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MAIS UMA Ffl~ÇA ELEITORA~ 

Mais l.ilila vez o ~; democratas obrj_gar8.in o Gcqrerno a desmascarar-
-se ao r evelar o seu medo dos actos ele i to:rais, mesmo daqu eles a 
que oficia lmente não se atribuiu significado político. 

Ante a intenção manifest e da desde o início pelo -L N. D. de pArti-
cipar nas eleições para as Juntas de Freguesia o Estado Novo uão u1 
centrou outro processo de lhe respOnder senão o auruE!nLo na repres-
são, multiplicando as prisões de democratas e prepare11.do em segre-
dt as suas próprias listas, depois do adi amen~o de um ano,feito ao 
abrigo do Artigo. 109 da Constituição qUe dá &o Joverno tão largos 
poderes que, pràticamente, poucos s~o os limites que condicionam a 
sua actividadE? legislativa. O Gov erno sabe be:n como a  su a  populari 
dade é reduzida i s.S.be bem como é !'8duzido o prestigio e  o apoio ql.€ 
tem na Nação a  sua orientação politica. E qu~ o Governo tem cons-
ciencia da pouca autoridade efectiva que exerce sobre o povo portM 
gues prova- o o. aumento cada v ez maior dos· efc.:c tivos dfls forças re-
pressivas. J. autoridade do Jovorno assenta na força. 

O povo aspira a ume vida democrética E: livre q_ue lht; dê possibili-
dade de intGrvc.nçEo e vigilância ~unto "do Estaclo e o torn~ senhor 
do seu destino e , ~ortanto, v erdadGira~ente indcpcndentc.Esta as-
-piração-do  Povo ·nunca desmentida t a razãó éfê: sGr do ~-r-:-D . 

O '\~ . ~; .D. luta legalmente por eleições livres que d€m âo Pai s um GQ 
verno repres entativo da Naç2o. Não pode a c E; i ta r  o r" C sul tado de elE.: i 
çõcs organizadas semi-secrctamsntc.. 

O ·~ . N. D. lute por uma reform~ consti tuicional no sentido de dar v a 
lar prático 8-s liberdades públices mes não pode. cc.citar uma refor= 
ma consti tuic1.onal no sentido de e.ccntuer cinde. mzi s o chemedo -
1'prcsidcncie.lismo do I rcsidentc do Consolho11 ~ o-y. ou Lrc::s quaisquer 
mc.didzs e.nti-d!Zrnocréticc.s. ho~ c cm dü:. a.s lib,_rüo·'lcs ref~ride.s nz 
Constituiçro sê'o mtrrs pe.lrvrcs q_u€ todos os portu:p.te:sos, sem cx-
ccpçe:o, s:e.bom quO n2d2. significcm.. 

O "LN . D. lutr por um r.mbicnt e do verC.:::d.eirF concordü:: entre os por_ 
tugucses. Lute, portrnto, pclt dissoluÇ'fo dG I.L . .J.:S. e j;::_ Legi1ê'O 
Portugues8, v crdr-.dciros responstvcis pelo t!!l.bient(; de temor em que 
vive o Povo Fortugucs. Lute. pel e rc.vogEçEo do Cons(;lho de Segurrn-
ç r de mr-is pE:rfei te inspiré'.Ç~ O frsci Etr ... 

O ~n,r~ . D . levrnt r E' b rndcirr dr. u n idrdc entre. todos os dcmocrrtz.s 
como s endo o mris seguro cpminho que conduz 2 ~ibcrdrdc e à Demo-
crr.cü·. i Unidrdc Nrcionr l que o frscismo r. todo o temPo pretende 
destrui-r constitui c  único meio de tornrr irrt..sistivel c pressro 
dos dcmocrrtrs sobre o Estrdo Novo, l cvrndo-os ·t-conquistr dr i"'lt-
mocrrcir cm Portugrl. O Portug~l Dcmocr{tico scrf o que r Nrçro d~ 
cidir que se~ r , Hoje. em dir umr coisr contr : r unidrde:. m: lute 
prrr r conquistr drs libcrdrdes fundrmcntriF , prrr r conquist~ dos 
direitos do homem que r O. N. U. preconizr. c de que o favo Portugues 
ost[ frstrdo. 

