelo so.":l 

nÚmero de restrições ~ que :bhe foram postas) foi aberta em (
1
:.H 

tubro de 1945 par a as eleições da chamada Assemblei a Naciona~. 

Porque foi aberta essa camponha? 

Disse sem rodeios o Senhor Presidente do Conselho, Professor 

Oliveira Salazar, a o rematar o discurso com que em 7 de Outubro de :-.y.._:_,: 

abriu essa, campanha: 

"Só mais duas palavras P.Elra um apelo ao P~J~ O r~~-~Y.~P.E.Y~,; 
avesso a o voto , por temperElmento, Pf?_!E_p,Hl' 1"<;CO!"dJç· o de ~ emp~~ 

idos em que lhe arraotava. dissabores G pr_c j 'J.iZ-Oô. ;:J.:x .. • com od_-1:.-r;~· 

por desconfiança nas pessons e até, c,;uerJ sn:)e. por in~ta Ci er_~ r._ 'J ~ · 

fiB.nço no processo, Uas há circunstânci:~s C:M 9ue se lhe P.Q_~ e~-2.~:: 

dir sacriflcios graves. Poupamos-lhe o  d o sangue pn•a d·::::.·APfi·J> 

!..._ integridélde, a honra e  o d_lreito d!:l N ação: não podemos PDtl,:_ 

par-lhe o do voto ue ex rir.w a sua vontade com a clareza os-st.-
vel". 

"Nós devemos fazer a nossa vida sem su.1eição a sistemos, f~~:... 

rinos ou gostos alheios; mas esta oesma atitude de dignida_g_E?_.§l __ )t~ · 

de endencia n os  a conselha no momento Presente -~-~fl-!'!TI.~L sem r.':t..Y: ~ 

terfugios, a nossa consciência polÍtica e a nossa Y..?~~E~-· ~9-.e __ ~~~ 
governarmos segundo as nossas preferências11• 

Votar é assio UQ grande dever. 

(O grifado deste texto, cono o dos que se seguem, são, por v:in de r·e--
gra, nossos). 

Quais eran essas circunst~nci3s 

Di-lo também o Senhor Presidente do Conc:;i:.ho e!:! a:1terior e s p ..~ .. 
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sagens do seu discurso que constituem, por assim dizer,_ as Premissas 

daquela sua conalusão. 

I 

"Para economizar-vos tempo, dei-me ao trabalho de redigir es-

tas palavras e esforcei-me por me cingir nel:Js ao essencial da 

questão cujo exame nos reune aqui, Julgo poderei !:Hl8 im ser bre-

ve e simpleo. Allaz o meu fir.J. é apenas ilustrar com algumas con-

siderações a dissolução da Asseobleia Nacional DHte!!I decretada e 

a convocação dos colégios eleitorais p9ra~~.'?..9!J.Stituir a nova 

câmara. Verer:-tos eEtes actos à luz das nos::;~s conveniencias in-

ternas, sem esquecer as indlcl'lçÕes do l!"tOmento internnci.:mal11 • 

Mais adeante: 

11
É conhecido o nooso pensamento àcêrca dos fundamentos filo-

sÓficos de tais actos, 

rrws rec'Onhecemos quo hD momentos em que pode convir po-

1 Ít ica:nente esclar~cer o ambiente por meio de uma consul-

ta directa El Naqão11
• 

11

Nisto :.J.OBtram.os dispoaiç~o de ãnimo mais resoluta e literal 

que a maior parte dos nossos democratas; àcêrca d,:,s quais pode-

r.J.OS com afoiteza assegurar ficarem muito àquen de 'nós em confiaE: 

ça,nas urnas, 

à cerca da definição de um problema. pol f t ico fundai:~.ental 11• 
11
0 Governo j ~lga, no entanto, 

essencial dignidade da sua prÓpria sitm;çl!o, 

que existam 

de direlto e de facto 

as condiçÕes 

de seriedade, de segur~nça e de liberdade, 

correspondentes à :;,1agnf.tude C'.ê!:ltes actos, alén da atr.:osfera de 

calma e generosa benevolência que esteja étu seu alcance criaru. 
11
Espero, fin~ü;~cnte , que haja a liberdade de ir.:prensa sufi-

ciente para que possa r.:~ ser apreciados sem restrição os actos do 

Governo 

e se1a possivel a propaganda das ideias politicas 

e dos candidatos a.presentados ao surrágio11• 

Porque'eran asai~ tão formalmente prometidss estas garantiaà 
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de ser-iedade, de segurança e de liberdade no sufr!Ígio 

