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Lisboa NúmerEl onze Setembro do 194"5 

JOREAL Al'!TI·FASCISTA ELABORADO E PUELICADO liA ILEGALIDADE 

AO GLOIUOSO EXJlRCITO BRJ\.S:U,J<'IRO 
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O tnUndo anti-fascista n.9o conhece ainda, infeHzmente, a situação polÍ tioa de POJ" 
tugel. Liborto do espectr o hediondo do fssc::.sm.o, esmaa:.ada a pata feroz do nazis:no, n'OO 
teve Um. momento dedicado ao e:xam.e dEI ditadura portuguesa. E_. no entanto, ao M:undo Derro 
orétioo interessa tanto oomo a nbs, portugtú.lses., oollheoer exnetamente as manobras me:" 
quiavélicas e a acção criminosa da ditadura do Sr. Oliv0lro SalezBr . 

O Renascimento Democrático Universal , mal consolidado ainda_. ernbora 11poiado pela 
massa popular e defendido na imprensa, nas oadeirns do Podar e. .nos Parlamentos por ali 
tas que o enobrecem e prestigiam, terà na Peni':lsula Ibérica abundantes e perigosos inf-
migos que o espreitam na intençã, oculta e malévola da estabelácerehl liirácões com as 
forças ra~oion8rias internacionais, agora acaohnpadas e escondidas aguaJ::dándo a opori1t 
nidado de desferir o golpe m.ortul llO Novo Mundo que desperta, para de colaboração ani"-
quilarem. a grandiosa obra de Par. que se provõn roolizar. 

Não é só Fr.anco o chefe da conjura que pretende atraiçoar o Movimento Renovador 
do Mundo, impedir a marcha herbir.a do corro do Progresso que avança veloz trazeftdo à 
humanidsde uma mensagem. de Felicidade. t também, e particular~tente ., Salazar . 

Froqtl.ente!ll.ente a imprensa legal •· a mesma imprensa cuo colocou no::; pi ncaros da 
lua as figuras tenebrosas e :>anguinárias do Ritlcr, liussÓlini o seus aoÓÜt.c3. r13zendo 
o panegirioo aborto do sna nofa:::ta aoçÕo - a soldo da ditadura, subJugada pela oot~sl.lra 
e oriont!'lda pelo Se,retar.'.'ldo Nsclunal de PropP.ganda e Informação ~ atira pa:-..•a ~. luz da 
publio~dado artigos porturbado1·os, onda se di:ninui as conquiste~ ocns\3guidã s no ·,:;.:npo 
demooratioo, o as medidas !Jl'ElOOlli8aüas pelos ~;randes ch0fes do iiiovim.ento Li"bart9dor do 
Mundo eso~avisfldc 1 no maldol.:lo in·túito de estabeleOGr a pol•turbação e  a dÚvid3. 

Ao mesmo tempo as autoridàden impedem a entrada e:n Portugal ou aprco!lde:n··l:las de-
pois de dictribtüclas, as publioações ostragnoiras que defendem a 1Iova O:r-d()m Doinóóró-
tioa., sob o protoxto do s:o tratar de armas do combate manejadas por agentes dos So-
Vietes. 

Pois apesar disto, nem. os homonfl pÚblioos das Domocrooias, no:n os seus escrito-
res e jornalistas, se deram ainda cqnta da guorrfl violenta, feroz, odiosa ~ue o dita-
d~ra pqr·bnguôsa lhes move, dos" insultos e d<w cnlÚnins do que são alvo, ate por parto 
das prc}:Jrias l'ogiÕes oficj ais. 

1~ :~ronte das ernba::.xJd9s PO:"tuguôsas no estrangeiro mantem-se homens quo não de-
viam. meroc-:~ r a confi.Gtqa de iOn"".l.lr.;. •lo;no~-r"<:~ta porque são todos fiais serventuários do 
ditador si!.{:lncioso, leais infcrnadn"t'cs às úrdons da reaoç~0 . 

E3sas embaixadas oue devie~. sôr ncima do todas as rai:xÕos pol!ticas, as casas da 
Portugal e dos portuguêses, transformtlra.m-so em contras perigoso::; ele comblilte à rlemo-
orllcia, 0m focos de aspionBgem o traição -Õs vôsos tambom ern agÔnoias do negÓcio -às 
ordens do Sahzar. 

E no entanto, re:~;otimos , o Mundo Domoort.tico, iludido pêl€ls informações dos seus 
representantes diplomatiocm,. ou l:udibr±&do pelos artigos de enoonenda publicados na 
sua imprensa, pegos goneros!lm.ohte polo f'undo seoroto do Secretariado Naoiolll'll do Pro-
paganda o Inf'orl:'lação, ignol'a o ferocidade da ditadura portueuôsa e as ~vorturar. infli-
gidas aoo seus adversários , amordaçarlo3., rn~niotado s , escruvisados, sem.pro na conting<n 
aio de sorol!t pro:;;os, deportados., oovioiados ou mortoc, o  rocuoa-so a rooouheoer ao siii 
ch<:~fo a que lid~Jdo do f ai":OOista e  a trata-lo corno ta 1. 

O rogim.o de Salazsr f-fascista! E' isto que qtteramos explicar-vos, irmãos brasi-
leiros, rompendo o 11oiroul-o do aço11 que nos envolvo o arrostando audaciosamente com aG 
funestas consoqt1ôn,cias quo podam sdvir de tlill atitude ~o formos descobertos pelo pol{-
oia pol{tioa ~ sar:tpre vigilante o pronta a exercer violonoia s . 

A vÓ5, partioularrn.ento, soldados heroioos do Brasil que se bateram valorosamonto 
pala victÓria da Liberdade e da Dignificação Humana, à qual ofereceram o ~onoro.-40 con--
tributo de ~~llguo , de sacri.f!oio o do bravura,  e que colocam agor!, rniseravolmonto .• a.o 
lado dum oxoroito fascista, composto do ftJlhndo:"J e oobart.loc quo nao quizoram dofonder 
a Pátria ultrajado o  pr etendam, aprovai tendo a oportunidade, os condor a sua indigni-
dade na im.onsa glÓria quo oonquistaston nas oa~pos do butalha. 
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O regiM do Sal8zar é fascista! ~ isto que ai'irm.am.os, apresentando provas irrafu-tavais: 

Em ~aio de 1926 alguns elementos militares, apoiados numa oligerquia interessada 
no rnonopolio dos tabacos, reE~lisararn um pronunciarnonto pelas ar<nas c conseguiram ins-
taurar a ditadura. Foi suspensa a Cons tituição Polftioa do l9ll, o suspoMas ta~bom 
todas as garantias individuais, com!( todos 2s direitos polÍticos. Até 1933 vigorou a 
ditadura sem disfarces; nâste ano, a irnitaçao do Mussolini, achou o governo oonvonion-
fu ... outorgar urna nova Constituição, ~ue foi submetida a plebiscito .. o método de aprova .. 
çao oaraotor!stico dos regimes tiranioos aem quo pUdesse sequer ter sido livremente 
discutida. A Constituição de 1933 não altera om neda de essencial a pol{tioa portuguô-
sa, e a ditadura continuou e continua mascarada dG logalidado. Nêste poriodo do deza-
nove anos do fascismo, o Estado Portuguôs apr~sGnta as seguintes caractodsticas: 

1- Logalmonto, existo um partido t~nico - a União Nacional -, tendo portanto sido 
dissolvidos os antigos partidos o estando proibida a í'orrn.ação do novos partidos. Não 
oxis_t_~ '- por o~nsoguinte , a J]OSsibilidado legal 1e agr~p amonto dos antJ. ... f'ascistas de 
qualquer tendencia. E1, pore:n, tolerada a oxistonoia as claras do um partido chamado 
monárquico, a quom so permita a publicação de m~nifestos o circulares o  a formaç8'o pú .. 
blica o notÓrio do listas ministeriais o com.iasoos directivas; Ôstc uartido é o fojo 
do ultre-racionarismo; e muitos dos seus elementos, so não todos, sã'o activos oclabor a-
doros do faacismo português, que lhas 2onfia o~rgos da mais alta responsabilidade. 

