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1,----------.(MOVI!'ENTO DE RSISTENCIA ANTITOTAIJTARIA) 
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Salazarista 
Fascista 
Nazista 
Negocista 
Cowniat.a 
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Leia -Medi te -Copie Propague -Distribua Faça circular -Resista 

• • 
SOCORRO! 1 
0 DA GUARDAI!! 

1!: preciso em b~a verdade que as forças totalitárias e opressoras, q~e t~m ocupado 
e desgra<_!n.do o P!Ue co~o uma tropa de estranhos, se hajam ;onvencido de que conaegu.!_ 
ram ~as ultimas ~uas decadf!s ~ Et.Podrecer. completamente o caracter, o brio e  a espiri-
tuall.dade da Naçao, para o Governo ousar publicar, neetG emerg'ência cdtica da nossa 
v,ida histórico., o decrGto-lei nQ 39.749, de 9 do corrente m1:s que entre outras dia-
posições, impõe ao Ultramar a tenebrosa P,I,D.E. (art, 4Q do ~it , decreto) e prepara 
a infil tra.ção dos seus agentes no Exércit.o, na Guarda Nacional Republicana e na Poli-
cia de Segurança Pública (art, 28Q ~ 42), 
Os jornais, prudentemente, para nao suscitarem curioaidàdes, foram autorizados pe-

la Censura só. a noticiarem a saÍda do vergonhoso decreto em tr1s linhas, para o que 
·se limitaru a copiar a notâ que lhes foi enviada pelos serviços polício-censuriais, 
aparecendo aoaim nas colunas dos periÓdicos como se  se tratasse de um diploma banal a 
reunir legislação avulsa; e, por enquanto, o caso passaria despercebido se, ao mesmo 
tempo, não corresse e logo se verificasse ... quc foi por via deste decreto, e não pelas 
razões que a botoaria antes propalara, qut foi despojado o ministro Rapazote. 
O que importa porém sublinhAr, s em d~;tc nça, perante quaisquer consider.ações à mar-

gem, é que este decreto saiu!!!.,. e que ninguém reagiu contra as faltas da patrio-
tismo, de senso collllm, de probidade e de pudor político com que nele ss ofende toda a 
Nação. Que o decreto saiu - e que todos parecem aceitar resignadamente como uma fata-
lidade inconjuravel esta nova forma de consolidação da P.I.D. E. , coroo um Novo Estado 
à ilharga do Estado Novo; um Novo Estado depositário de todas as possibilidades tota-
litÃ.ria.e do siaterua aalazariano. 
E, contudo, ninguém ignora que nos encontramos na imin'ência de um desastre nacio-

nal, em grande parte desencadeado pela acç'ão exercida na !ndiaJGla pol1cia política, 
na repressão violenta dos protestos de goeses contra aa humilhações que lhe foram im-
postas pelo Acto Colonial e contra a privação das liberdades polÍticas de que haviam 

gozado até 1926. · 
Que se pretende mais'l 
Alargar às outr!\.6 colÓnias o mel-estar, a insegurança, as intrigas, a.B persegui-

ções, as viol'ência.B e brutalidades que conduziram tMtos goeses b. revolta e alguns 
à traição à Pâ.tria!7 
Pois em lugar de se emendar a mão a , pelo menos, extrair doe acontecimentos a amB!:. 

ga liçã.o que elas encarrfU!l, apenas se p~:: nsa em juntar lanha, nas outras colónias, pn.-
ra que alguém, num futuro mais ou menos próximo, lá atoie também fogueiras semelhen-
~n . 
Com quem ó afinal o conflito? Com a União Indiano. e o seu OhGfo ou com as popula-

ções de Angola c Moçambique? Porque se descarrega sobre estas esse castigo tremendo 
que é  a instalação de uma polícia política hedionda? Que vai ala lá. fazer? Provocar 
movimenttls separatistas? S: assim que mais se apertam os laços da comunidade lusitana? 
E isto põe- a e em prática -oh cúrulo da hipocrisia! -simul t:"aneamante .com peregrina-