I 
Disse-o o Senhor Presidente do Conselho pela forma seguinte: 

11
Não há, porém, dÚvida de que a guerra, não digo provocou ou 

criou, porque talvez não seja exacto, 

mas findou num clir::a social e politico que se lhe re-

porta e 

há n~~~~~l'.2.:t:.-.-~L~~1:9~L:.~E~ 
cli:J.a politico esse que o Senhor Preflidente do Gor.selho ma.is 

adeante definiu pela forr-~a seguinte: 

11é por der:~ai_~·--~-V:.~dente que a tanàeir:.l da vitÓria foi 

desfraldad.::l e ficou d:rapejando ·; v ~~.?..-P.3 . ..:i~2..D..9f.a_c_~~~ 

Como era de esperar, o benbor Presidente do conselho :._ogo pro-

curou di~inui-la, dizendo que ela é 

"umt:~ ideia suficienter.J.ente vaga para ser aceita como le-

ma, revelou~se bCJstante ir.J.precisa para servir de base 

construção pol.Ítican. 

Contudo, acrescentou: 

"Faltam algUD.as palavr~s àcerca do clil:w politico,no que 

pode relacion~r-se com. o nosso acto eleit:>ral", 

"A tendência oarcadEl da nossa cohstituição é no St:lnt ido 

da der.:ocracia orgânica que a organização corporativa, 

quando estendida a todas as formus de actividade social, 

deverá realiz ar ,11 

11
Contl.nuo convicto de que à falta de for:::::ulas r:wis pex•-

feitas não descobertas ainda, ·será as8;; & ~:1ais conve-

niente ao povo português, senão aos outros, pois d.r:n·ií 

a proj ecç5o exacta da Nação no Estado. Sob o seu regi-

nen, com perfeita propriedade se poderá dize!' que o EG··· 

tado é a Naf}ão socialmente organizada11• 

"Por outro lado, coo a prudencia de quem trabalha num 

mundo instavel e en ebulição,  a prÓpria constituição p~ 

litica admitiu vári~s fÓrmulas de compromisso com ou-

tras ide ias e inst 1 t uições correntes. Não haveria e!i1 
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qu6:lquer caso ruzt:o, i~~s sobretudo acho cedo p~ra sacri-

ficar prováveis soluções de futuro a fÓrmulas das quais 

se pode afoitw:tent e dizer que nEo se enobrecera:.~ oas se 

gastarar:: coo  a idade e  o uso11 • 

r~:E":.s apesar det:tes juiz~s e preforências assim manifestadas,lo-

go, todavia, o Senhor Preuidente d~ CJnselho acrescentou~ 
11

Não hÚ, porér:t, dÚvida de que está feita tu::!l opiniJ'o Pt'i-

Clica int0rn~cione!l ~cêrcu destau .::snifeutscões de vonta.:~--. 

de popular por via aleitor!ü, e nós só poJeJ;:;os tirar van-

tag'eo d8 que sst~l so :::.::nifeste Ur:!a vez !'I:::liB no Presente 

r:JO:J.ento; 

rr~~-qy_e 300CS d_e Opinl_~o dG_ '{t~e- ..-3_~ n~io pode r1;0VGl"l1Ell" COn-

trU a von_taêt3 pe:rsl.:.:.t,ente de UJ:1 p_,;.~·_ç:; .sste dir& ee df!ve 

nuàar-s"'! de otst_§c:.o~"_ 

Se~iél irnpossivel deix!i:r de ver, uo tenpo, no d~.scu:rso do Senhor 

PrE;;Ridentfl do Conael!J:) e nE!s circunstênci..:::s por' eJ..e invoc.:.tdes: 

1.0. - que oti ciduciãas, incluindo qqueles que não e~t.::J.vao co::t o 

regir::en, erar.·1 f.itraidos a U<:la car:lp·anha politica ao -geito 

deb(jD:S caopanh:::s er:! do~::ocrac.tEl, e, portento, com us g<H'éln-

tias i::-;pl{cit~s de 11
SU!'iedü.de, segurunçu e litE>rd<-.de11 que 

aliás o prÓprio &enhO!' i>l'esidento do C· ... nselLCI e.xt.Jllcitl:l'"H:l~ 
te pror:::et eu. 

