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ESPÓLIO PINTO OOARTiiil 

~- ~c.J.I~-

. CU\.CULAR NO 12 

AOS DEMOCRATAS DO PAÍS 

. No proximo dia 18 de Abril vão ser julgados no Tribu-
n~l ~l~ná:~JlO Of: profe~sores Ruy Luiz Gomee;,1 JoS~ Morgado~a Engenheira 
V1rg1n1a Moura ~ a eecrJ.tora.Maria I.amas,o Dr,Pinto Gonçe.lver.,o estudan-
te de engenhar1a Are os a Fe 10 e  o operário Albertino de Me.codo membros 
da Comisoão. Central <'.o MOVIMEHTO HACIONAL DEMOCRÂTICO , acusado~ de publi-
carem noticla.fl fa.lsae ou lendenoiosas,,susceptiveis de causar alarme ou 
inquietação pÚblica. 

O dia 18 de .Abril., será para o Povo Português uma dA.-
ta memorável no r~ anais da luta pele democracia.,pois marca a ma.iB de~es
perada tentativa do regime anti-dCT()Ocrát.ico em vigor :para esmagar a 
avassalaf.ora opo~içã.c demol3::'ática e fazer regressar o Pais á completa 
liitaC.ura. existente antes de 1945,, quand.c Hitler e Mussolini estavam nu 
apogeu C.a cru~ada nazi-fn.s('.iste.. 

Mas o Povu Por~uguês,os democratu ~ portugueses devem 
fazer no àia 18 um protesto contra flS perr;eguições polit'iais, c incrimi-
naçõec infundadar: que são movidas ao M .N.D. o em especial.,contra a Qo .. 
missão Central, a de spe.i to do onra.ater legal, da actuação e dos pr !no i-
pio::; seguidos por e8te Uovimento,que correspondem aos desejos e aspira-
çõeo ê.a gr.:-.ndc m.o.io"l:"'ia da Nação,como foi C.euonetro.dCl pelas grandes ca;n-
panhas da opo~ição demoGrática de 1945 e l949,c pela bo9a ~o pro:prio 
chefe do .govorno , de~larando em l?.f.5 não c:er poccivel 11governar contra 
a vontaC.e persiRtente de um povoU o mais tarde G0nsiderando a aposição 
11numerosa e aguerrida11 , 

O govel'no que procurou, in::;istcntemente 1atraír para 
o !lampe da luta eleitoral a _m0sro.a opozição,wcm Gonitudo lhe dar garan-
tiae; da genuidade tas eleiçôe~:J,nem as liberdades por ela oxigidas,}re-
tende agora :"azer crêr ao País ~ue eeoa cpor;ição nff.o "\em o direito a 
existir legalmente ,nem a. fazer q_uai:Jquer criticas á polí-;ica. do gover-
no,que o mesmo é dizer á politie=t da União Nacional{Partido único). 

:Qara esse efeito não exito. em interiJretar toda a. 
propaganàa e~o~ita ou falada dos dirigenteo do M.N.D.como sendo suo-
oeptivel d'3 n.larrr..2.r e de.: L1quietar a opinião públioa.,quando na varda-
de,são as pe:Pseguições movic!.as aor. demonratas e a má política económi-
ca do actual regiT!'.e,que estão,não c6 a inquietar e a alarmar a opinião 
pública,rnais ainda a criar um ettodo geral de verdadei~o pânico. 

A legalidad.e e necessidade de uma oposição politica 
assentam na~ Jr6prias disposições Constitucionais. Assim,o ArtQ 220 de 
Constituição em vigor diz: liA opinião pública é elemento fundamental 
da politica e administração do País ~noumbindo aos Estai~ defendê-la 
de todoo os factores que a desorientam wcntra a verdaC,e,ajustiça,a boa 
administração e  o bem c orm.un 1~ • 

Como é que o Governo assegura o cumprimento desta 
dieposição oonstitucional'T' O Governo vai deliberadamente contra a 
6onotituição.

