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l Submeto aos portugueses o meu marrïesto eleitordl, que representa o meu compromisso
perante o eleìtorâdo como candidâto à Presidência dâ República.
Este manifesto, que corresponde ao que se
costuma chamar pÍogrâmâ de candidatuÍâJ assenia num principìo fundàmentàl. numâ visdo
da funçáo do Presidentê dá Repúb.lica, nlrma
concepçao de yrdá ê num criterio de àctuaçÀo.
2. O princípio fundamèntâl traduz-se no valor ínsubstítuível da democÍacìa pluralístâ.
Quando se esquece a h;sloÍÌa. a democÍâciâ
portuguesa poderá pa
dado defin!
tivamente adquirido. Mâs assim
ciênciâ da morte revela o valor da vida. a históriâ ensinâ que a democracia é uma conquistâ
permanente e umâ exigência constante. E sem'
pre â inconsciência que a perde, depois de com'
prometida pela ineficácia e pelâ cegueirâ dâ
complâcência e do gosto dâ instâlâçâo, ou pelâ
parciâlidade sistemáticâ, ou, âindâ, pelâ tentâção da aventura. O fâcto de as instituiçóes democráticas não se encontrârem neste mom€nto
em perigo não deve esconder â necessidâde de
uma peÍmanente conscÍéncra democrari,?. que
constantemente as reforce.

3. A visão que tenho da função presidenciâl
baseia-se no princípio do rigoroso respeito recíproco das comperèncias dos diversos oreáos.
dentÍo dâ separaçáo e Interdependéncia de podêÍes fixada pela Consiiruição, no conhecimenro
da relâção de forças políticas existenre em Portugal e na noção de umâ hierarquiâ de valores.
O Presidente dâ República não deve ser um
meÍo irbitÍo pâssivo. nem teÍ por objectivo con
seguir uma estabilidâde apenâs apârente. Regulador do funcionâmento do sistemâ, é mâis do
que isso, nâ medidâ em que encarnâ os vâlores
fundamentais da Democracia e dâ República e
enquanto representâ o último depositádo das es
peranças dos po.tugueses.
Mas. por isso mesmo. porque tem de exprimiÍ o essencial mais do que o secundário, o que
é susceptível de unir mâis do que aquilo que
possa conduzir à divisáo, nào deve o Presidenie
dâ Repúblicâ. seja quem for que o eteja. póÍ de
lãdo rigorosos critérios de ieuâtdâde de trâtâ
mento e converter-se em instrumento de parti:
dos oÌr de coìigações pârtidáriâs.
Recuso. por isso, a vircu/ação do exeícicto
da tunçào presidencial apenas a uma parte do

Se for eleito, nâo serer um Presldente pâssì
vo, náo toleÍârei abusos, náo recearei desafios,

nem prescindireì do essencial. Mas náo abusarei

tão pouco dos meus poderes, nem peÍderei

o

sentido dâs pÍopoÍçóes e dos limites.

4. Sou um sociâlista democrático. Dìsse, e
repito-o âgorâ, que, se merecer a conliança do
elertoÍado, como Presidente da Repúbhcâ serei
apenas portugïés e democfâta. Não se tfâta de
abdicâr de convicçóes, mâs de me submeteÍ à
servidão do caÍgo.
Como português e democratâ levârei natu
râlmente, paÍa o exercício das funções, uma concepção de vida colecti'va- uma ideìâ de PoÍtugal e da democtâcìa, traduzida na fórmula
"Nova Democracía - Nova Repúblìca".
Sei bem que a construção de uma Novâ DemocÍacia e de uma Nova RePública é târefa qÌre
nâo se confina â um Presidente da RePública e a
um mandato. Exige o empenhâmento duradouro de todos cìdâdãos e representântes Politicos.

PoÍ essa concepção determinarei, em qual_
quer câso, o meu compoÍtamento E pÍocuraÍel.

tanto no exercícìo de poderes de decisâo como
no uso do d;alogo e dd palavra. mobihz"r os cjdadâos e os seus representantes pâra aquela tarefâ, onde podem cabeÍ todos os poÍtugueses,
todos os órgãos e todos os partidos.
5. TeÍei, finâlmente um cÍitério de âctuaçáot a tidelidade.
Fidelidade a Portugâl
não perderei â
consciênciâ dos riscos que ameaçam,
náo a conlinuidade de Ponugal como Nâçáo poliricamente independente, mas a nossâ liberdade de decisão. nem cederei à tenração facil de compromissos apârentemente cómodos,
Fídelidade à Corstituiçáo
a que o Presidente da República presta juramento
eJ por
consequência, à legalidade democrática- e âo sufrágio populaÍ. Agirei co'Ì' |eâldade democrática
e exigirei que todos os órgáos o façam.
Fídelidade âos Portugueses
o dia a dia
- Presidendos portugueses não é fácil e nenhum
te da República pode fechar os olhos ao sofrimento e à injustiça. O último direito de um povo
é o direito à esperança. Tudo fâÍei pârâ que,
como foì já dito, os porhrgueses náo fiquem reduzidos à esperanÇa de ter espercnÇa.