2-Nao existo liberdade do exoansao do pensalllonto, nem liberdade ds crença, nem 
libordad€1 de rotlnião. Um.a comissão' do censura visa todosos jornais, panfletos G livros, 
mesmo do caracter cient{fico, quer Mcionais .. quer estrangeiros. SÓ so podo sor funcio-
nário pÚblico depois do assina!" uma declaraçao om que so ropodia o comunismo e so acai -e 
ta a actual oxtrotura do E:tado Portugu5s1 e a nomeaç~o só Ó .feita depois de uarec·Jr 
_favoráVel da pol{cia polhioa s , orn rnbitoscAsos, do Patriarcado catÓlico. As .. entléiades 
oficiais recusam assistência aos quEl não forem casados pela igreja catÓlica ou não ti-
vor0m i'ilhos baptisados pelo rito catÓlico. Só so podem realizar confer&nabs com auto-
rização prÓvia. Não é permitido fazer com!cios, nom r ol\.nir som consontimonto das auto-
ridades. 

~- Embora a:voioda no exército, cuios altos comandos seleccionou,  a ditadura cri-
ou a~nda unw mihoi~ fascista - a L:lgi~o Portuguêsa -fortomonto armada, qno tom por 
m.issao a espionagem, o policia~cnto o a~lttta armada contra os opositores do actual ro-
ginw, ouer dizer, o oorr.bato pelasarmas a Democracia o no Comuni.s:no. A Fol!cia foi tam-
bc:l!n ::,.r.rit:lda ct(í aosdentos para impedir quaisquer manifestaçÕes da popUlBção a ago com a 
máxim~ v::.ol·~nc:i.a . 

'J:-Existo ntna Pol{cia PolÍtica - a PVDE, oorrospondonte ~ Gestapo -que utiliza a 
denúncia o a 9Spi.on~go:n !)ara sabor de todos os movimentos dos anti-fasoiste.s a para co-. 
nhocer as opit1!5m:: C:o t;Õt::.~ a população não entusiasta do fascismo. As prisÕss ofoc 
tuatn-se ao nrb:i.trio dos saus agentes, e  o proso Ó sUjeito a  prolongada incomunicebin-
dado, é torturado polosprocessos mais ciontificos, vexado o ultrajado, cvrocondo da 
quaisquer gare13tias de ,iulgamonto. Esta Pel!oia é inteiramente irrosponsái:Jol o podo 
rr.antor om prisao mesmo depois de absolviçao pelo Tribunal ou do expirada a pana. Es-
panca os prisioneiros,  e por vezes assassina-os ou obriga-os ao suiddio, e ~tbeto a.. • 
tiro anti-fascistas nas estradas. Criou assim u:n ambiente de terrQr. As prisoes ostao 
a abarrotar. Nos Últimos rnêses teom sido prosas milhares do operários. 

5-Existam tribun~:~is especiais para julgar os chamados cri.'llGS nolitioos, quo vão 
desde a loitura dum mrmifesto clandestino recebido até Õs acçÕes ra~olucionárias . ~tas 
tribunais aplioa.'ll arbitrariamente a lei, o as suas sentenças podam não sor cumpridas 
pela Pol{cia ou podo até não ir a julgern.onto u.rn proso quo porrnanooorá longo tampo no 
cércoro. Nas Ilhes do Sal~ São Vicente e outra do Arq~ipÓ~ago do Cabo Verdo existam há 
muitgs anos doportadospohtioos G sacieis; o nas do Sao Tlago o Timor campos do OO!loon-
t râçao. 

6-A indignação da opiniS'o pÚ.blica mundial com. os campog_ alamãas levou Salazar a 
annnoi1.1r quo o campo do Tarrafal tinha acabado o qua para Açores tinham sido retirados 
os prisioneiros dÔsso cnm.po. Trata-se poróm, duma fal2idado. Para Timor sGgUiram igual-
monto depor·tados polÍticos. Tais oarrtpos do conoantraçao ultramarinos, ombora sem atin .. 
girom a porvorsidado alerM', deixaram um rasto do morto::>, doenças, sofrimentos indiscri-
tivois. 

1- Os nnti-fasoistas que já t~voram qualquer prisão ou guo a Policia considera 
perigosos prestan serviço militar ~P!Il'te da ros't:anto populaçao, numa Companhio Disci-
plinar. 

8-.A Ditadura fascista reformou ou demitiu os oficiais do Exóroito c da Marinha, 
o! profossôros, os funcion.&rios pÚblicos quo não oonoordavam oo:n o  rogimo. A persogui-
çao vai ao ponto do evitar quo os anti-fascistas consigam. o:n.progo om o:uprozes particu-
lnros. 

9-NRo o:xistom garantias individuai::;: a oorrespondÔnoia podo ser aberta, o domiOÍ-

··------·--··-·-··--~------··------------
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lia potlo :Jor violsdo, o cidadão po.dc ser proso sem mandato prévio de captura pela Jus-
tiça, podo s€lr ospanct1do nos intorrogetÓrios, podo tor de sujei tar-so. a uma sentença 
nd hoo da prÓpria polÍciA. ~ • ... 
~0- A m.ar;ist;rntura jUdicie.! gao goza de indepondoncia, estando o magiotrado sujai-
to a rcfur.'!lo ou a (lomissao ou D n~o ascondor na oarroira so julgar contra e vont.'3de do 
govol·no. O govorno não so santo obrigado l'l cumprir as decisÕes ~os tribumlis. 

11~· TodAS <'Is orin!'l.çRs o adolosoantos dos ~ aos 18 .<mos ostao :lntc~rDdos nuM or -
ganização fascista prÓ-.'!lilitarista imitada dOs balilas it.ulianos e da Hitlorjllgonda 
alo;rtâ -a Mocidade Portuguôsa. 

12-Não sa rÜalizam eleiçÕes ~ivros, visto que só há a lista Única,..,propostn pelo 
partido Único o quo só nossa lista se podo votar, oontando-s0 as abstonçoes como votos 
a fe.vor, o que norn todos tôm o dii·oito de vo·bo. 

13-O govarno n8'o é r0sponsáve.l perante a. oha:nn.da Assembleia Nacional, e. estP., não 
tGm podaras ofoctivos p.gra í'isC9lizer, nen nol~ o:r.:iste lil?erdado' de 2Pinião. O gO'íferno 
d$om. poderes prJra logislar sem ficar e logislaçao sujGita a ratificaçao da Ghamada As-
sGmbloia Nacional. ··'' 

14-Nrío existe-quaisquer maios logeis de a oposição critica~ o Govorno ou lava-lo 
a dotn.itil·~·so -nem sequer se roconheco a logitimidaclo de o:xistência da oposiçê''=,.• 

15-'IJo extsto o inpÓrio ·da loi, visto quo .. os docrotos do' gôVOrno n;;'o outãg sujoi 
toa a l'atificaçeo nacional, e que o govorno pode altor&r n loi o os doorotor: por dos--
pachoa, of~cio3 , ou ~tê sinplo3 ordens verbais. ... 

18-r.'ci -~irado G obsso trabt:lhadora toda a liberdade de organizaçao sindical o 
nnulad2 o C.i:r:oito de grÓve, o:ons.idcr,e-do hoje dolict'O .gr&vissimo contra o -.. EStado • .As 
diro·cçoos dos ff'ln9_i.ct'lt0S of'ioisiG sao nomeadas pala Governo ou, se aleitas, tôm do ob-
ter a 3Ua at,l'C"/'l~"'.lO o 

17-11 ocono:"ia ,;;JOrtuguGsa cGtá orr;eniz<Jdn Ct'U sistema oo!'porati~!o , moldado no oor-
porotiV'iS'l\o do ML~saoli.ni. O. Estatuto do Trabalho Nacional cloc(l..lca a 6arta do La-:iforo 

'I·Gsli nns::~ . A organização corporativa sig:'lif:J:.ca a subordi-naçÕo dos interesses nacionais 
aos intiores5~s dur:w. oligal'qUia, o :a insorçoo da umn .vasta burocracia incompotolrto,rlis-
pondiosa o enifioaz no ,ioga d.~ nctivid'J.;do oconÓ,1l.i·ca. Combatou-·so o movi":lonto co'Opcrn-
ti'lo. ~ 