O ?'LN. D. ergue o estrndrrt o dr Unidrde c nE.l c inscrc.:ve o seu  o b,i e c 
tivo : conquistt drs libcr d •d ~s fund[mcntris; lutr polí t ice legcl-
pcl r Democrrci C. 
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~UI roo L'ERES EST·E E01:r.TI~1I NÃC TI ESCUEÇJ. S ~UF. CONHECES OUTROS -

"CE'•!CcRI.TI.S CUE JOSTLFIF~< DE O LER. :<:IO O SUARDES.NÃO O D::STRU.AS 

P.ASSA-·0 A OUTRO I,EITOR 

ORGJNIZJ.R. ORGANIZJ.R. OR'JJNIZ.~.R . 

A t ~?ref'E fundament2l (leste ~nornento, apex.e.r de-e dificuldE.des que 
epresenta, pode resumir-se m~mE s i:nples pc.lr:vrf.: o  r  g é. n i z e r. 

Trata-se de orgenizer todos os democre.tEs sinceros,, honest?s -~ comb.ê: 
tivos. Nenhum tipo de dificri·min aç~o nos int e:;. :~cssa· nem as ldeu:.s po-
litico?.s, nem e.s concepções religioses, nem t:.s filos6f i c as, nem ?~ele . .§. 
se, nem E:. riqueza, nem o .greu de cultura, NE:s nossas fileiras cabem 
todos os democratas portugueses que quoiram lutfr pelas liberdades 
funde.mentt:is, por um Portu.gel de:nocré.tico e independente~ por tun fu-
turo feliz e pe.cífico para a nesGa rátria, 

Dispersos nada somos. Divididos pouco Yelemos. t. união faz e. força., 
diz o di tedo populer, e nós permaneceremos iióis a este ,iuizo tradl-
cional do Povo Portugues. Luteremo::... peh.; unidede . .Realizeremos,. r:a. 
acç~o , a unidade. Rcelizar~mos a. unld~de n~o discutindo com a.mblClO-
sos politicas a quem o l'ovo Fortugucs n~c deu procureç2o, mas che.ma.g 
dos 2. luta os .homens honestos, o r. verdadeiros p2.triotas , os combate!! 
tes core,iosos. 

Organi~_;er comissões de d&;nocrr:t<?.s é tmir democrc:tc.s, é conduzi-los l:i 
acção comum. Ce.da coraissão de dcmocrrtrs deve.. ser uma comissê:o e. cgir. 
Ce.da democre.te. é um soldado de. causa dn Libcrde.de, deve sentir-se IDQ 
bilizado, deve participar neste pombate segr;;;.do. 

Os que combe.t!3m e O r gFni'zeç~O de um :'4ovimen to Nr.cione.l· Democré.tico 
~ão s~o epnneS inimigos de. UnidF.de, sr':o inimi3:os do Povo, nro est{!!o 
lnterossados n o futuro de Portugrl. 

Todo o democrr-· t~. pode ser um or~r.ni~ador d:;. tulidedc democrétic.s-. cri!!_ 
do no local onde trrbc:-.lhe, nr. freguesi t ond.c rosidE, ou com os seus 
melhores emi~os , u:n.z- co;rlisef.:o do MOVl •,mN:rO NJGIONAL DE:10CRATICO. 

----.. ··--//I//---·---·-·-·--· 

UMA CO'HSSÃC DE FRIJUBSIA ~ 
UID.P. comiss~o que deve conhe--
cer e vida da fr~gu~sie, os 
seus centros de convivio,os 
seus problemes,as sues as-
pireções. 

I 

Lembro eo Partido Republicanr 
o duplo dever de acç2.o e de 
uni~o,constituindo uma nobre 
femilie morel, um beluPrte de 
luz c de vide her6ica.NPo reB 
lizr.r E.ese dever é com..::ter um 
crime. GUERRA JUNCUEIRO 

.A LUTA PE:C,A PAZ 

Lute.r pel:e. Fe.z 1. lute.r pele. Vida, pelE·. Se.úde, pela. Lib erdade, 
E lutar pelE'. felicidf.de de. nesse. l'étria. Todos sabemos os sofrimen-
tos que ume. nova guerra represente.rié., Torlos se.bc;nos e.s destruições, 
as dores, os morticinios, o desespero, que uma nova guerr e. ce.usaria . 
As naves e..rmP.S multiplicr.m os horrores drs 3uerré'.S pr.ssadPs,iguelr..m 
ne mesme. s orte e.s l inhr.s de combrte f os centros fE:.bris e E. e cide.des 
populosas. 