I
PARA UMA
"NOVA DEMOCRACIA"

E UMA
<NOVA REPUBLICA"

A

Uma democracia
em formaçáo e com úcios

1. A democracis portuguesa é uma
democÍacia ainda em formaçào

Fci longa e dolorosâ a luta pela restauração
das instituições democráticâs. Foi difícil â suâ
consolìdação. Vivemos hoje num quâdro institucionâl cÌlârâmente democrático, emborâ, por ve,
zest os comportâmentos e os gestos trâduzam,
ainda, a herançâ do autoritârismo.
A democracia não se esgotâ nâ existênciâ
das institrÌições. Sendo o Governo do povo, pelo
povo e para o povo, exige itdelidade das instituìçôes à sua origem e requer conserso nacional
quanto ao modo do seu funcionamento, câpaz de
superar as nâturais fÍacturâs que a diversidade
de interesses e a competição políticâ inevitaveÌmente vão criando.
Tudo acaba por traduzir-se no cârácter genuÌno da representação democrática. E indispensável que, em cada momento hrslorico, o
povo se recoaúeça naqueles a quem os processos
jurídicos atribuem a representação, tanto por
ïoÍça da legitimídade âc€ite desses processos,
quanto por força do modo como os mandatos
conferid os são desempenh âdos.
As gâÍânhâs da regurança de qu"lquer regime democrático residem nâ consciêncìa e nos
hábitos democíáticos de todos, cidadãos e representantes políticos.
Exìste hoje indiscutível consenso colectivo
quanto à democracia. Mas o enÍâl'zamento, nos
cidadãos e representanles polii;cos. dâ conscìèn
cìa democfátíca e dos hábitos democrátìcos
de liberdade e respeito pela liberdade, de res
ponsabilidade,detranspâréncia encontra-se
Por isso considero a democracia ainda em
formâção ou, talvez melhor, aindâ em implantação. As instrtuiçoes sáo rigorosamente democraticas. Falta, no entanto, que se complete o processo do seu enraizamento na consclèncrd e nos
hábitos colectivos.

Contríbüìr paía o reforço da impÌantaçào da
democracia é o prìmeiro propósíto da mìnha
cardidaturai procurando o máximo consenso nacional possível quanto ao funcionamento da democracia; promovendo um esforço colectivo de
desenvolvimento da conscìência e dos tÌãbitos
democráticos; denunciando os vícios que se forâm instalândo no funcìonamento dâs instituiçóes e participândo na sua correcção, dentro
dos l'mites propflos dos poderes consrirucionais
do Presidênte dâ Repúblicâ.

2. O funcionaurento da nossa
democracia revela úcios graves.
Não se defende a democracia ignorando os
v,cios que se hâjam insralado no sêu tuncrona
mento, mas denunciando,os e contribuindo parâ
a sua superâção
sempre com a consciência
- pdrà à democràcià nào edeà
qìje a àhernat'và
dítaduÍa, mas a democraciâ melhoÍ.
Não se defende a democraciâ disfârçando os
vicios rears sobre querelas acercâ da orgdnizaçáo dâs instituições e da lei fundâmental, que
tèm o seu momento adequddo e o seu orgáo pÍo
p o de expressáo (â Assembleia da República) e
qÌre, tornadas permânentes e instrumentalizadas por interesses de partidos, coligações partidáriâs ou candidâtos prejudicâm o ìndispensável
consen;o nacionàl quânto ao funcionamento da
Os vrctos mais gÍaves da nossâ democÍacra
misé a â irresponsabilidade, o
clientelismo, a colrupção, o centralìsmo, a desiguâldade da lei e perânte a lei, a fâlta de informação necessáriâ ao exercício consciente das li
beÍdades públicâs.
A minha candidatura não é uma candidatuÍa contra a Constituiçáo é uma cândidaturâ
de lealdade deniocrática, que exprime â fidelidade à Constituição e, por isso mesmo,.âceitâ â
suâ modificação pelo órgão competente, no tempo e na formâ próprios.
A minha candidatura é, sím, uma candìdaturâ contra a injustiçâ, a mìséíía, a ìíresponsabilídâde, o clientelìsmo, a corrupção, o centÍalismo,
a desigualdade da leì e perante a leí, o segÍedo
infundado.
são a injustiça, a

3. É indispersável coutribuir
paÌa a criaçáo de uma
Nova Democracia
e de una Nova Repúbüca.

A Nova Democrâcia e a Nova Repúblicâ

que pÍoponho tão resultam de umâ rüptuÍâ coÍn
â situâçáo actual. Pêlo contrârio. um dos princt
pios fundamentâis da democracia é aqüilo â que

châmo o p ncípio da lealdade democrátíca, ot)
seja. do resperto, substanciâl e sincero. sejâm
quais forem âs opiniões de câda um, da Const;
tuição, da legalidâde democráticâ e do sufrágio
popular.
A Nova Democracia e a Novâ República
que propugno hão-de Provir do âperfeiçoâmento
daquito qüe já temos e vivemos.
Uma Nova Democracia, isto é, uÍna democÍâ(iâ da qudl tênham sido extirpados os vrcios
que inquinam o seu funcionamento ou muitos
deles, uma demo.racÊ conscrcnte de si propria
e enraìzadâ nos hábitos, sem segredo nem medo'
íesponsável e descentrali2ada, plüíalìsta e tole'

Uma Nova República, isto é, :urr, Pottugal
de todos os PoÍtugueses, com uma ideia de si
pÍóprio e senhor do seu destìno, orgulhoso do
pâssâdo mas vìrado para o futuro, sociedade sotidária e justa, de pÍogresso e de desenvoÌvì'

B

- NOVA DDMOCRÂCIAr

um Estado sem segtedo
e uma sociedad€ sem medo,
lesponsável e descentralizada,
pluralista e toleÍante

1. A Nova Democracia exige
um Estado sem seEredo.

Não exìste exercicio consciente dâ lìberdâde
sem informação. E esta não é âpenas a que decorre do direìto fundamentâl à info.mação atrâvés dos meios de comunicâção sociâI.
Envoive ainda o âcesso de todos os cìdâdáos
âo conhecimento reâl dos critérios de âctuação
do Governo e da Administração. Não se pode
permitiÍ que os v€rdâdeiros motivos de decisão
sejam encobertos e se requeira depois aos cidadãos que julguem sobre disfarces.