18-O GovGrno ni.lo cura de pÔr o:n oxocução os projootos oconÓm.icos dos técnicos -
agré.'lo'llos .• ·nJ.; , :·6n-l~·ios , oloctro":'tócnicos, Gngonhoiros, Gtc. -:. agindo apenas ao sabor 
de i1'r~'-l"'Jsaos de ~:!.ena.'3 ~J ' ll'-, • O.S. I:npora impU:l0:rtonto a espoculnço.o o  o aça"!barcf!:nonto, 
mas nao so i'o.no!l·ba n inch;.s-~:ria num e at~ri0lü·t;:lra . · _, 

19-Enquanto o C'.1Fi.:·J i!Fl vldn aurno~:tou pelo !tonos 140}~· desde 1939, o n{vGl dos sa .. 
lérios nenk;:n-se e:T.tr::wrliMria":lBnte baixo, grAssando a rnisGria pelo Fe{,g. Os vonc.imon-
t'os do fu ~wionnlismo só fora!d au;ne11tados 35%, o que dá uma d,lminuiçãu l'oal do 56!~ na 
OE.j)I'!.C.lr!<:dA do compra. Urn pastor alentejano ~nnha u:n li·~ro do leito d0Sll!'lt:tdo o 1~10 

pc~· r:lt~ 1rr. poscedor aveirenso_gatüuJ do 1$50 n 2$0::> por difl; U.iil ca:npo.côs-i;e:a rio jornal 
di~ r~ c 7$00, :sondo o máximo 15~00 . Ora o custo do 1 lH;ro de lo i te v.::o~'L:J de 2$00 o 3$00 
o  1 quilo de rDo custa menos de: lf;50; a. camisa nai3 grosseira custa 2~00, 1 par do . 
botas dc.s pcoras 100000 • 

ZO- O Govor·n~ IJJrtug11Ôs, porquo n~z previu ~a guerra 9 m.antcvo .. a sull oeguoira atá 
ao pontn C! e a l;l.lpl.)).' clo c~rtl.ssi ":la du1·eça n corn r'a:?itlll vi..::tori(l a lama uma VGz quo oolu-
<liu, não pra!?r.roÜ e ooonC;nie naoion'll pt;.ra Ôs~os sois anos do ras·trioçõos; l'ovolou-so 
totalrnontü Ucopoz do os·bDbolocor a coordonaçoo de ·~ron::; pnrtos e das necosaidados,dci-
:xondo aporll"o2er os t;Ónoros tJ-BS roçiÕoo de pror:uçÕcs Elnquanto nos outr o pontos so pus:;~o
~va f'oT..o, _o n~o iqdo buso<Jr es Coloniss aquilo do que Portugal oArocia e quo elas po-
dil'!t. ~ i't)l'nooo.t' porque a suo cr:i.t;:Jinos9· imprcvidÔnoia ohoe;rrn ao ponto do 1·ajoi ter om .... 
lC/3fl u.11 pl.·o.to::.to do fl.ctuolizaç~o de' fro·b.?J m.oroE:nto. :Zntro'bnnto, ~tultiplicovnm-:::e es 
· casa3 rto c-ha.:, oafÓs1· rostaurDntos o ]1f.ll'S, onda so sorviam e sorvom reqtüntados bÔlos, 
nu:il insL:.l'to o .fomo dos ouo pass9.m; igueblento aurgiArn lojns do er·b:ir.;os de luxo -peles, 
cArtei:rM, joias, ato.-; HO pa;:;so guo a osmegL•dorr~ ~aioria da populCçê'o só t •):!t ft•:r:.·e.-
pos pnr11 '''?.stir; e oom!ti:!:'uiar.:-so p;rÇUios Uo l:xw, n!lo_c.li:;ponào o~ pobres o X'o!r.cdiudos 
d'J habi·baç.ao sequer clocan·bc>. Os l:l.oros com a exportar,:an do volfrF>'n~.o e c~nsur-.J'"'O sm·-
vire:':l apc!las para a-nontuar algu.Ms grcndos for·bun~s 1 som quo O!n nada tivo~so boni!'ici .. 
ado 0s tl•abelhodoras. Essas oapibis fcir·:t~Uos oom lucros de GUerr a não tê~t ido fo~:::n
tar a indÚstria ou a agricnltura ou o oo;,6rcio, tÔ'!l sitio invertidos ~nrMitario•aonto 
a:n gestos no luxo. , 

21-C apregoado oquil{brio orça!!lonts l do Salllzar-oonsocuido,a custa do omprÓs-
timos,oqnivalot!to 'l um dÓficit roel -rGvolou-se intoiram.onto ilusorio logo q~o a mar-
cha doo acontonirtontos obrigou o Go·;c:rno a finG,ir quo so interessa pala quost"'o dG-
Sm~(le . A verdade ó quo o i:tpc-~to ó, co:rt o:r.ocpç a o do que se ro('oro Ds hcrnnçt>s, forte-
. mon-!::a ro&ros::;:!.vo e nom. sequer propol:lcionE>lt lançe"aonto do hlroatos oJ~o ., o~ g1•.o vigora 
a :nais ;)Otl'.plo'ha arbitr.si'ioG~àc nas nvalio~ooc:, s or;do tudo ro[;lll!!do por of{cius oúnl'i-
donoiais. Foram. oo:-~prilr.ides as dospozes do 'Ministerio da Educg,çno, o  o Est -::~do pE1ra so 
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vor livro do encargos f'o'll.ant.f'IU o ensino particular; durante dezanove anos nada se foz 
om. hospitais a serviços do sa.Úde, vigorando o critÓrio do que UÔles o Estado devo auto-
rir superavit!; ta'nbom nada so gastou om assis·bânoie, incitando o Estado ao dosonvolvi-
m.onto da assistônoia particular par~ n8'o ter assa dcspeza • . As dos paz as com o Ministé-
rio da Guerra o '001!1 o do Intorior -quer dizer, ootn as forças destinadas ~ repressão bru 
tal do anti .. i'asoisrno-oxcado"!l 60fo do orçe.monto, sendo do notar que o Governo portuguGs-
nada gastou om arrna.monto, pois Ôste lho foi entregue pala Inglaterra o;n virtude do oon-

traoto da oodÔncia d.:ts bases açorGanas. 
22-O ensino foi todo fascisado o ontrogue à influência ola.rioalista oEitblioa . Os 

livros do instrucção J;rimária estão quasi intoiramGnte consagrados a glorificar a Dita-
dura e a religião catolioa, o o mesmo fito t.:Jm as cadeiras do Moral o Eduoa('.ão C{vioa o 
ào Organização polÍtica G administrativa da Nação. No curso liceal, a cadoiÍ-a do alomOO 
visa a onaltooor o regime nazi e as roelisaçÕes do Hitler, oohforme so v~ no sou pro-
grama. Para evi~ar dospozas, hé anos quo o .ensino tócnico Ó todo feito por professores 
contraotados, nao se abrindo o ingresso no quedro pcrr.la:lcnto. As dotaçÕes do bibliote-
ca~ o lnboratbrios são fantàsticamonto ridÍculas. Foram suprimid8s as associaçÕes aoa-
dÓmicas livros. O professor está sujeito $ aspionago;n dos seus alunos da Gestapo. As 
escolas do for:nação do professorado primário ostivGram onoorradas durFnto anos, oonfi .. 
ando-se o tninistÓrio da instrucção pri111&ria a indj.v{duos quo aponas sabiam lêr, escr~ 
ver o contar! A taxa do analfabotisno aumentou durante a Ditadura, atingindo hoje polo 

monos ao,;;. 
23-s6 ao fim. do d~zahove anos do Ditadur~ Ó que o fascismo -eortuguôs rapsrou quo 

oxis ~e o prob;le:na da saudo pÜ.blioa: e Mda esta a faze~, porque nao te!U dinheiro, o lt 
que c born c"stranho depois dos apregoados supora·,rit'sl NEJo oxistu':l os coLos de onforrnagoro., 
c cada onfcrmoira to:n a sou cargo 25 e. 30 C\oentus. O pessoal m~d ico Ó constituÍdo, ex-
capto nas suas oatogori&S superiores, por volunt$rios que servem gratuitr.tnonto, ou por 
m.bdioos que ganha:n 500$00 por môs. Lisboa Ó a ~nica cidade do pa!s quo tom. servic~os do 
urg&ncia, e são nitidamente insuficiontos para a população da capital, corno o proprio 
Governo raoonhooou. 11 alimentação dos doontos Ó o. tal ponto insuficionto que chaga n 
haver sÓ um. bii'e par a .... a oni'ormaria. Há t rl!ta:nontos quo não são aplicados por falta do 
verba. A hospitalizaçao do tuberculosos ne.o satisfJz J/4 dfls o:xig~noias , o  a dos EL11e .. 
nados nem sequer J/6. A tuberculoso, a siflis,  o cancro, as doenças von6rea.e oorr9om. n 
população o quasi nada se faz para n extinguir. 
Ir'll.ãos brflsiloirosl O que '\I'OS Mrramos Ó, a traços lli!rgos, a sitUElção pol!tioa de 

Portugal. E' esta a t.;'o apregoada obra do,ditador Olivoiro. Salr-Zal', chofo duma, ditadu-
ra, ropitt~ -so , do Oill'Dctor{stioas E!Ssontuadnmonto fascistas o que to:u descido as ~lti 
mas abjo2ções no combato às modornes ideie::> do libar'tação das m.assos popularos. 