1 
consider:mdo tendenoi.oeac todas au demonstrações da fa-

le no ia e:;trondosa da politica governamental,considerando falsas to?-aa 
as noticia~ que mostram a acção do Governo oantra. as libexdadea í\.tu-

cl.am~nt ais • 
A mesma Constituição di< aino.c. no § 20 do A::ta 200, 

11Leis especiain recularão o oxcrcicio de. liberc:a«.e d.e exprG.ssao do JSn~· 
sament o de cns i no de reunião c de a~s oc inção, devendo 1 ~hant o á p:-ime i :r~ 1 
impedir 1 preventi v~ ou repres~ivamonto a perversão da opini5.o pública 
ne. cua fungão de força social c a~\lvagua:rdar a. integridade m~ral ~os 
cidadãos aos oun.ie ficarão a.nsegure.d.CJ~ os dircJ.tOG de fo.zor 1.nser1.r 
gratui ta.;1ente ·a re&~ificaçao ou ~ c.ofeza na public1.çõ.o pcriódif'E\ em ~ue 
forem injuriaà.o~ ou infs.m~;;..i os seJ1" prejuizo ri.; :;.ualc;;.ua:r: ren~om~a1Hl7da
de ou procedimento .ietern:inaà'1 na I.oi11 • era a regulamentaçao ds..a 1:!.-
berda!!oG de expresfiãO de pensamento e de reunião não .... é em e~ 1 contrária 
ao espirita ia democracia,uma. vez que ela .... J;egula c n.i1.o.suprlme,como 
presenteTTJ.cnta sucede.,pois regulfJ,r prer.supoe a cxistan:"'J.a elo .9:ue se r e .. 
gula. icto é: Liberda.tle de Eu·:pn=•;;:;sô.o .io pr:neu;.mente e 1e :reunJ.~o'. o . Em Per· 
Íugai., só~goza deosa:,(' lj.b3~-:l. ;~, J(:,.:; lJ, ;d,:..:;.o.·ft.:?-, \,nc~u:;j.:ra~~ na U .U. e. seu o 

e.dopt os. 
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pass~ oomo se elo.r. eotivessem suprimi1...s.s para os democ.ratas. 
Q.uaisq.Ller lais es:I::eoi:.li!J cu poderec: _pó.liciaie tendsn-

tes a re:"Jtringir o exeroici o dao li-oEJrdF~des fundamentais a um s6 grupo1 
são essencialmente contrti.riaa ao e::Jpiritu cl.a. Constituição~ 

A e,cção govarnó.mEJntal des~ncadee.dad::or intermed.io dr;. 
P. I.D ,E, , contra o Movimento Nac ionr:~.l Democrà:t i c;: o  e em particulaT oan~.,;n~ 

a sua. C o mie eão Ccnt:·al é, portant o.1 ant i - c onot i tuc.ion.al. 
MuJ.to .:e engano. o Governo ca pe~sa que os lii3!1JO').::Ott.t.&,," 

se ,deixarão intimidar peloe e.tent&.dof:· do. ?.,I,.ID.E , co::1tra OG ~iS~"Sii~;iJ:'l c!~ 
cidadão. MUito Ge ~' ngana se considere. t(Ue br.;,sta prender e julgnT a Co':'L.:. ... 
ssfio Cen~:Jíal C.o M.N~D~ pa:?a im:t:edir cs·democ l'nta~ tie contir..uar a lnt.a. 
le~u.l pela r enquista: das LIBERDA.DES FUND.Al".J!ENTAlS e pela realização <l-a 
eleiçóe~ livre:J, 

Amigos 1 
A C.efeza de. Comissão Central c omt:ete eGsenc ie.lmenta 

a todoe o~ quadros do M. N,D.  e em partic~lar aos TrabaL~adores, 
que o dia ).A d'J Abril fiq,ue bem gravado na mem6ria 

do Povo Portuguêe ~ Jmo uma granGe jornana de luta pela Democracia e 
pela l'e.zl 

VIVA PORTUGAL 

VIVA O 11\0VIMi>NTO NACIONAL DliMOCRÁTICO 

Lisboa.1 Março de 19e".~ 

A Comi:.~são Inter-Profisoõeo do Distrito ile Lisboa do M, N ,D. 
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