I

Só umâ ádminisfÍação abetfa, que não tenha ou não possa ter razões pâra encobÍiÍ o pÍocesso que conduz à decisão finâI, permitirá combâter o que é hoje o cancro maior dâ nossa democÍaclâ: a corrupçáo.
É necessário acabar com o arcaico segredo
de Estado vigente entre nós há séculos, salvo
naqueles raros casos em que se imponha, como

acontece no qüe respeita à intimidade da vida
pÍivada, à defesa nacional e à política externa. O
segredo fomenta a coÍrupçào, como â noite fo-

A moralidade e a seÍiedade da actuação governamental e âdministrativa tém de encontrâr-se permamentemente expostas.
O segrcdo de Estado cííou um Estâdo de
Segredo.
No que em mim couber, se for eleito, contri_
buirei para que, vencendo hábitos seculares, se
constÍua um -Estado sem segÍedo.
com já subliNo entanto, se é certo que
nao se
nhe;
a problemál;ca da inÍormâçáo
lìmita- à questão de Comunicaçáo Social, nâo é
menos verdadeiro que sem liberdade de expressão, sem respeito pelo direito de informar e ser
informâdo não hâverá, em Portugal, cidâdãos na
acepção plena da palavrâ.
O Presidente da República é um dos garantes, perante o País, do pleno cumpÍimento das
disposições constitucionais relatìvâs à liberdade
de expressáo de pensamento.
A liberdâde de expressáo, o confronto de
perspectivas e o pluralismo político não podem
ser exclusivo dâ Imprensa escrita. Náo é admis
sível que se viva nâ áÍeâ audiovisuâI, nomeâdamentê nâ televisão, uma situâção de lìberdade
limitada, enquânto nos joinâis (considerâdos no
seu conjunto) existem condiçôes parâ â expressáo de 1odâs as corÍentes de opiniao,
A Ìelevisáo náo pode ser Íeudo dê ninguem:
nem do'Governo, nem de grupos privados. O
setviço público de televisáo continua a ser necessário êm Poíugal e d suâ Íeformâ exige ã
desgovernarnentalizaçâo e a corâgem de incenti
vàt d quèlidade e d isençào.
A intÌoduçao de foÍmas de concorrèncjâ na
televisâo, dentro dos pârâmetros constitucionars. aúgura-se-me posúrva. desde que seja executadâ de modo equilibrâdo e consensual, tendo
em conÌa a expeÍiència pr<iprra e as experiencras
alheias neste domínio.
A criaçdo de uma srtuação bipol{ oa áíea
de Teìeviráo não e desejavel. assrm .omo será
de evitar a proliferaçao desoÍdenâda de canâi. e
estaçôes.

Deve. portanto. existir conl.orrencia. em
condrçòes de equidade. entÍe oÍgâos de seÍviÇo
público e órgãos pÍivados nâ Televisáo, nâ Rádio e nos Jornâis.

2. A Nova Democracia exige
uma socledede sem medo
O princípio de todâs as ditaduÍas é o medo.
Por isso não há, nos nossos tempos, ditâdura sem

polícia polÍtica.
Vivemos em democracia, â polícia políticâ
que algumas gerâções não esquecerão foi
-extintâ. Nesse aspecto. o medo terminou.
Qüero solenemente declarar que, se for Píe
tidente da Republi.ê. nâo pemiurci qDe. sejà
sob que forma for, se recriem fórmulas susceptÍveìs de degeneraÍem na Íestauraçâo de polÍcíâs
daquela natureza.

Mâs há outlas maneiras, mais subtis, e que
todos conhecemos. de condicionar o exercícìo da
liberdade: o despedimento abusivo, â recusa de
empregoi â reserva de benefícios pâra clientêlas, a pârtilha do aparelho de Estâdo e da gestão
das empresas púbÌicâs, a recusa oü o condicionamento infundados do crédito. a extorsão. ostensiva ou disfarçâdâ...
. A lei tem de ser rigorosamente cümpridâ.
Mas os limites dâ dìscdcionâdedade têm iguâlmente de ser apertados e as situaçóes de impunidade sÌrprimidas, para que uns náo fiquem
despÍotegidos à mercê de outros, e para que os
compoÍramênios polrticos ou sociais n;o sejâm
determinâdos pelo d€sejo de benesses ou pelo
receio da perseguição. E tâmbém parâ que
âqueles que possuem â coÍagem de resistrr nao
tenham de pagar câro a sua coerência.
A uma sociedade de dependênciâs abusivas
e de receros calâdos queremos substituir uma
sociedâde sem medo.

Criá-lâ é umâ bâtalhâ longâ e quotidiânâ.
Nelâ pârticiparei.