Irmaos brasileiros I E1 dever de todos os anti-fascistas ujudar e derrubar a tira .. 
nia, ando quor que olG so encontr o . Apo~am.os gera ·.rós, ?'a f~vor de tantos mi~~os do 
dosgrnçados que om. Portugal sofram a ::uns infamo o n maH barbara das oprGssoos. 

Irmãos brasileiros I CombatEJntos adm.irtvois da Dom.ocracia, horoicos pionoiros da 
Liberdade, àai-nos as vossas m;.os lo~is o 'ltacai conôsco, lovando ao vosso Po!s, à vos-
sa i~pronsa, ao vosso rádio,  o nosso grito an~ustioso, - a tirania afrontosa o misoré.- • 
vol, a dOGl'adDnto til•&nia da Ditadura Portuguesa. 

Irmãos brasiloiros I Apelamos pa.ra vbs, om nome da Li bordado ofendida, em. noM da 
Dignidade tütrsjeUa, em nomo da Verdade, dA. Justiço o do Direito postergados. 

A ditadura português, '\l'ivo atP.fiCI3da om lÔdo o om sangue. Asfixia-la n~sso lÔdo o 
nêsso sangue Ó oontribl\ir par a r:; salvação dum. povo inteiro o extinguir um. dos dois &1 .. 
times redutos do fascismo no Mundo. · 

Contamos couvosoo,  I rmãos Brasileiros I 

----• •n·--•n- ••- ---~•••n•----·~···•-•••~--··-·""'M"o••--•nno-••-••--•·•A•••--••o•n•----·• •-••-••------·------··---··-•••--

AO EXMO, SENHOR DR, RIBEIHO COUTO, DIGN!3SIMO EijC:\RllEG,\DO DOS NEGÓCIOS DO BRASIL EM 
PORTUGAL: 

Não podom.os do~.xor do oxtoriorisa.r junto do V. mx.r.. , corno roprosontente do Govorr.o 
Brasileiro, a nossa mais profunda indignação pelo facto do se permitir quo, para so slll 
var o proctÍgio oflduoo do •litador ff<scista Sr. Oliveira Salazar, as valorosas tropas · 
brasileiras, quo so cobriram. do glbria nos oam.pos ào batalha, desfilam juntam.outo oom 
os oxÓroitos portuguôsos quo, som. u:n gosto do protesto ou u:n brado elo revolta, no m.aicr 
abandono do b rio !!lilitar  o desprôso pala dignidade nacional, doixa:r:am oobardem.ento oou-
par Timor o tiacau, onda ao torturaram o m.a·~arrun PORTUGu!ZEStll 
··· Protestamos, pois, oom toda a voernônoiA, contra o inf'oliz papal do co'll.parsas na 

perada··comÓrlia distribuido aos horoicos ,c;oLD.-iDüS D.A VOSSA PÁTRIA! li 
----------------------~--------------------··---;---- ----------------- -·· - -------------
ANTI-FASCISTA1 E ' PRECISO Q.UE msTE EX.&,tPLAR DE 11 A TERRA

11 
SEJA ENTREGUE A m.! SOLDADO 

BRASILEIRO, SE O N~O CONSEGUIRES, Jm!ETE-0 ÀS ENTIDADES DIP!Dl!ÁTICAS BRASILEIRAS, 
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ESPÓLIO PINTO QUARTii\l 

~ ~~ 

LisCoa I'Túmer o dezoit o 

. Falou duma 1il;erdaC.e que odeia, duma polí·-
tlca que seTpre tem negado. Líais una vez chamou aos ryortugueses que naôa 
querem cor:1 f'le -inimi..P:os nessoó.is, coMo se alguém oudesse ser inimü~·o de 
qualquer troca "Joliticas faladasl · 

Como se al.í?,'U€'!1 ainda hoje ignorass9 o seu 
b?.ixo valor T!':Oral, r'Ol'Ítico, e, até, se quizP.rem, ?edag6.r-:ico, que são a 
sua caracteristica Cle catedrático sem raDêlo. -· e Extrem3.mente vaidOSCl' dizendo-se nessoal-
T'ientc i~sultaclo, corno se houvesse clúvirlas 'Par.:~. alguém ~1e que êsse obJecto 
nem ~ 1nsulto vale. 

Tivesse êle ortad:J ";)ela uolitica que oôeia 
e cliz .,oJer admitir er:J I'ortugal, e êle teria há muito verificado que ele 
fs.cto n?..o tem categoria TJara ·ser insultado, sal v o se êl e considere insul-
tos as verdades que de todos os lados se enumeram, que em todos os ca!1tos 
são há rr~uito a ra?.ão dos mai s amargos co:nentários. 