2.0. -Que esta c~mpnnhn polit1ct1 co:r. "tE:is cnrElc0er~lst1css, ro-

sul ta\r:J c1!1 nEJcer:Hlidado (~u·e o !'eg:!..:::EJn t ~.r11a da se pÔl' ~ com-

passo coo.a O;:>inl.~O 1nf, e.~l,&:c ~onu.l s ":>vJtn!' a i'ePu:t.s~ do 

conce.rto das nnçõoe oc.tdt-lüt.:.~l::: ""lituric;sus. 

3n -Que, de f:J.cto> er.pli:::~.l;,: e lr.:~o-L1."clt,:::-:-.~nte , o Se!1.bor Pl'aSi-

dentC' J"J ConaelhoJ r;D Ot:r d~.scur-':lo) gare.ntiu e JJiberdtlde de 

tlélni:""'eat·H .. <Io do pen:J_:..r:J.er·~o p0::.itico, ató par-e se mudar- ãe 

4° -Que o Governo deu no ::.nquéri to à o 1 is tas o  o b.j act lvo Único 

àe controlar 
11
::l .!Httent.icid~de das assinaturas 3 o signifi-

c!ldo que lhes D:tribuiran os que us tenhan assin9.do", j ust~ 
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mente para que a opini5o pÚblica nÊ! o pudesse ser falsificada. 

Port!.!nto, as listas forar.1-lhe entregues, e ele recebia-as, 

Úni.cam.ente para esse fio. 

Er.l face destes irrecusáveis 11assentoS11 poderia alguem admitir, 

ao tempo: 

a) que o Govê:rno tivesse El audácia de infringir os canônes da 

vere. democracia, 0xercendo represálias sabr a quer.J. r.~onifes

tasse livremente a sua opiniUo por ela, arriscando-se a8sim 

à ref)pls a da opinião intern!:lcional, que o levara a mudar de 

atitude, e à inaceitsção das denocracias ocidentais? 

b) que etisa repulsa da opiniÊ:io internacional e consequente ina-

ceitação do regimen pelt!s àen,ocré:lcias acidenteis se ntío 

desse? 

c) que o Governo consentisse em tais represalias, depois de 

atrair os cidadãoo a una canpanba e de lhes pro!:leter tão so-

lenemente 
11
Segurança e liberdade, até par;:: at;..cSJr e mudar o 

d) que o Governo deose às list~::; uc deotino co!:iplet.:<IJente Iii-

verso daquele que fÔra êl razõo de s er da entrega por ele 

proprio definido !1;1 Not!l Oficior:w.? 

Por ;:nin, confesso à puridade que isto ::te parecia rcdonua:Jente 

inadm.l..asivel. E, de facto, ninguem., então, o ad:.;itia. 

Para oais, não se podia esquecer, taotém, que o :regi::wn se ha-

via compro!Iletido numa doutrina, de Índole retintElmente cristã, segundo 

a qual nenhu:;:a Razão de Estado,  e muito n.enos os interesses de uma fac-

ção politica, pvden e devem prevalecer s:>tre os pri.ncipios morGJis e da 

consciencia individual; que na prÓpria Constituição estava inserido o 

principio das lir:iitações de ordeo moral ~o exercicio dos direitos; que 

por força duquela àoutrinn, verdadeiramente essencial na construçfi:J t eÓ-

rica do chaülado Estado N:>vo, t ~ l cor.:.:o o têi:J definido, havie sempre que 

respeitar, eo todas as circunstâncias, .!l 11em.inente di[.ni0:..:qe d n pessoa 

hut:!.ana
11
, que nfío pode, evidentewente, sair r espeitodu ou:...1ào os indivi-

duas sofren. represálias por teren nanife st<:~ d o .:.~ cp in~dío q 1J.e s e lhe s 
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mandou exprimir livre!:lente cor:io Ulil dever i que c Senhor Presidente do 

Conselho deixava já éldivinhar, em ~u itos dos seus discursos, o pensa-

mento, de que se tornou depois pa:::.actino, de se dever alêvantar ur:ta 11 r.J.i~. 

tica da consclência
11
, sobretudo quundo dizia, estabelecendo a dife:ren~

ça c or.~ os regimens totalitários: 

11

nef:>ses :regir:lGns, co:r,o sabe, chegava-se ao endeuB:JF.lento do 

Est.:Jdo, que se julgava o detentor da verdad& integral em 

G"Jatéria politica,  e até, nalguns casos, r:J.or<:<l e religios.;t. 