3 A Nova DemocÍÀcia
Íequer igualdade e responsabilidade
Todos devem ser igüais perante â Lei. Por
isso zelârei meticulosamente para que âs leis
náo privilegiem. beneficrem. pÍejudiquem. privem âlguém de qualquer dìreito ou isentem alguém de quatquer dever em râzáo da ascendência, sexo, Íâça, línguâ, terÍitório de origem, religiáo, convicçóes políticas ou ideológicâs, instfl.rção, situâção económicâ ou condição socìal. Mas
â igualdade implica mais. Ìmplicâ que seja igualmente tratado o que é igual e diversamente tÍatado o que é diferente. Por isso, fora dos casos
de discriminaçáo constitucionâlmente proibida e
ântes enunciados que nâo tolelarei, âjuizaÍei devidamente, antes de promulgar as leis, do lÌ.mdamento das discriminações que possâm estabelecer, à luz, nomeadâmente, das târefas funda-

mentais do Estado estâbelecidas na Constituição.
Mas também a todos a Lei deve ser igualmente âplicâda. Os cargos âumentam â responsâbilidade, não a dimìnuem. É preciso pôr termo
às situações de impÌrnidade- sejâm de querÌ
Íorêm. govêrnanles. partidos pol icos ou goverNão há democÍâcia que subsistâ sem exemp1o. Usarei, assìm, do direito do presidente da
Republica à informd(:o para por rermo as si.
tuâções de impunidade.

4. A nova democracia
é uma democracia descentralizada
Uma democracia livre, responsável e informâdâ implica descentralização. Só a diversidâde

é criâtiva, só elâ permite a consciéncia eracta

dos problemas e â efectivâ participação dos cidadãos nos vários níveis dã vi.lâ .olêcÌivâ Mântidos que sejam valores fÌrndamentais comuns e
I'mitês essencidi.. a diÍerencid\áo relorça a unidade, em vez de â pÍejudicâr.
Em Portugal tem permanecido a estrutura
centralista herdada da monarquia âbsoluta. E a
verdade é que a dìsputâ ideológica entre a des
ccntrahzaçaoe d centralizaçao- â m€ne'ra monárquicâ or.r à maneira jâcobina, ou segundo
quadros fâscistâs ou para-fascisas sempre
âcabou por Íicrr. em murto larga medidâ. â mâÊ
gem da realidâde, determinada por hábitos e
reflexos centralistâs das estruturâs políticas e
dos âparelhos burocÍáticos.
O 25 de Abril conseguiu, até certo ponto,
romper a barreira: âs aúlonomias insulares as
sim como o poder locâl representam duas dâs
suas grandes contribüiçóes. Mas muito rapidamenter onde puderam, os .eflexos centralistas se
fizeram sentir.
Há que manter, aperfeiçoar e iÍrcentivar a
âutonomia político-administrâtiva dos Açores e
da Madeüa. que coÍÍesponde d foíes e enraizadas tÍadições históÍicâs e democráticas das suas
populações e constitui a forma mais eficaz de
enfÍentar o desafio do desenvolvimento em regiões insulâres, despÍotegidas pelo poder central
âo longo de séculos.
A autonomia,é üm díreito que se Íeconhece
e não uúâ concessão ínagnânima do podeÍ
cenlÍal.
Noutro plano se coloca a problemática da
regionalizâção do continente, âcerca da qual
âbundam declârações de princípios iÍÍealizáveis
e demagógicas, enquânto escasseia a vontade
politicâ de procedeÍ a \ína descentraiizaçao
efecliva. tendo em conla os legrtimos anseios e
as aspirâções fundadas das poplrlaçôes. Neste

sentido, e emborà ob!ìamente a âcate., continuo
a denunciar o absuüdlo dâ disposiçâo constitucional que exige a criação simultânea de todâs âs

dolhe unidade, independênciâ e, em todas as
circunstâncias, responsâbilidade e respeitâbili-

regióes.

Um grande êsforço colectivo terá de ser feito, nos próxìmos anos, pârâ reduzir significativamente as relaçoes de dependéncia econdmica e
de subalternidâde política a que o Pâís tem estado sujeito.
Ressalvando o esforço pâtriótico reâlizado
pelo actual PÍesidente da República no sentido
de alargar e consolidaÍ o nosso espâço de autonomia, forçoso é verificar que nos encontramos
hoje em situâção de enorme vulnerâbilidade política e económica, resultante em gÍande medidâ
dâ incapacidâde do pode. político, ao longo de
sucessivos governos, para deÍinir uma estrâtégiâ
capâz de nos garântir o máxiÍno de independência possíveì Íum mundo de interdependências,
em que os grandes poderes e os grandes inteÍesses tendem a impor hegemoniâs limitativas da
soberaniâ dos Esr€dos e da }berdâde dos povos.
ReafiÍmando as pÍincipais linhas de acção
preconizadâs, no discurso inaugural dâ candidatuÍa, para os grandes temas da polítìca externa
portuguesa
nomeadâmente a integração activa na CEE -e o foÍtalecimento dâs relaçóes com
os Países de Língua portuguesa
sublinha-se
aqui â necessidade imperiosa de- definiçâo de
políticâs na áreâ económica e finânceiÍa, que
apontem pâra o alaÍgamento da nossa autonomia e o foÍtalecimento da nossa independência.

5. A íova democracia exige
uma sociedade pluÍalista
e tolera.nt€
Há um mínimo de consenso essencial que âo
PÍesidente da Repúblicâ pertence preservâr e
promoveÍ, o qual em pâ.te vem expresso nâ
Constituição, em parte se encontrâ parâ âlém
dela: o respeito Ìigoroso dos direitos e dâs liberdades, a protecção dos mais desfavorecidos e
uma sempre maior justiçâ sociâI.
Mâs o princípio democrático impôe que as
várias concepções de sociedade livremente se
confrontem e sejam julgadâs pelo veredicto
popula..
Sem pluÍalismo nào há democrdcia. mas
sem tolerància náo há veÍdadeiro pluÍalismo.
Defenderei sempre a toterância entre os
portugueses e zelârei, até ao limite das minhas
forças, pela subsistência de efectivâs condições
de plurâlismo em Portugal. Só o plurâlismo e a
tolerância podeÍão permitìr â mobilizâção de todos os portugueses em toÍno de projectos nacronâis de desenvolvrmento econdmico e de mâior
justiçâ sociâ1.
Velarei aindâ cuidâdosâmente pelo respeito
das condìções efectivas e leais dâ possibilidâde
de altemância democÍáticaNeste sentido, sem prejüízo de revisões da
leì eleitoral que âproximem os representantes
dos seus eleito.es, opor-me-eì â qualquer refoÍmâ daquela lei que implique o Íisco de alteiâçáo
substancial da correspondência entre votos alcancados e mandâtos confe dos.