Ou que:rerá tam't>ém Sle, agora, corno há pou-
c o o raf'eiro Laval, -qu e  a terra lhe seja leve ... -·atri buir a outrem a 

~~~~o~~~~~~~~~d~ed~uci~eQ~~m r,:~ ,--------------------------------------
d i to' qe tudo que encerra' ele 
t~dos ~sses ~randes mal;s gue 
se.o ho.J e  a dcsgraç;a r.a ·''·ac;ao 
Rfinal sê.o todos êJ es 2. sna o-
OT'a? • • • 

DBH.HOCAl.JA 

Será dos inimiJos 001 ':.ti•·-
cos a resnons:tbi 1 idaile do custo 

• 
e carência ?e !Jão nos lares T'O!. 
tuguesgs? Sao eles que consen -
ter:1 o cust.o d9 l kilo dêsse nã() 
di to de tri:4o, clêsse Tflesmo Ce-
real que é entT'e~ue a ;_?,c':?o nor 
kilo, ~ara cuetar no consumido~ 

maninuladc, ::1. 4·~·"0 , sabendo-se 
oue de 75 kilos de farinha sa-
ciam 100 ki 100. C e 1;2ão? São ê l es 
os re3'"lons~:\Y~:13 desse h1.ga(~o a 
que ch:::tl!iam n~w de ?ª, fl~'!.go · a 
2~~no e ninquér:1 s--:le do oue é fui 
to? Ainda Sõ.o êlas os rést:>onsá=-
veio pe·ta 'f'ug::t do milho c'Jloni-3.1, 
po.ra :·~sn::mha, ':"Uand'1 o n2o tcl!P'~ 
no ·;af s? 1 

1: da rc.:rnonsal:>iJ -f.CI.a.de dos 
ouc não acci tam essa l!'áquir:.a ar 
c·.l.ica, do f~.l ido g_Q!:2QI:atiY.iruiLç_, 
o actual ...,rP.co ·1o arT'oz, entre -
gue pela lavoura a 2:~50 o kilo, 
e imninfjiriôo-ec no consurlidor a 
4~:f',o, coM ~ C.eC'l::>.raçio confec~':l 

de todoe~ cuc êle dE:via. ser ...,a-
ge no ~erc~do a 3~50, ~áxino,em 
bera não fÔssc 'X'ssiveJ ent.?0 

- CI)T·t.iDll21. '!1'l .. 1~ seruinte -

A 

O recente r.1ovimento Ce a.ct'.n:;5.o e-
:leitoral demonstra aoo olhos dos ingé-
nuos e dos incrédulos çue a Citadura p_qr 
tuguêsa, depois Ce ter cam':'eado à rédea 
sôlta durante 19 11nos, continua a :?lere-
cer 3. renu1sJ. da esrr~agadora maioria dos 
cii!.adãos ele Portur::al. ~ uma di taõ.ura c~11 
adentosl 

Senhor:l das escolas, é.os jornais,de 
todos os eJ ementas n:~ra a sua prouartan-
cla, r.~anejando consoa.~1te a 8.rdi1os.i C sy 
br0pticia t.ática ,jcsuitica, d isDondo li-
vrement€ "1os co.(.'res núblicos ~ servindo-
-se 1arg~m.ent e do suborno dos bons em -
-pregos, exercendo i nfarr.ement e tôdas as 
renressões e af:'le·l~3.s , a "'. i t;~dm·;~ rev e  -
la-se sér <::T1enns úm esT':!n":.alho sem cor-. 
religiont1:!·ios que se est~ u desfazer-se 
no TYJUr imenso ela Dcmocracir.: .• 

Os seus únic o·~ defensores ou são da 
n0l f c i :t secret::: ou estão nos grémios. A 
~itadura é um renelente ttunor C.s. co1ec1i 
v idade porturuêsü, que está a. ser el ir!li-
n.:tào. 

';\"..stou UM sô·):-Ct T.'ar~ se ver i ficar 
e T)'3.tente:::r que .:.s Ttov.::~s gerações, ei!'I pg 
so ahomir..'ln o fnscismo português. S:.:.lo-
z-_r, forc;:1do ~·. er:.:ulir tudo o cue 4uiz 
ê.izcr àt:r"nte Me i .1 ge ~:1ção , obrigado a 
1CJ..i •'!:::~r os se•1s T'1f'.Stins; lev::do ::;. raago.r 

-co~ttinu:". r:.~..l r-f...gir.;:. seguinte -
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A DElli~OCADA -continuado da •v__________ nrimeira 1)ág. -
co~ as nr6prias mãos as máximas sen 
tenciosas que forjou, êle, o gy~,o 

~~;' a~
8
~d~~~ :t~~~~e~:~: ~o~a-

que uensou edificar e consolidar o 
seu irnnério medieval de sacristaf?, 
de sicários e de escravos, tem que 
renunciar ao bastão de marechal, às 
gl6rias de marechal capado e faça -
nhndo conquistador de 'I'imor,tem que 
presenciar, atónito, o ruir de to -
dos os seus sonhos de dominador e de 
sufocador de consciências. 

Novos e velhos, retomados de 
ardor varonil, com a serenidade dos 
fortes, estão a esfrangalhar os reft 
-tos de uma ditadura agonisante -di 
tadura a gora auostata -com uma auft 
teridade e uma segurança em gue não 
se esboGa a mais leve confusao ou 
nota destoante. 

A ditadura ,já está vencida. 
Prenarcmo-nos, quanto antes,pª 

ra o dia de amanhã. Idéas novas,nar: 
tidos novos, homens novos, avantel 

Lembremo-nos, sem sombra de rg 
criminaqão, aue os métodos seguido.s 
peJos homens que precederam 1926 não 
~adem ser repetidos. Perto de vinte 
anos decorridos mudaram o mundo. 

Não há que recome~ar nem que 
fazer ressuscita r um conjunto de si.§. 
temas e homens que nos levaram à de§ 
graqa e ao enternecimento de vinte 
anos de ditadura . Os novos temnosim 
põem a entr~da em cêna de novos ho: 
rnens ou novos métonos. 

Não ~uere isto dizer que deva-

~~~ ~~c~~~~~~r~mr~~~~ i~r à o~~~~~~~~~ 
Unicamente desejamos salientar que 
a sua colaboração terá que assumír 
outras formas qne não as de chefes 
supremo.s. E preciso, porém ~ que êle:; 
se jutern aos novos, não prbpriamen-· 
te p ara guia-los mas, sir.I, para que, 
com as deAilusões sofridas e com a 
cri ti c a retrosnectiva dos fracassos 
dos seus temlJos, êles sirvam de  i n-
formadore a e de avisos-vivos contra 
a renetiqão de tantos êrros e fra -
quezas. 

Precisamos de um Hundo Novo de 
1 iberdad.e, de democracia e aocial i_a 
mo em one a miséria e a ignorância 
desapare~em nara sempre. Unidos, s~ 
renos, VH.t.-'08 A gLE l 

O CH.WADO CHEFE DO GOv:8IiNO: • • • 

-continuado da vrimeira 1Jág.-
gastar 37.000 contos na lubrifica-

f!~a~~o~a~o0~~~focâª~~~~t~v~~cai~~~ 
o oual depois àe vestir ~~g~l~ 
apenas denota a sua presenr;1a por o 
cheiro a pÔdre, que, ~-Y~~' se 
no+a, nan,ia que seja visto por tan 
tos que pagam cor:~ribuigões j i'I!po~ 
tos de todas a s cores, 1mportanc1as 
e feitios, que mantêm a empestada 
fÔrga TJÚbl ica, um arremêdo de ins-
tru9ão e uma desa.ualificada justi-

ça? .• ~ . também &q resnonsabilidade 
dos chamados inimigoS pessoais,  a 
h§&BIL~-ª~-Yinh~l 

Quantas dezenas de milhares de 
contoS, ou mesmo centenas para co'.:. 
rir aqui todos os irn-postos da or -
g i a ou bebedeira cornora~iva? 

;;ão ainda e sempre esses supQS 
tos inimigos os responsáveis pela 
tosquia dos trabalhadores do comé~ 
cio e indústria, os onze uor cento 
do vip,ário da previdênci a , três por 
cento-c1o desemprego, sete por cento 
do abôno de fe.milia, cinco por cen-
to para a chantage dos seguros em 
desàstres no tra'Jalho e I'!l~ is o im-
posto Drofissional, sindical, agrP• 
miativo?t . . . 

J!: fácil, é como do, mas  velha-
co e miseravel atirar ao pais com 
banalidades de verborreia, rechea-
das de sediças mentiras, com o no-
vo amordaçado, ir.1pedindo- o de, :.j,l -
to e bom som, resryonder no modo e 
loc~l em que é insultadol 

Arrancar onze 1"~Dr cento para 
uma suposta nrevidência, quando nin 
guém paga, metade seque!', em qual-
quer caixa de anosentaçao, é que -
rer não s6 tosquiar a vitima, mas 
arrancar-lhe a pele sob sigilo do 
cacete,. eM p1ena miséria l · 

F'azer o jÔgo dos gangsters, ten 
do à frente o~ menino I.w.t.~n.iQ,o me.c, 
mo dos seguros , o de Madri~, o no-
vissimo do Rio, essa ratoe1ra comer: 
cial, que declar a ter ganho al?ena~ 
85.000 contos nos seguros nac1ona1S, 
em negócio que paga 70% de comissão 
(!! l ) sôbre prémios,  e sendo mesmo 
corrente 13. comissão de ~5% , qu:1ndo 
em caso de indemnisa~ão por desas-
-continua na ~ág1na seguinte  -

-------·------------'--------------------
A.NTI-FASCIS'rAS: Nesta hora de sacrificios e intensa preparação revolucio-
nária em que o sangue inocente de tanta vitima vai ser imolado à 11bêsta 
c1erica111, organisai os vossos serviqos de socorro e fazei chegar aos la·· 
res dos assassinados, dos torturados e dos oresos, tudo o que fÔr possi -
vel. E preciso que cada um saiba que não está s6. 

• 

• 

J 
ç 
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C CHM,AD.'! Ci{E:<'E f.O GO\fl:IUW!... trn, jamais êles :>aga.in maiG que 
- --- --- · · --- - - ---- -- -- -~··----.--- dQ..ifl onde o nr€rnio de seguro e;o1.._,_ 
-continu::C!o da 2ª p1.[i:l ... - resr,onde r, }!ill.t:.f!t fi!ssa mesma fau-~ 

na çue conserue em certos ";)alcõcs ou agentes arrecadar mais para si, que 
o confessado como lu.cros uelo 'l")r6';lrio or·~anismol . . • 

Hªo sahc isto o su-post ...... lJresidcr.tr, ·a incrP.nuo leigo ~ie.suita? ~ . . • 
rrao boJe com a sua sensibilidade essa extorsão aos trabalhadores do 

comércio e c1a ind(lst-:•ia, e a tituJ.o de imnosto par:-\ de.semprêgo, dêsses 
centenas de milh-9.res de centos, a::,solutamente prec i sos à alil'1entação dos 
roubados~ a um tefT!"O que Doup<:::. a n'~"'OlJT'if'dade , o capital, a triste J.avou-
r a que dorme Ol1G1'vada sôbr e c maior .vaJcr nar.ional, a terr a , o sono da 
i5norâ~cia, mandria ou ~aldade ? 