Lutnr pele F e z é luta r centre a Guerra, centro os fomentado r e s e o~ 
gr.nizedores d a guerra e contr a os saus cumplices. Com e guerr?. l u -
crem os negociantes de e.rmE".mento, os grEndes mt:gne.tos de. indúetrir. 
pesl?.de., os f inenceiros ge.nrnciosos 

1 
me.s perdem os povos; e sofrem 

homens, mulher ee  e crie.nqe.e inocentes, 



3

Os povos têm o direito de dizer que n~o quero~ ~errar. Oe povos têm 
direi to de escolhe.r .. entre e. Fez c e Guorrr.. Nós escolhemos e. Paz. 

Um Governo Democrtticc ge.rc-ntirl a Pe,z ac Povo Pcrtugue.s. 

Lute.r pele.-Democra.cir. G lutrr pelE:. PEz, 

Nl•. TUJ, FREGUES.ll-oRG1NlZL U.lk COMlSST.O-DE .. .DJ:il'ESk DJ-.PJ..Z. __ 

LIBERDI.DE DE CONSCIENCil. 

Os de::1ocretr s portugueses eCo evidentemente: raspei te.dores de. re:-
ligiê:o , ctü pcrquc nuitcs, entre eles, s~o cr:t(licos. N~o tãm nada 
co-n que se ftçrm procissCcs ou com que se extcriorize;n d~verse.s ::~.ani 

feste.çBes de culto. M~s no?'" o pode:.:. ocncorder O:!l que os funcionérics 
públicos sc~rm obrigc:dos c perticipEr em prC'cissé"cs come rccont~ 
:ncnts Fconteceu con os onfornciros ne prociss2.c drs Rcliquirs de S. 
,Tc~r de Deus.  E nê'.o podemos deixe r pesse.r SC4l prc te:sto, também, que 
se e.prcvci te precise.r.1ente o enivcrsé.rio de. i3[-lanteçtc de. República 
pe.re fazer ume. demçnstreç~c intcncinnrl do fc.rçe clcricaliste .. 

J, M N S T 

ContaG-sc por muitos ~ilhares os presos politicas ~m Portugal, 
:t1ui tos deles cot1 pent.s cunpride.s 

5 
outros se:~ julge.::J.cnto sequer. A 

a'llerçe. de prie~o a quelq_uor hort>. i~pendc sobre qur.lqucr pcrtugues 
que consciente dos seus deveres de cidr-d~o rcivindice.r pare. c seu 
Pe.ís r.s liberdades fundF.nc.nte.is que csrcctcriz€.ill E. vide domocré.tica: 
liborde.de de pcle.vre, o de esscciP.çê:o, libcrdHdc de voto, liberdade 
de culto . 

Lutf'.r pcle.,e.mnistie. 6 lutfr n·r.o s6 pcle..liberte.çr.o dcs presos ccmo 
te ... mbém contrE. a hediond~. ener.çr: pcrí.lPnentc de prisEo sem culpa nem 
prcccssc, 

1~ extinç~o a·o Te.rr8.f?.l, a liberte.çfc dcs presos politicas e a liber-
te.ç~o de P':lrtuge.l de ~cdo sí'.':c objectivos de Movimento NacicnE'.l Dc!llo-
crf:ticc . 

Libcrd&de pe.r2. a Cc-:!lissEo Ccntr<?.l do 
MOVIUENTO NJ,CIONI.L DKdOCRf.TICO 

Continuam presos no Forte de Caxi~s os nosscs queridos cc~pe
nhcir0 s Me.riF Lar:1as, J..re::ose. Feio, ,José MorgEdo e J..lbertino de Me.cedo. 
Exe.ctrJJ.entc pcrque a voz destes prestigios0s da·.n~ crr· tes encontraram 
ec(' prc-fundo em todas e.s classes da nesse. populP..çCo; exacte:nente por-
que ?. sue, acçP.o em defesa de,s libordr.dos publice,s fci compreendida e 
e.dr:1irc>.da; exe.cta...--nente por isso ó que o Governe teima ecr os e.fE.star do 
nosso convívio, me.is ume. vez us.endc de. intin.idaç~o pc~ra tente.r que-
brar e. luta do Povc Pcrtuguos. Assim, será ne. ::aedidt. em que fortifit-
~e.rm.cs o  M.N.D., cm que ccnsolider:TI.c s a sue. base de unide.da e multi-
plice.rmcs as sue.. e comissões, que nés p ode:::10s na lho r contribuir par a 
a libcrtaç~q da Ccmiss~-') Cnetral, prestandc· r.o mcs:.~·w to:npo homenagem 
h sue dcdicaç~o e ospíri to de se.crificio pele. cause. SE'.greda da Demo-
cre-cia, da nossa Pé.triP. e da Pe.z. 