C _ NOVA

REÚBLICA:

uma sociedadê
independente,
mais justa e solidária ,
de pÌogresso
€ de desenvolvimento.
1. A NoYa Repúbüca é uma Eociedade

ildependelte

O Presidente da República, símbolo da unidade do Estado e da independênciâ nacional,
deverá ser o primeiro dos poÍtugueses a dignifrca. a representaçâo extema do Estâdo, confeÍin:
10

dade.

PorventuÍa mais do que em qualquer outro
campo, até pela ideiâ de continüidade e estabilidade inerentê ao exercício da função presidenciâI. enquânlo Presidente da Repúbl;ca usaÍer o
prestrgro Ja funçao. s âÌrroridâde do orgào e a
influéncia do cârgo pâra conferiÍ o maximo de
coerênciâ, credibilidade e segurânçâ à representação externa do Estado.
Quero sublinhar a minha inteira fidelidade
aos compÍomisso's internâcionais do Estâdo português; nomeadâmente no que se refere à ãdesão à CEE e à presença de Porrugâl nâ NATO.
O quadro de referências da política externa
portuguesa, estabelecido em função dâs nossas
trâdiçòes e interesses geopolrticos. pÍessupóe o
reforço das relações bilaterais com os aliados
tÍadicionais, sem pÍejuizo da frdelidade a nossa
vocação históricâ de abeÍtura, solidariedade e
cooperaçâo com todos os povos do Mundo.
O povo português optou mâiodtâ amente,
atÍavés de sucessivos actos eleitorais, pfrlâ integrâçáo do nosso País nas Comunidades Europeias. Tudo fârei, no âmbito da competência do
Presidente da República, parâ âssegurâr que
essa opção europeia, na suâ dimensáo institucional, política, económica, diplomática e cultural,
sejâ concretizada de formâ consentânea com o
intetesse nâciônâl-

1986 será o ano de adesão de Portugal à
CEE. E necessário que os portugueses corDpreendam e aceìtem, na sua globalìdâde, o desafio
que, deste modo, se coloca âo País em todos os
sectores dâ sua vida política, económica e cultuÍâ1. Pelo meu lado, entendo que é dever do Presidente da Rêpública alargar espâços de consenso e estimulâr a deÍrnrçao de linhas de orientaçáo política, no plano externo e interno, que
fâvoreçâm uma integrâção harmónìca e ajustâda
ao modo de viver e de sentir dos portugueses.
Não podemos esqueceÍ que a nossâ presença nas
Comunidades Europeias Íepresentâ uma Degociâçào permanenle em que os inreÍêsser nacio.
nais têm de ser defendidos com firmezâ c competência.
A opçao euÍopeia náo Íepresenta, pârâ mim.
üma fatalidade económica, nem umâ opção de
última hora. Toda a luta política que tÍavo desde a juventude foi determinada pela ideia de
contrapor ao espírito Íetrógado, conservador e
salazarisrâ a ideia mais v"srâ, nobre e democraticâ do .espírito europeu" e pela necessidâde de
ultrâpassarmos a fronreiÍa politica e econdmrca
que nos separara da Europa alem Prreneus.
Estâ opçá€' europeia não é ântagónica, nHs
complementar, dessâ outra prioridade dâ polít!
câ externa que é a aproximaçâo aos pâíses de
expressão oficial portuguesa: Angolâ, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São
Tomé e Príncipe.
A am;zade entre Ponugdl e os outÍos pârses
onde se falâ e escreve poÍtuguês é, antes de
mais, um imperativo de naturezâ histó ca e cultural, qre radicâ no interesse mútuo de defender e valonzâr a hnguâ e â cultura que nos sào

Tambem neste plâno e relevdnle o papel
do Presidente dâ República, enquanto simbolo
do consenso nacionâl e da unidâde de .epresentaçáo externâ do Estâdo. úmbro, aqui, ã papel
desempenhado pelo Presidente António José de
Almeida no apÍofundamento dos lâços políticos
entre PoÍtugal e o Brâsrl. ProcuraÍer rnspirâr.
-me nesse exemplo histódco no domínio, complexo e sensível, dâs relâções entre os pâíses de
expressâo portuguesâ.