Que esu<1cie de sisten~a nervoso 6 êsse, que suhmisso e medroso não 
faz entrar nara o erário público o que Jhe é devido, c;uando quem nada d~ 
v e  e morre de fome é tão desabri~1;:tmente roübano·?. , . 

!anlJém não sabe que ~ contrib1.1 i~:lo f'l"'edial é uma burla, a industri a l 
um aborto-; o ciza:r, em :?ortugaJ, U!'~ Y":nJbo1 

Desco;,.hece aue é moeda corrente cizqr nor Qg,,& o c:ue se con.nra uor ~? 
!;ã'J sabe oué sem cadast~"O de nronrieàade nunca pOde haver contY.i -

àui~Ões equitativ1s7 
· 1'<'".2..0 f. do seu conhecirJ.ento o Uo.Y.i.allrJQ_ttn.t_Q.__@ vi;:-ó.ri.Q daa contri -

buicões indu~trinis? 
· Essa tranrra que sobrecarrega corn 50% as contribuirões dos auc nada 

ganharaM, !láo nagand.o J.ucros f)e-.f{uerra, e manteM estacionárias tis contri-
buic;:ões (los nur: r;anh:J.ndo, justifice.ram êsses lucro~? de guerra? 

Aind.::! :.vio foi. inforrr.ado c1o que é nos gr·~cndes .:::glomerad.os, c no:nea.Qa 
ment .... eM Lisl10a, o T'ro1JlerJa da ha"bi ·:::a..c;fto? 

PaJ.ácios com ':!abitaç:ões nnra ;?. . 500~; mensais e pocilgas de fibra c i -
mento? Cnde está a ha1Ji t<"lç.'lo ;ta·:-a os que não ganhando nara rendas d<;) doi s 
contos, não '3.ceitancon-:.uào as esmolas do3 g&m.g.a.t.g:r~, essa gr.?~nde massa 
trB.bal~"!adora, que <;uerG ser l.imP!à C' liy~? 

Não sa1Jr; aue no seu consulndo a 1 ibra ouro se modernisou exi g indo em 
1 uga.r de 10<3$ ri e  1 ~l~'"~ , os 483::1: .j esui t.~.::> de ho.j e, a um ter:rpo que o seu c._gm 
padre MG:x:in vcnd3 hoje a cortiça T)Clo dobro dl? a:ates- g uE:r:r-a, sem daí en-
tr·~gar u::• ccnt;J.vo, nara lucros v fie f!.U:?t'T'a, r'l<:St:::!~n~êec , 1)r:svidêncie. e de ·-
me~ is W.i.ª.a? CoisPls de r~'SvonsabiJ. i dado ap.~n::-~s d·~ quem trabalha, do3 trªns 
for!!l~do-::ec ·? 

'Céli"'"!té:n :t?.o s?.be que &sse a..çuc'lr, malfadado c~ç:ücar, que foge: üe todos, 
dcnois d.e: cris"TJn.ào para cont~ibuir p3.r:J. todos os tc.berntclJ.los corporati -
vos d.3. r.sncci.nJ id'ld~ , aind"l. {. 1YerG~gui rlo -:"~elo elo a productos farMaceut lCos, 
s r fÔr nsccssfi.1··io cr.1 qu~.lauc:r f-:: .. r~,~ci:.:., :ta r.uc.lid:::.r.:.e d·~ c.t~tigo de luxo 
:"~.:"!.T'a uo~rcs, onde recebe ã sohrec~·.rrze. de .1_/,ó0 ,..,or kilo? 
· G-:r.r: em cbediênct~ P~ êss~s Mesrr~os senti~,l~ntos hu-nu:.ití.rios cme ulti-
!!l~mente, nos hOS"!1Ít2..iS civ{s, <: ""10 ir.>3Gr:1.0 rJi.". QQ.T.:J:.ti:ff.D p.QX. ~QQ.ri:Q. , q.\,l~ 
.:t~ t:r:ê.lli:.lh=..d2ra.11 2tUil .. t.:r::ldQ.§., con o fundar:J(:nt~ de :LU.!s Q..Q llillt. ~-='g.~ 
:t.mr.sfusõ~ d.Q. ~~.llii.? · 

E , nor último, i)Or de fc..cto l:st:1.r c;n dcs:.nvolvilT!f'P..to ::1. trarnna, n5.o 
sabe que os co.utelciros f'"l.rd:~.d.a3, n:1r::. reR..]i;~.:tr'3m e ss-1. urçentissima, :lb.Qo 
lut0..ment€: in?..cliQvt; 1 chê.nt3.ge, 'l 'me cf"··.!r:::.m rn9..rtobr·~-~ , c'l.~::sgu1.rneceT'om a s 
.-::.rruin:J.dC/3 indústri:::~s , dos· seus ni'.ios rle t·P."."\.nsnortc1 serr. ncnhUJ'l 1·csn<.it9, 
como sa não tivessem nenhu.11. i!lG.t[:rü:.l c·1p:1z, no n!'op6s1to clr~ro, ao G.lce:..n. 
ce 0.c t odos, de s"i.rr""")}0smr::nte movi~no:J.t~"'.rem vf'rb:ls donde poss3. G""'..ir QQ..lQ. 
que ningui~m controle.~ embor a seja o~·"".\.ss·1do -po!' t~nts. misérü:? 

~r.5. C!GS'1Drreceu o m~.ter i .:-:.1 iP[l13s ent-re[u ~: .. ao minist6ri o d-:1 guerr<\, 
!)'lrr-.. , cm "T)l~"":W"' t:·;.nqúil id~.d.G interna, os exercicio'3 d·1m2 simples divisiio 
nerMi ti !'"'.1'1 tanto :tQ.W2Q. e 1_1Q:t!;.ªJ:1...Q.? 

Jl:()"oros:l:r",;ntf: é """it·rciso SC;"!' c.bsolut1.mentu t::::mso ou refiD:.!.d~'"!lente m:1u 
p-~.r- i&nor:z-r ou sirml':'..r igno:-ar t~.nt:l imund~cie . ,. .. 

N:-:.o ve, :,cquer oue n.té 1seo lh'! é oosstvel me:-oc c d:""!. cul~ab1l1d::d.g du 
C-r-5.nu}-;. (!UC ·no,ie •.mVET'fO!lhJ. t~SSe exército (]\~ t::J.ntOS f-sitOS dS fl6ria; DOI: 
q1Je, n-'io con-f'und:--...rnos, úrn~~ ceio.:. 0 o exi'.rcitc, org.Z:o ,trmado, estE:!io de. U::!.-
c;~o, ry.~r~ que 6 "r·:::ciso UM gr:mrlc c:1bedal Ue s-::")C"T' e noralidade, e outra 
C('lis:::. .< ess:. bonec':!d::':. de chuMbo, r""~rc::l no,_ici::.1, se!!l v~rson!1a nem rcspei-
~o por n~d.,., QJ!lDQJ:.CJ.lh.'!.DdQ.::Jli~ a ai e 1 todos ()8 den:--= is que, contr~\ri.:-.dos 
mo.s D:::.ssivos, os cor.oe!1tem, ess:1 cr~T"lUl::- i.n crust~.d:1 no co:I~of.is;!lo m2.ndi.""o~ 
L1r b:1r.:1.to, d .. J.r:~~o sin'.ll de 3i :rocn-:.s ·...;m p:1n1d~~s t'cntoch<:!s, inve:stid:.s t:.t 
C•~is contr:l trz.buJh::dores ou si:r.r::ll·JS de sr;r .:. veni-:~os, d0sses mcs':l.OS ~ue e_n. 
------------=--_gmtJn.\!.1_}Jr~gjJJ..a~z:1!i'Jl.n.....::._ __ . 
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"0 QUE :!: QUE l<LES Q\iEHE:.!?" 

Serve-nos de enigrafe o titulo 
de um artigo inserto, -em fun0o, no 
vasadouro de que é director o sr.Mú 
rias,,-serviçal que coJTJe,  e come -
bem, ames~ do orçamento público e 
ao de emnresas semi-oficiais. 