ções a Fátima e ao túmulo de s . Francisco Xavier!!! 
EntretAnto, Nehru, como se v'ê nas própria.B colunas dos jornais portugueses \e ape-

sar da Censura, que, em diR d~ histerismo, não reparou com o que deixou.pa.Bsar ,brin-
Of\ com o nosso "Génio Nacional n  e os seus diplomatas como um gato matreuo cÇ!m um ra-

to desviado do buraco. 
Não há ninguém que não veja, que não uinta, que não perceba, que só outro Governo, 

s e m o pResado de erros, de vergonhas e de culpae que desautorizam este e o tornam im-
popular 

8 
odiado por todos os verdadeiros patriotas, tem probabilidade~ ~e conduzir 

esta questão a termo honroso. Como pode o actual peeudo-Governo, total1tario, viola-
dor de todos os direitos dos seus nacionais, deacricionário, corrompido até à medula, 
invocar direitos, reclamar respeito e prestar autoridade moral a fÓraulas e preceitos 
jurídicos que siatemàticalllGnte, só para se sustentar, tem injuriado e aviltado! 
Salazar não o entende assim. O que essencialmente lhe itqlorta, e aoa seus, e AgUe~ 

tar-as no Poder e não salvar a !ndia; maia que defender oa interesses s a honra da P.!! 
tria, importa-lhe primordialmente velar pela defesa dos_interesses criados daquela 
c entena de rapinantes quo: o -rodeiam e  o incensam, E entao reforça a P.I,D.E., 1an9a-a 
agora sobre outr8J3 colÓnias. s espera quo já cá não esteja quando as soltar o diluvio 

que depois dele nos afogará: 
SOCORRO!!! 
0 DA GUARDA ! ! ! 
S: poaeivel que hoje ninguém reaja. O Pa!s pa.reco desmaiado.,. doente, e.námioo, irrea-
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ponaável. Mas só uroa minoria - a doa negochtaa e devassos do. Estado Novo -não senti-
rá no âmago das suas almfl.S o clamor de vozes profundas a gritarem corno n6a, 
BASTA! BASTA! 
Ó DA GUARDA!!! 
E vós, senhores oficiais, porque hGaitailq Não ouvia o que voa manda a vossa honra 

de militares, de servidoras da Pátria e não de protectores da devaasidão e da imorali-
dade? Mostrai que cercn da trinta anos de caatração intelectual não vos levou a ener-
gia para abaterdes as vossas espadas no gordo lombo doa traficantes da Pátria, 

ACUDI ! SPJN AI-NOS! 
0 DA GUARDA!!! 

NOTA 
Vidé,no decreto. ci!'Rdo o alto nível de vencimentos atribuÍdos ao pessoal da P.I.D.E. 

nas coloniaa a o mJ.sterio das suas contas de saco. Dead<O os agentes aos mais graduados, 
todos uquip:radoa a funcionários de categoria, Além doa vencimentos que a estes cor-
respondem,' tem mais 6 contos. 
vale maia a pma ser simples ags'fl.te da P.I.D.E, do que major do nosso Exército!!! 

.1(., .. 

SINTOMAS 

Nunca Salazar levou tnnto tempo a parir um ministro como agora. 
Era uma regra rígida utilizar o mesmo alçapão em que uns deaciam para fazer subir 
outros. 
O caso agora foi demorado e dramático. 
Aqueles com quem ele, o Intangível, maia contava, negara.a>-se .. Que não; nesta al tu-

r a não era negÓcio -co100 eles dizem: Não dava tacho! 
E foi pr·eciao ir buscar u ma criança, daqu_alas que ainda nÃ.o se lançAram, que and.am 