2. A Nova República é una sociedade
Dals'solidáÌia e mais Justa
Não há consciência moral nem sociedade
que a prâzo resistâm à ìnjustiça é à falta de solidariedade ou à frustÍaçáo das novâs geÍaçóes.
Nos ânos mâis recentes, mercê dos vícios já
âpontados de que a nossa democÍacia padêce e
da faltâ de vontâde políticâ pârâ consensualmente definir os objectivos do progresso econó-

mico nacional e as medidas para a sua prossecu
ção, esta República tornou-se menos justa e menos solidária.
Uma socieddde justa e solidaÍE rjo e uma
soctedade de assrsrrdos, maç aindà menos serd
uma socíedade oade os custos da austeÍidade
sejam rao intquamente d,srribu,ìlos. â ponro de
hâver portugueses que passam fome.
Uma Nova Repúbtica náo é só uma Repúb|ìca que nào agrâvâ as injüstìças existentes,
mâs sobretudo una República que pÍioritaÍìamente as mìnon e elìÍnína.
Ao Presidente dâ República não caberr po
deres na definição de políticas económicâs e sociâis mâis solidárias e mais justas. Mas,se rne
proponho exercer os meus poderes pâra evirdr
âs Ìeis que lorem iniquas, usarêi rambem todo o
meu poder de influência em âpoio de políticas
económicas e sociais tendentes à eliminação dâs
injustìças e ao estabelecimento de uma sociedade onde as oporrunrdades sejam rânro quanro
possível iguais e a prossecução dos interesses
próprios de cada um seja feita no quâdro do
inreresse gerdl, sem preteriçáo dos direitos ou
leúimos interesses de ourrosA No\a República deverá ser uma socìedade onde trabâlhar sem receber a correspondente e indispencárel remuneração seia inimagìnável, em que procurar anos a Íio ìm sítio
onde apÌender, um primeiro emprego ou uma
câsa não passe de uma má recordação do passâdo, onde umâ reforma cada vez ;ais magra
não seja a injusta paga de uma vida de trabaÌho.

3. A Nova República
é uma sociedade de pÍogresso
Nos ânos mâis recentes a sociedade portuguesa não conseguiu âinda ultrâpassaÍ os fâcto-

res estÍutu.ais de atrâso culturâl. científico e
tecnológico, ,com á consequente frustração das
esperânças depositâdâs no regime saído do 25
de Abril:
PÌogÌedir significará, ântes do mais, preparaÌ inlensa e inlensivamente as condìções culturais. espirituajs e mc,rais cem as quaic nào
teÌão lugaÌ as grândes ÌefoÌmas recÌâmadas
pela urgente necessidade de avanço económico
e social.
A Nova República é uma sociedade capâz
de mob;lizâr eneigias. unir estoÍços, desperrar
rnrcrâtrvâs. estimulâr inteligéncias e congregar
sâberes num permanente movimento colectivo
capâz de conceber, fixar e desenvolver os objectivos sempre mutáveis do progresso.
O PÍesidente dâ República tâmbém não tem
poderes de decisáo que lhe permitam formular
ou intervir na formulação de progÍamas e reformas tendentes a esse movimento colectivo de
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todâ â sociedâde dirigido âo progresso. Mâs enquanto Presidente da República usarei todo o
poder de influència do dÍgáo e da flÌnção como
elemento dctivo nâ criaçâo de estimulos e inicrâtivas cultuÍais e cívicas tendentes à Íormaçáo
das dinámicas sociais geradoras das indispensáveis mudanças.

aqÌrelâ definição seja o mais consensual possível.
Acatârei â estratégia que vier â ser definida,

quer aquele objectivo seja ou não plenâmente
âlcançâdo. Apoiala-ei sempre que em consciència ela me pareça efectivamente nacional e ten-

dente ao real desenvolvimento econóàico do
País sem injustas distÍibuições de custos ou de
vântagens.

Mobilizârei pâra ela os portugueses se for
conducente à efectiva melhoria dâ situação, tânto destes como do Pâís, e ajuízala-ei pelôs efectivos resultados produzidos, elogiândo-a se estes
forem positivos,chamando a atenção pâra a sua
ineÍìcácia se as condições económicâs permâne-

4. A Nova República
é uma sociedade
de desenvolúneato
Reasìr âo "fâtâlismo" históÍico do âtraso

económico e formular uma estrâtégia de desenvolvimento câpâz de gerar a riquezâ necessaria
ao bem-estã dos poÍtugueses é umâ dâs tarefâs

cerem as mesmâs ou se agÍavarem.
Comprometo-me â envidar todos os meus
esforços para, em colaboração com os outros órgãos de soberania, garantir o cumprimento das
normas e pÍâzos constitucionâis em maÌeria económica.
Sem uma Nova Democracìa o coveIno nÀo
seÍá do Povo e pelo Povo.
Sem uma Nova Repub/ica o Governo nao
seÍá para o Povo.
E com estes objectivos e por estes critérios
que me proponho pâutâr o exercício do cârgo de
Presidente da República, no quadÍo da solidariedade democratica entre drgãos de soberaniâ.

pdoritárias da Nova Repúblicâ. Esta estÍatégiâ
de desenvolvimento, norteada pelas directrizes
constitucionais, deverá ser o Íesültâdo do mais
amplo consenso possível de maneiÍa a evitâr
que a política económica coÍtinue, em Portügal,
stljeitâ a oscilações bruscas e frequentes. Não
sendo facil o consenso, tânto mars necessaÍio é
trabâlhâr âfincadamente na sua obtenção. Do
desenvolvimento económico, do aumento da ri
quezâ nâcionâl depende tudo o mâis.
Por isso, uma vez eleito Presidente dâ Repúblicâ, não me pouparei a esforços para que

II
O PAPEL
DO PRESIDENTE

DA REPUBLICA
1. Um progÍama de cairatrdatuÍa à
PÌesidéncia da República trlio é um
pÍojecto de reúsáo constitucioqal,
nem uE progÍama de goveno.
Náo é um