11E perigoso tocar na barrigada 
macho que está à mangedoura bem re-
cheada11. Quem o fizer arrisca-se a 
U!Qa parelha de coices na bÔca do e.a 
tomago. O macho, na avidez alucinan 
te das queixadas sôfregas, até nas-
carícias do dono uresume um artifí-
cio para o privar' da cevadeira. Num 
instinto feroz, procura defender n 
m~ngedoura que, abundas~ em cevada, 
puseram à altura das suas mandibuJa.s. 

A vron6sito da hist6ric~ reu -
nião do Centro Almirante neis, asm~ 
las e os me\chos do regimen nolítico 
que, há uns 1q ~Do~, ~os escr~visn, 
espinote~r.:un nunL~: ans1a selv1tica, 
€f? esgares tru:1nescos e felinos.Su.;u 
t1r~m uerturbadu a p2cífica e su~u
lent.::>. digest3.o, -a·rnangedoura amea 
9ad.:1. N'l suryosição de um-;. derroce~dã 
1minente ,_ clestr8.varam-se, perderam 
o 11controle11 de si nr6prios; arr:m-
cn.ram a mb.scara com oue n rocurava.m 
disfarçar as baixas Õuo.l idJ.dcs de s""ª 
v::-.ndij'ls que s5.o. NoS jornais e em 
reunioes da pronag'lnd·:.' eleitoral ,têm 
dirigido os mais ign6beis insul tos'a 
memória dos homens políticos aue,sã 
cri ficando o sossêgo, os interêsses 
materiais e  a nr6pria saúde, procu-
raram engrandecer a sua Pátria, re-
conquistar-lhe o lugar honroso gue 

~~;I~I~aâ:~~ no convívio das naçoes 

O entusiasmo político que se a-
poderou de todas as camadas sociais, 
de Nort e ao Sul e de Lesto a Oest e 
d?_.naís, Drovocado pela hist6rica ~ 
n!ao, destrambelhou·~o s , numa alucina 
çao de histerisr.lo, de modo a nat.en -
tearem o nenhum respeit o que têm pela 
pr6pria honra -sentimento de digni-
dade que o homem mais depravado estj 
ma. 

110 que é que êles querem?" Nós, 
os an1i=fsa~1Qtas, -os homens que 
põe~ acima dos seus interêsses , da 
sua liberdade e da própria vida,o en 
grandecimento e a felicidade da sua 
Terra -queremos pouca coisa; com 
pouco nos contentamos: 

-Queremos, antes de mais nada, 
uma Nação livre, na plenitude da sua 
independência política , social, eco-
n6mica e financeira, e na sua inte -
gridade territorial; 

-Queremos ~ue Portugal reconq~ 
te, no convívio àns na<;Ões civiliza-
das, o lugar que perdeu pela cobar -

dia dos homens do 11estado novo11; 
-ttuerel!los se-r 1 i vres numa na-

ção livre, auferir a justiça e os 
direi tos, conquistados pelos nos-
sos maiores, em luta her6ica, lu-
ta de gigantes; 

-Queremos q'1e o povo - êste 
bom Povo portugues, ordeiro, tra-
balhador e patriota -tenha ass~ 

gurados o direito ao trabalho, a 
vida, à instrução, à ,justiça e  a 
liberdade individual, social e PQ 
lítica; , 

·-Queremos que Portugal -este 
her6ico Portugal que assombrou o 
mundo pelos seus feitos sublimes -
deixe de ser a roça africana em 
que o transformou um 11 parvenu . I 

enfatuado, -figura sinistra ao ser. 
viço do clericalismo ultramontano. 

O ESPECTRO 

O CHAMAJXl CHEr<: lXl GOVl<R'lO! ••• 

-continuado da página anterior -
tregaram as espadas. e se calaram 
com a deshonra de T1mo~. 

E êstes são passiveis, como 
p'l_ssiveis são as Situações filhas 
deles. 

No dia, porém~ em que o g ros-
so do cxérci to -desse exército Qi 
gno que vive aDático -acordar de§ 
sa letargia criminosa que existe 
há já anos, supondo erradanen~e que 
as coisas se mo di ficarão sem esse 
mesmo exército se exourgar do 1 ixo 
que o envergonha, nêSse dia, dia 
bem-aventurado, rogaremos aos Deu-
ses, com o fervor de hoje, ou mais1 
pela conservaçã~ da sau9e do que ve 
em cada portugues que nao se .QffiP-QT-
calha, um inimigo, do que julga ser 
um -presidente de ministério,  que 
tanto mal tem ocasionado à Nação, 
para que vivo,  o Tribunal do Povo 
o julgue' . 

A DI1'ADUJIA DESAGREGA-SE 

Do nosso solicito correponden 
te em Castelo Br3.nco recebemos a 
c6nia do telegrama que a seguir 
transcrevemos, enviado ao sr. minj.s 
tro do interior e Uniiio Nacional: 

11Respei tosanente protesto jun 
tO V . ~Y.A atitude j_ornC.l local dirj 
ffido Presidente c~~ara que continua 
divisão nolítiC3. elementos nacion~ 
listas apes:tr recente visita esta-
cidade membros comiss5.o executiv:J. 
Uni5.o N~cional . 

o.) Ulisses Vaz Pardo.l" 

-----·------·-·-.. .. --... --- .----------------------

' 

• 
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AS ~.~ENTIRAS r:o SH. li1DTISTHO 00 DITElUOR 

SUPREMO DESCARAl:filN'rü ' 

Hum discurso de propaga..flda eleitoral proferido em Draga·, o s-r. Mi -
nistro do Interior, numa linguage_m;11sui generis11

, afirmou, entre outros 
d islates: 11 ••• gastarão i nu ti 1mente o seu esforço e eloqtiência os difama-
dores. ha'bituais da verdade do nosso ideal que ••• per•sistem em pronagaJ+-
dear nos meios trabülhadores as mesmas condenáveis acções contra •. o os 
ideais da tJusti\a, do Bem, da Ve!'dr-tde, da Moralidade ••• que estf!o na base 
da doutrina quP. defendemos11 

Não sahernos que mais admirar neste homem, se o descaramento das suas 
mentirosas afirmações, se a falta de respeito r-elo alto cargo que repre-
sentB.. Somos n6s, os anti--fascistas, que yrropagandeamos as condenáveis 
acçOes contra as idéa.s de Justiça, do lJem e da Verdade? Sunremo descara-
mento. Com que então é a Justica um dos r-ilares em que assenta isso que 
nara a í veP"eta com o nome de 11Êstado Novo11? ! :esse· sistema politico é a 
110rdem :Tov'ã> qne Hitler tentou im1or à Euronr.:, "Qela fÔr~a bruta da sua 
máquina de guerra. r'em as mesmas caracteristicas, as !!!esmas violências, 
as rnesrn...qs devasta~ões . Tem deix~do no seu caMinho as !!lesmas ruinas morais 
e físicas, as mesmas atrocidades. Tem, no seu designio, os mesmoD crimes: 
o esmagamento Orutal, impiedoso, ferino, de todos os homens de bem que se 
manifeeter.1 contra a po:!.itica que, há uns vinte anos, teM feito de Portu-
gal UT"'la gr::mja ex~1orada por uma 11sociedade em comandi.ta11• 

Qu.Jm é que, D.este tãO belo quão desditoso -naís, desconhece a exis -
t~nci. a do Aljuhe, de Honsanto, da Penitenciát•i3., de Peniche, de Almada e 
do tão tt~isternente célebre 11Campo do .Tarrafal11, onde cente~as de bons pi» .r 
tnguê9es ai.nda ho(ie gemem sob o látego dos seus carrascos, s6 "QOT que um 
dia ti v eram a coragem de se r 'ebelar·'em contr:..i. as infame~ prepotenc~as dos 
que, em me.lfac1nda hora, se anoss·aram das rédeas do governo da Na.çao? 

Quem ignora que nas celas dé-' reni tenciária de Lisboa apodrecem, há 
longos anos, desg~açados oue foram acusados de atentar contra a vida do 
11Inimigo número Üm11·-dêste 'infeliz Po':'tugal, e de outros crimes que s6 e-
xistem na mentci perversa dos dirigjSntes da Policia de Defesa e Vigilância 
do Estado. 

Quem i~ora oue alguns dêsses desgra~'ldos, cujo Ú.T!ico cri::~e é pens_s 
rem livremente; sâo torturados a tÔà a a hora, -cor.J requintes do nais feroz 
sadismo, a nonto de muitos dêles se encoTltr.arem doidos e tuberculosos? 