O Est3do Novo português, pelo c.:>ntrário 

_está cheio de li::'li t-~:;Ões, rl-..;; c."lt:os cl.:. consciên.-

O regin6n estava co::1pror.wtido nuna ex.:tl GDç!!o de _p or~-Y-~L!§!~1s;":".:2:.. 

que se não pode conceber seo as virtudes d9. lee.ldade, dv. galhu!~di~, da 

bizarria, e , sobretudo, Ser:! esse fino predicado ãa aloa lusÍ-"Jd.:L .. t.lio 

exemplar nos mais lÍdirJos varões dtl ~Jciona.lidade, como nos h.Jr::tent: r.wi a 

f;lir.Jples do Povo, que SG chaE;a ~ 

O Senh;:.r Presidente do Conselho, enfln, no seu discurso in9ugu-

ral da csmpanha polÍtica, di<;sera muito exPlicitamente: 

1

' 0 Gove~n:J julga, no entanto, essencial à ~!?_idade da sua 

p;:oÓpria oituaçffo, que exista;.J, de direito e da factt?_, as 

c')ndiçÕes de seriedade, de segurança e de lj.!:::erdade, cor--

respo~dentes r:;.agnituda destes actos .. , 11 
11

E porque sonos de oplniiío que se não pode go·:er!'l.::..r contrR 

a vontade persicltente de un povo, 

este dirá se deve t:!udar-se de sistcn~a:'_ , 

quer dizer' de reeir:len . 

Queo, perante tais factos e circunstânc:iJls~ G a ·Jent·~c· d~s-.:.~: 
11

clion
11 

ousaria, ~~ prever, ad ... ltlr 'JU acr(;;C:tt.Stp na possH:iJ.:!.du.dc• 

de so <:lproveita.rerr. ns listt;J.s para se exercGrer.'l repres ~li:'.l.s oc. o·J:Hi:lr 

dificuldades a quen as asoin~u? 

Ur.ta só - e tanto ba.sta para condenç.r os õeus ~esponsavsis c..a 

consciência âos huoens, no conceito dos Povos e fatalmente '10 juizo do 

E eu mes!JO Deus, 

Por r::irn, fiqueo puro de c:msciência, SJ:J.bor·a não aliviado dor 
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sofrir:ientos prÓprios e alheios, 

Boa fé excessiva? Tar.~pouco , em face de tão solenes compro-

misf:los e de tão categÓricos imperativos circunstanciais e morais;mas 

se foi, e boa fé quer dizer realmente ausência de ruindade na alma e 

de malicta no pens.:~mento , aqui proclamo que irei assim até ao fim de 

vida; porque os V~ lares do meu culto são outros, que nfío traem a pu-

reza do Espirita Verdadeiro. 

Em Evora aos 29 d~ Dezeobro de 1952 

TELEGRAMll ENVIADO DE LUANDA 

pelo 

DR, LIMA ALVES 

em 3 de Janeiro de 1953 

11
Acflbo receter livro Setnsti;;o Riteiro ponto Em si abraço ente!'_ 

necidamente m!lis que amigo o homem honrado e advogado exempl'Jrissimo 

ponto Vou tentar elotorar carta putlicavel contrituir restatelecimeg 

to verdade entr6t::mto afirmo solenemente uso entender que Procurador 

RepÚblica não foi por nós procurado sua iniciativa ou conselho e po~ 

terior entreg~ listas foi resolvida rrembroe comissão cehtral apoz 11. 

vre debate onde estive presente continuando assumir minba quot::t res-

ponsabilidade ponto Força sua tela consciência mais que suficiente 

suportar desgosto estoicamente-Lima Alves11
, 
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