Fojecto de revísáo constitucíonaL

o PresideÍte da República náo dispôe, nesta
maté.ia, de poder de decisão.
Assim, quálquer progÍama de candidatuÍâ
que assertasse no pressusposÍo de uma revisào
constìfucional em cetto sentìdo ou qüe a tivesse
pot objectivo prìncìpal seria ou um Projecto de
usütpaçâo de podercs ou um projecto condicionado, que obrigarìa morâl e polítícamente o candidato, se eleito, a renunciar no caso de a reví
sáo píetendida náo se concretizaÍ.
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Um progrâma de cândldatuÍâ à Presidênciâ
da República também náo se confunde cofi um
prograna de goveÍno: a separâção de poderes
representâ um princípio fundamental da democracia e, na nossa Constituição, o PresideÍte dâ
Repúblicâ e o Governo sâo órgãos e poderes
distintos. Mais: depois dâ revisão de 1982, a
subsistênciâ dos govemos. sejam maioriúÍios ou
minoriúrios, depende essenciâlmente do parlaPor maior que seja â pÍessão das cirtunstâncias e a solicitação dâ solidariedâde, o PÍesiden-

te dâ República, devendo levar o exercício dos
seus poderes âté âo limite, tem, poÍ conscrencia
democrática, de saber conter-se naquela fronteira
Íespeitando âs competênciâs dos outÍos
- para poder exigir o respeito das suas. E
órgâos

um candidato à Presidência dâ Repúbllca não
pode criã expectativâs e alimentar ilusões a qlre

4. No actua.l momeuto histórico, o

PÍesidente da Repúblisa deve ser
apartidário e realmeDte
indepetrdente.

nào esteja em condiçòes de coÍÍespondeÍ.

2. A Íideüdade

à CoDstltuiçáo
representa um padrôo fuDdamental
da actuaçÁo do Presidetrte
da República e um deveÍ de
lealdade e horra

Náo se lÍata de prometer o meÍo cumprrmento formal das normas constitucionâis. A
Constituiiáo foi democraticamente âprovada e
democraticamente revista. Constitui â síntese
dos valores e equilíbÍios fundâmentais. democrâticâmente definidos. dâ convivêncìa colect!
vâ. Reclâmâ não só obseÍvância, mâs fidelidâde.

Para qualquer órgão, que da Constituição
;.ecebe os poderes, tal fidelidade coresponde a
rm deveÍ de leâldade democÁtica. Pâra o Presrdente dâ Repúblicâ, que jura a Constituiçáo,
trdduz ârnda um dever de honra. Nao há exercicic substancialmente legítimo da Presidênciâ dâ
República com reseÍva mentâl quanto à Constituiçáo.
Não ìmportâ â concoÍdância ou discordânciâ
de cada um a Íespeito desta ou dâquela solução
constrtucional. Sao ponlos de vista pessoais. náo

funcionais,
A aÍìrmação da fidelidade à Constituição
nâo tÍaduz una defoÍmação jurídica: corresponde a um dever de lealdade e de honra e expnme
um valor democrático fundâmental.

3. Sendo elelto, desemperharei o
cargo de PÍesiderte da República
com os poderês que a Corstituiçáo
me confeÍe
com todos eles, sem
nenhuma excepçâo, rlas só com
eles.
Discordei, em âlguns pontos, da .edução dos
poderes pÍesidenciais introduzida em 1982. Não

importâ: a revisão constitucioflal foi democrati
camente aprovada, acato-a com leâldade.
Apenas espero que nào voltem a fazer-se
revisões constitucionâis âd /Ìomrrem. E que, tâl
como sustentei em 1982, se poNentura qualquer revisáo que ocorra durânte o próximo mâfldâto presidencial limitar aindâ mâis os poderes
do Presidente, se torne âplicável nesse ponto
âpenâs depois do fim do mândâto. E uma exigênciâ de cortesia constitücional e também de
democraticidade, pois â presente eleição fez-se
no pÍessuposto de que o Presidente da Repúbli'
ca disporá de determinadâs competências.

Não se trâta de umâ regra absoluta, impostâ
pelos princÍpios da democracia. Mas numâ democracia ainda em foÍmâção, com hábitos democráticos em viâs de enraizamento, onde pesam âindâ e-'{cessivamente os inteÍesses pârcelâres dos partidos e onde ceÍtos factores de publicidâde e controlo como a comunicaçáo social
âinda não desempenhâm cabalmente estâ função, nomeadamente poÍ esbarar com obstáculos à sua função, e de rmportáncia decisiva â
existência de um Presidente realmente independente dos paÍtidos, sem compÍomissos expressos
ou imphcrtos com nenhum. que nao sejam os
decorrentes, relativâmente a todos os poÍtugueses, do próprio programa de cândidaturâ,de um
Presidente da República que pÍocure obteÍ o
maìoÍ consenso possÍvel sobre o funcionamento
da democracia, que actue sobre os fundámentos
destâ, que procure estabelecer a unidade por
sobÍe a dìveÍgència, a continuidade pot sobÍe as

5.

foÍ eleito, pÍocuraÍei seÍ o
PÍesidente de todos os poÍtuEueses,
sem fazeÍ distinçáo entÌe os que me
apoiaÌam e os que s€ me opuseram.
Se