Quem (!"que iVtora que no 11Campo do Tarraf.q_l11 sofrem as mais hur:1ilh_gn 
·tes e vis sevicias tantos cidadãos· honestos, desde  o simules oJerár"!.o ao 
médico, ao orofesAor, ao ad\•og.'ldo? 

Quem ignora a existência de tantos .lares -outror"l -felizes e ur6spe·-
ros -onde hoje reina a desolaçãr., "l miséria e até a deshonra: -espôsas 
e filhos que, uara salvarem os entes nueridos e fugirem à fome a que os 
haviam_re"du:-~!do , tiveram de se exnôr as mai.s aõjectas humilhações? 

Sao entao os outros pilares da 11Ditaclnra11 
- o Bem,  a Moralidade,  a 

Cultura?! . 
Ignora, por acaso, alguém a existência da mis6ria que sôbre ~maio

ria do Povo se estende, como um manto negro que tudo parece envolver: la-
res ser:~ 'Jã·o nem abri.go por toCo o pf.l.is fora; azilos de cegos que foram 
fechados :JO!' falta de meios econ6miJos, ~)elo que os infelizes foram for-
çad0S a ·?stender a mão à caridadP pÚ'"Jlica, com a agravante de repartirem 
com os Gcw(Jrno CiVil os miseras co':Jres que lhes esmolam, 50%; internadas 
da Misericórdia que, com o mesMo fundamento, foram atiradas, sem smraro_, 
uaT'a a servidão umas,  e outras -para os Ju,.Janares que, como nunca, infes-
tam cidades, vilas e aldeias'? 

Há quem i:3'nore que, na maioria das Insti.tuiqões de Caridade os seuS 
co!Tlí'onentes se lo~,.,pletaP.J. _com rn:.rte dos mantinentos que corações bondosos 
lhes enviam, conti.:nmr..r1o os seus 11protegidos11 a braços com a fome? 

N'ão sar.r: nu i :.a sente que cert:1s Insti~uiqões núbl icas requizi tarn g.é: 
neroe ali.l'!ientfcios def'tinaC.os a c:·esches , cantin3.s, etc., que, em vez de 
ali àn.rem entrada, se e:~caminham oare. casa dos seus dirir_::entes? 

E essa 11cnltura11, cuja difusão o u:~stado Hovo" tanto alardeia, pela 
-continu:-n·'l ná.P.'i'1.:::0 seguinte -
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SUPr,EMO DESCARAMENTO! ESCLARECIMENTO NECESSáRIO 

-continuado da 5A nA ~ Escrevem-nos alguns bons ami-
bÔca do ministro do Interior , onde gos, manifestando surpreza pela. a-
está? I~ora alguém que, em vinte ã titude de desconfiança que, ult1m~ 
nos de politica sa"lazari.Sta, o anal mente, temos mostrado relativamen-
fabetismo tem alastrado assustadorª te à politica inglêsa. 
mente porque centenas de escolas fQ. Essa atitude justifica-se pl,g 
ram substituídas pelos 11postos de namente por uma série de factosque 
ensino11, - lamentável criação do j~ vamos observando dia-a-dia e que 
suita laico Carneiro Pacheco que,em destroem, quási totalmente, as es-
vez de instrução e educação, quiz veranças que a grande ~aioria dos 
impingir ao povo os 11salutarestr en anti-fascistas portugueses puzeram 
sinamentos da -religião cat6lica-apQS na vitória da Inglaterra e, parti-
t61ica-romana? cularmente, no tríunfo do Partido 

Quem ignora o que se passa nos ~rrabalhista . 
liceus, nas escolas técnicas e na s  A 11Carta do Atlântico11 e  a 
Universidades? nconferência de S. Francisco da C_g 

11
Justiça, Bem, ~-~oralidade , Cul lif6rnia11, ambas reforçadas na nc.Qn 

tura da inteligência11 ••• - Mentira, ferência de Potsdam11, deliberaram, 
mentira, mentira, é do que tem vivi d·e maneira categórica, que nenhum 
do êste regímen politico que, num dos paises neutros teria a~sento ã 
periodo de vinte anos, tãõ longos, mesa da IISociedade das Na~oes 11 en-e 
em retrocesso, como vinte séculos, quanto não provasse iniluaivelm~n-
reduziu Portugal à maior decadência te que era governado por um reg1me 
econ6mica , socia l , pol1tica, moral e puramente democrático. 
intelectual. Ora Portugal, que todo o mun-

O ministro, nuf!l.?.. explosão de ª do sabe ser governado ?DI ':llTl sist.e. 
trabflis f:1.nfe.rr6nico., mistura o ma poJ.ftico absoluto-t1~an1c~ -?.Q 
11
manto divino11 da Sr~ da Fátima 'com oia servil do feroz regl!nen nazl-
n rancorosa ameaqa de empregar a ~ :..fasci sta11- está sendo recebido, 
qa na:-a esma.o;ar as manifestações dJ: :- mais·, convidado, sob a urotecção da 
amor a causa da Democracia; mas os Inglaterra, a assistir às diversas 
anti-fascistas -a grande maioria conferências preparat6rias dos vá-
da Na~ão - riem-se, com soberano rios organismos previstos na nova 
despreso, das ameaças do rancoroso carta do r.~undo 
fanfarrão. Faze~-se ~e servas quanto à pr&, 

"hiP.A DIEN QUI RIHA LE DERNIEH" sença 9a Argentina, apre~entam- s~ 
------------------------------------obj ecqoes relat1 vamente a comparen-

DAN'fAS LACAIO DE SALAZAR c ia dã It:'.lia, etc., e no que diz 
------------------------ respeito a Portugal guarda-se estr s 
Há dias 0 11snobu Julio :Óantas, nho silêncio e distribuem-se-lhe • 

presidente da Academia das Ciências, missões de certa categoria e respgn 
expediu para StA Combadão, para 0 di sabilidade. Porquê? 
tador Salazar, 0 seguinte tclef5rama: Não acreditamos que, sincera-

11Recebi sua carta que mui to me mente, Portugal esteja a ser consi-
sensibilisou aceito convite reu derado um país de liberdade e de .Q.e 
nião P::1.ris que muito agradeço~'- mocracia1 segur;do o P:'6pr ~ o crité-
Devemos esclarecer que se trata rio ingles, po1s as IDJJlQ.U~, em 

da reunião preparat6ria da Conferêrt- terra lusa, não podem ~p~~~ar ~ 
c ia de L.ondres, de 1 de Novembro pr.Q l!llil~ Qpini.ii..~l! ou fazer critica s ao 
ximo, em que se!:~- discutido 0 estaty governo ditatorial. 
to da Organisaçao Intelectual Intel'- E, d'afl talve~ , segundo a prQ. 
nacional previSta na nova Carta do pria defini~ao inglesa, Portugal DOS 
Mundo. · sa ser considerado juridicamente uma 
-----····------------------------------nação vivendo democraticamente p~r-
fl~~IDO J_!J~.§fl!.'f!! Apesar que, no fim de contas,  a repressao 
da ~i.PJ:s ~istia conceU.ida pel a di- e o silêncio não incidem particuliJ.r 
tadul·a~ continua incomunicavel êste mente sôbre as m:i..lliu::lli por incidi-
' l t  t · ·" · ·t · · 1 rem sôbre a pr6pria maioria, 
1 us_re an 1-.Lasc7s a} ~acnare em Salazar deu, telef6nicamente, 
dire1to, preso ha aprox1madamente 4 instruções ao Banco de Portugal para 
meses, .  . denositar no EsQirito Santo, por em 

Es~a desve~turada _ vl_:t~ da P_r:e-. nr~stimo no Governo Inglês, a 'impQr 
pot~nc1a , quer~~o cor.tpant1e1ro de J.?eai!; t" · de 150 mil contos qug renr.e_ 
exp1a o se }.~ranae runor à Democrac1a. anela , . t 2 ·T 
-----------~-----------·~----- ------- -- senta a pr1rne1ra pres açao que a .,.n 
gl1terra devia pagar , mas não nagou, pelo co~tr~cto.dq m~no~61iq das con-
servas. Será esta, e outr3.s· CIIH!to esta ,  a r a za o do Sllenc10 ~ngles? 

---·------------- -----------------