LIBERDJ.DE PJ.RJ, J, COMISSJ.O CENTRJ,L 

DO MO'Y.IMENTO Nl.CIONLL DEMOCRÁTICO 
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AS MULHERES PO~TUGUESAS 

Os democratas não se podem alhear da educaçí!o politica das mu-
lheres portuguesas. 

A participaçi1o das mulheres no MOVIMENTO NACIONAL DEMOCRÁTICO 
é de uma importancia fundamental. 

E indispensável interessar as mulheres pela vida polític~ d? 
país, atraí-las às grandes batalhas pela conquista dos seus d~rel
tos cívicos, faze-las participar nas nossas organizações. 

Ós democratas portugueses não devem es~ueoer que as mulheres 
portuguesas são metade de PORTUGAL. 

A prop6s:;..to da administração das 

CAIXAS DE PREVIDENCIA 

••• • • 
11Todavia, e e_n manifesta discordância com as determinações da 

lei (Decreto-lei 23048 de Setel!lbro de 1933), os presidentes e seus 
substitutos e vice-presidentes d 8 caixas sindicais de previdencla 
e caixas dr:J previdencia bem como d federações-serviços., médict~-s.o 
ciais, serviços mecanográficos, 'habitações económicas e . divulga:ção 
e colaboração inte~nacional, são todos, ou na sua esmagadora 
maioria, pessoas estranhas às actividades industriais ou profissio-
nais abrangidas pelas caixas, o de um modo geral são funcionários 
do Instituto Nacional de Trabalh o  e Previdencia, departamento que 
tem, por fôrça de lei, a funç~o de coordenar e orientar toda a o~
ganica do trabalho nacional e , simul tanc:amentc, fiscalizar a ad.ml-
nistração das instituições de previdc.ncia G essa circunstencia 
tira toda a liberdade d8 resoluçã'.o às dirccçõ8s11 

• 

• • • • • 
11Para ~ pr6p:eie. sede da Fod.er[·ção nê!.o se deixou de escolher 

prédio de luxo (o que não quer dizer que esteja péssimamente ins-
te.lada) cuja renda e.scendo a 26.500$00 mensais11 

, •••• 
11E mais, mui to mais se afirma no relatório dos inspectores ... 

Basta citar que q feliz arquitGcto que chcf i uva a 6~ Divis~o de 
S e~viços recebeu, s9 de perc~ntúg~ns de projectos e ante-projec~ 
fel tos para a Fede~:·ação , a qual es~ava ligado por um contracto pe-
lo qu·al recebi a orclenado, a módica quantia de 663.751$88, não fa-
l ando já elos orden<::~dos que somam l91.757$5o, além, aínda, de Esc. 
313.9o6$o4 que rec(~beu por percentagens des Caixe.s do Comércio e 
Textil11 

• 

• • • • • 
11Neste aspecto de edmlnlstração é trlstemente curloso fazer 

referencia ao dtspendio de 515 .84o$76 para a clínlca de obstetri-
cia e ginecologia·que não chegou a funcionar. 56 depois de mais 
de meio milhar de contos dispenC.idos, a Direcção da Federação 11viu 
os inconvenientes financeiros dfl sua abertura, pois o seu funcio-
name·nto devia importar em cc:rca ele 2 .000 contos por ano o que i a 
agr .avU af.ncla mais a, situação financeira da . . Federação11 

• 

• ; ••• 
11rilas, apezar de se chegar à conclusão, pelos serviços compe-

tentes do I . N. T . P., que o  seguro social se mostra extraordinária-
mente inseguro, procura- s e exigir do  trabalhador mais do que jé 
se lhe exige, como se fôsse este  e  o contribuinte que houvessem de 
pa~ar todas as loucuras dos administradores da Federação.  A par 
dos gastos vultuosos da Federação dos Serviços Medico-Sociais, o 
Fundo· Nacional do lt.bono de Família sofreu um estrago extraordiná-
rio, calculand.o-se que os donativos atribuídos El.os Serviços Medi-
co~sociais por aquele Fundo ultrapassam 35.000 contos. Criou-ae 
assim, uma situação de déficit ao Fundo Nacional de Abono de Fa-
milia11. 

Da Exposição dos Dirigentes dos Sindicatos 
ao Presidente do Conselho. 