Dos princípios enunciados decorre a neces,
sâúa imparcialídade do Presidente da Repúblicâ. Tal impârciahdade nao e igual à de um juiz:
o Presidente dâ Repúblicâ fica vinculado, perante o povo, pelo sisterna de valores que â suâ
candidâtura protâgoniza e se exprimem no seu
progÌama. Mâs paÍa ele todos os portugueses e
todos os paí:idos devem ser iguais
valendo
- da suâ
quanto. aos últirÍios apenas a diferençâ

repÍesentâtividâde, expressa no sufrágio

popular.
Se foÍ eleito, náo favoreceÍei nem prejudicarei ninguéú, nem nenhumâ foÍmaçáo política,
Todos serão iguais a meus olhos.
Sejâ quem Íor que em mim vote, serei o
Presídente de todos os portugueses, sem excepção,
Náo seÍei irstrumenfo de ninguém,
Por isso, târnbém me recuso incondicionalmente a compÍometer o exercício dos Jroderes
presìdencíaís em favor de qualquet pattido ou
formação partìdáriâ. A Constituição confere poderes âo Presidente da Repúblicâ para que este
cis exerça segundo a suâ conscìèncìâ. .
Por isso aindâ repito que, nao deìxando de
ser sociálista democrático, como PÍesidente da
Repúblicâ seÍeì apenas rd'rtuguès e democrata.
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6.

O PÍesidente da

Rêpública deve ser
um defelsoÍ intÌa-nsigetrte da

das conjunturas, previna crises ou, se não puderem ser evitadas, que as resolvâ.

Nâção independente que somos há mais de

co português, pede-se ao Presidente da Repúbli
ca que seja como que a süprema consèiência a1emocrática do Esfádo, que insufle o espírito dâ
liberdâde e dâ responsabilidade, nào sd na suâ

irdep€ndéncia nacloral.

oitocentos anos, com uma interrupção de âpenas
sessentâ. habituamo-nos â consideÍar â nossâ so-

berania como um dado âdquirido. Nâo está em
perigo. Mas, como tudo quanto é valioso, conquistã-se duramente e perde-se por ;nconsciènciâ. A históÍiâ mostra-nos periodos vários de
efectiva subordinação â terceiros das nossas condições de decis;o poìitica. A rndependència nacional ejurídica e poliricd. mâs e râmbem ecoromica, financeira e cultural, e tem de seÍ cuidadosamente salvaguardada, sobretudo agora que
ingressamos em novos espaços mais vastos e
que, por todo o Mundo. as relações inrernac,onais de dependência se acentuam.
Como candidato à P.esidência da Repúbticâ, tenho uma ideia de Portugal: orgulhoso do
seu passado, mas com os olhos postos no futuroi
pacífico. mâs sem subseÍviènciâ nem provincia
nismo; respeitador dos direitos âlheios. mas de[ensor rnlranstgenle dos seus proprios: parceiro
leâ1, mas exìgindo iguâl lealdade; iguâl â todos
os outros Estâdos, por mâis frágeis ou poderosos
que sejam; e senhor do seu destino, não toleran-

do inteÍferênciâs estranhas em nenhum

domínio.
No exeÍcício das funções de Presidente dâ
República, procurarei, dentro dâs competênciâs
própriâs do cargo, clrmprir esta ideìâ de Portugal.

7. É obrigaçâo do PÍesidente
da República gaÌantiÍ
a unidade do Estado
Defendêlâ-eì, com todos os meios de que
dispuseÍ, se necessário for.
SâlìentaÍei âpenas que não confundo unidade do Estado com centrâlìsmo. A unidâde constitui-se nâ base dâ dive.sidade. Respeitarei as
autonomias existentes. Procurarei promover a
descentrâlização e a criaçâo de outras autono-

8.

O Presidente da Repúbllca deve seÍ
um guaÍdiáo da legqlidade
democÍatlca e da liberdade e um
garslte do Íegular funciolamelto
d,as

lnstituições.

O que se lhe exige não é apenas que cumpra
a disposiçóes constitucionais. que. sob a pressão
'14

No momento actuâl do percurso democráti-

prdpria actuacào mas tambem na alheia. que
náo tolere abusos, que exija contas do modo
como os mandatos populares são exercidos ou
faça prestálas.
Em nome deste critéÍio, tem o PÍesidente
da Republica de ser um orgio de principios e
não de interesses conjuntuÍais. E, se deve procuraÍ evitar conflitos, nâo pode Íeceá-los.

9.

O PÍ€sldent€ da

R€pública deve
eiada ser o intérprete qualiÍicado
dos alseios dos poÌtugueses

A democracia náo e âpenâs polúrcd
e
também económica, sociâl e culturâI. E se o -presidente da República, no nosso sistemâ constituclonâI. nao governa, náo Dodera râÍnbem ficâr
lnorrerenre as carenclâs que os portugueses so_
tÍem. as pívaçoes que câem sobre tântos, âo
desânimo que fÍustrâções sucessivas forâm iÍrstalando, às profündas injustiças e desigualdades
estabelecidas. O Pres;dente da República nào
pode renunciar a sua cidadanid. nem â frâternidâde, nem à solidariedade nacionâI.
Neste sentido, entendo que pertence ao presidenre da Republicâ. cotn inteiro respeito do
sufrágio popular e das còmpetencias dos ourros
drgãos. umâ funçáo de supremo provedor das
coisas gerais. vigilânre arenro e consrânre das
caréncias e dâs inlustiças. interpÍete exigenre
das necessidades, primeio e ultimo procurador
do povo-

10. Finalmente, pertetce ao
Presidelte da Repúbllca exercer
rlmà magiatratlJÍa motal
democráüca e paÍrióüca,Pelo exeÍcício das competências própriâs do
cargo e por via desse magistraturâ morâ1, através do exemplo e da palevÍâ, procurarei, se for
eleito, contribuir, nâ parte que me cabe, paÌ:a a
construção de uma Nova Demo$acia e de !Í'jia
nova Nova Repúblca.