C:.e dedo eatendi1o c:!:!l volta do tA.cho do arroz doce •• ,  e que tem medo de papõea como os 
da P.I.D. E. ; umn criança qu~ certaoonta·vai assinar todos os decrétos que lhe puserem 
sob oa olhos e1 se for preciso, cortar todas as cabeças que o Robespierre nacional lhe 
indicar. 
Entretanto, aguarda-ae, com natural ansiedade, o destino do Rapazote, não se duvi-

dando de que, apesru-de tudo, será de lll.lita.a e boas penas a cama em que vai cair, Por-
que, na. verdade, o quo lho doeu não foi que a P.I.D,D, tenha ido para as colÓnias, mas 
apenas que tiveaao sido o idiota do Negreiros quem apadrinhava o monstro, 
Para a e comp~me ar da. mágoa sot'rida, vai entremontES aprovei tandoAl.~ {X-a-à~rC.!h lpt tf-

r a  e estudo do seu ltvro di~e-cto; nMein KampP11
, de miet~ra com os '~r a,;ãd.1e-tr"aa dainazi, 

donde copiou o trabalho escravo que introduziu nas prieoee porluguesaa. 
Notai que o ignóbil decreto foi publicado sem assinatura do Ministro da Justiça, 
Que se passará na sua consci'ência? Remoraot Arrependimento? Apoquentá-le-ão ·os .es-

pectros daqueles presos .políticos a 'q'ue93,C0m a criação da famiger.ada 11medida dé segu-
rança, lkconde~ou a ~r~sã.oJ.erpé~ua? _Q.ue os wes d: Brag~ça, ~ara o~de se loi e~iri- lk 
-lualmente recolher e repoisar, aJU~em a  encontrar a estrada de Damasco deste""saula 
delirantemente hitleriano, ui,l TELEGRAMA NAO PUBLICADO 

Um doe. instrumentos da propaganda de Salazar ••• é Q telegrama, 
Mal se esboça qualquer dos acontecimentos quG devem ser acompanhados de: orquestra:, 

chovem os telegramas na Preeid'éncia do Conselho, d e onde são vasa.dos para a imprensa 
diária; e por ordem, por escAla, pA!'a que as manifestações durem muitos dias1 agora 
Fornos de Algodres,  a seguir Freixo, depois a Porcalhota, enfim, com muita ordem, 
Nem por ser muito maia dramático,  a propaganda mudou de processos no caso da !ndia. 

Os jornais vê·m pejados de telegramas enviados de toda a parta à Presid'éncia (una tan-
tos por dia); telegrattJas em que se declara sempre o apoio ao Governo e  a enorme vene-
ração doe signatários pela n;.taravilha Fatal11

, 

Não se tem ~o entanto publicado o seguinte !-alegrama que todos os di~ é enviado, 
sem fios, tambem de toda a parte, ao mesmo egregio Presidente do l.U.nisterio: 

llp0rtugueaes antitotalitário'â de todas as províncias do Império, nãp lhes sendo PB!:. 
mitido por V. Exa, manifestarem a sua repulsa pelns expoliaçõea premeditadas e já poe-
t as em prática. por Nehru, nem dizerem o que pensaru nesta gravo elll€rg'éncia, v1im por es-
te meio a.sal3gur ar sua solidariedade com V. Ex a , , completa, total, se V ,Ex a., prestando um 
altíssimo e indiocutível serviço ao Pais, houver por bem demitir-se e permitir assim 
que outro Governo, verdadeiramente Nacional e PatriÓtico, e  portanto irresponsável nos 
erros e faltas cometidos por V.Exa., conduza a questão da !ndia com a autoridade polí-
tica e moral ~ue falta a V.Exa. e com o apoio de toda a Nação, que V.Exa,,como se tem 
provado, tambem nã.o tem. Esperam os signatários que V. Exa, tenha já compreendido quan-
to lhes é doloroso verific-ar como o Pendi ta deslavado s e apoia na contradição que axi!_ 
te cmtre e. ai tuação deep~tica que V. Exa. criou no país e as invocações ~ue fez ao Di-
reito e à dignidade das r elações entr e os homens.  A  India Portugues a esta perdida se 
v . Exa, eontinuar. Pode ainda ealvar.-se se V. Exa, sair. Saia, Sr. Presidente; preste 
esse serviço à Pátria, que não se sustenta nem eleva por obra e graça da P,I, D. E,,mas 
tão-eõmente pelo patriotismo doe seus filhos •11 

(a) Todos os Portugueses antitotRlitâ.rioa, ou seja, a NAÇÃO RE.I\L 
contra a DITPOURA LEGAL 
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