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Q, julgamento de dez cidad!los de Moscavide, recentemente realizado no Tribunal Plen! ... 
rio de Lisboa , constituiu uma importante vitÓ:tlia dos movimentos de op::bni!!o popUlar e dcmc.c6. 
tica. O representante do Minist~rio PÚblico teve de retirar a acusaçílo de associaç6es clC.l! 
destinas e subversivas que el e prÓprio, na querel a definitiva, imputara ao Movimento No.ciou· 
Democrático e ao Movimento Nacional da Paz. Assim se desmoronou completamente o processo fo; 
jade pel o Ódio sectário da PIDE, com  o fim declarado de negar a  legalidade dos movililentos dO 
opinitlo. 

Neste epis6dio da batalha da legalidade,  o fa'scismo recuou , nr!o som assinalar o. sua 
derrota com uma. vingança mesquinha.. Todos os acusados foram absolvidos, mo.s um dolos, o ope-
rário Francisco Pinto foi condenado a três meses de prisão e três anos de liberdade vigiada, 
s 6 porque, segtu1do os termos da iníqua sentença, revelou que possui inteligência e facilida-
de de express!to o se mostrou bem doutrinado! 

A PIDE tem mantido o.rbitrà.riamente na prislto uma dezena de cidadltos que assistiram 
há meses a uma eesstto no Cinemo. Capit6lio. A todos e l e s procurou arrancar-lhes a declnraçtto 
de que o  produto do espectáculo se destinava ao MND, apresentado nesse caso como o.ssociaçf1o 
clandestina. ~amo esta manobra. se fz,:ustrou ante, a fi~eza e a honestidade d~s cido.dttos pr~

sos, a PIDE vo··se forçada a. ll.berta-los, mas so no dla em que completem s eJ.s meses de pn.-
são, o quo significa a aplicação de uma pena ntto estabelecida por lei como punição de crimes 
inGxistentes e por umo. entidade que ntto tem a função de julgar . 

Estos dois factos ensinam cl aramente que o Estado Novo abandona  a sua pretendido. 1 e ·~ 

~alidadv _ lo~o quo o s movimentos de opini!1o popular e democratica consolidam as suas posiç~es 
~3gais na dura batalha que desenvolvcnh\,contr a o fascismo. Assim,o. legalidade constitui ~w:-;.u 

1 

roz mo.is um, angustiante problema do Er:;tadO. Novo e uma atitud9- vitçrie'!'~ ~os- ru<.lriJk:nt'cs do 
np:t:qillo pom.üar o dom.Mrà-t.icao~ . • .-r. .J ~~ --- .. 'I 

A e.náliso dos acontecimentos políticos dos Últimos anos leva.m-nos a concluir que 

O GOVERN~• t ILEGAL I 
O fascismo suprime, em vez de regular por l eis especiais, as garantias constituciofo. 

;.mis: a liberdado dia expresstto do pensamento, n inviolabilidade do domicÍlio, o sigilo da 
correspondência, o. liberdade de re\Ul.i[o e asaociaçtto, o direito de reclamaçtlo perante os po-
deres pÚblicos, o. providência do 11habeas corp1.u11, a legÍtima defesa, o direito de resistir à 
opresstto, o direito ao trabalho,  o direito de não acatar leis que n~o sej:m~ promulgadas de a 
cardo com  a Constituição. Doste modo,  o govern"> coloca-se fora da lei. -

A ilegalidade do Estado Novo, do seu g~verno e das suas instituições políticas, est~ 
na pr6prio. erigem e na natureza do regime. 

Eru 1926, um movimento militar, inspirado e apoiado por todas as forças reo.cionÁrias1 
levantou-se contra o Povo e a RepÚblica, dissofl'eu e.s instituições democráticas c suprimiu a 
Constituiçtto PolÍtica dimanada de 6rg~os de so'l\ere.nia popul ar, criando em s eu lugar um 'go,r,Jr 
no de força. Em 1933 im~Ô~ ao PaÍS uma ~onstitüiçtto Política por meio de un plebiscito cm qÜe 
as abstenções, então a unJ.c u forma possl.vel de um protesto populo.r, foram conte,do.s como votos 
favoráveis J 

Na Constituiçí1o Política foram consignadas as liberdades fundruaentais1 níto que elas 
sejam compativeis com o. natureza do Estado Novo, mas porque constitw~m hoje ULla obrigação das 
nações civilizadas resultante do progresso morai da Humanidade. Esta contradiçl!o do Estado !~o 

vo tC.IIl il!lpelido o governo a abcndonar o cru.uinhOf>rl_~ logalida1L: e  a  reforrer a ruoios, yiolantos-
ou a meios fraudulentos, confcriac o.s condições ~~~das pel:::< luta de,Jn"l.üvic.:a peh.o !)ovo, pura 
negar, un10. a wua, torl~s o.s garantias constitucionais. 

Em prcsenç:.'. dn força amJpre cresconto d•Js moviruentos de opinião pÚblica, que j~ ni.\o 
pode dominar.  o governo promulga decretos-leis inconstitucionais com o objectivo de alar~>·o.r 

e reforçar os Órgí.'los repressivos. Com as altorac;.tses ao cÓdigo penal, decretadas sobretud~ a. 
partir de 1949, estabeleceu as medidas de segurtmça para os adversários polhicos, 0 a.grava-
mento dus penas o  a limita.ç!!o dos direitos de dofesa. Estas violações da logalidad.:; têm 0 f-L-.1 
ü~ reprimir. todas as, opiniões políticas opostas à orientação do governo e tre.duzcm-so, na prÓ. 
~J.c~. cm pr~são perpetua ou regime do liberdade~vigiada infligidas a cidadãos honestos e út.::l"r 
a Patria e a Sociedade. Deste modo são b1·uta lmente suprimidas as mais bel a s conquistas do Po-
vo Português em mais de um sécul o de luta pelas liberdades e que haviam tornndo o nosso cédi-
go penal UID dos mo.is perfeitos e humanos de todo. a Europa. 

, Os prec8itos da Constituiçí1o Poli.tica, <fue ntto reflectem, é certo, uJnn. insoiraç~o do-
mocratic~ , s11o desprezados p~lo governo no.quclea pontos em que possam tolher a acçlo represei 
va das hberdades fundarll.errtcus. Em voz o. promu~gação de leis especiais que rogulwn 0 oxcrcf·:· 
cio das liberdades expressas na Constituição, ~governo recorre a leis de excepção ou o.s ae ~>"u

ra a impunidade ao arbÍtrio das suas autoriàadef politicas e dos seus 6rg':los rcpresuivos p~ru 
suprimir do facto todas essas liberdades. 

Em 1951~ promo:reu Wlla revisílo ;on~tituclona~ s~m permitir que os cidaàl!.os portuc;uas·Js 
colabor-assem nessa revJ.são cm dsbate publl.co, como lUSlste:.ntememto reclamou o Movil:lento iJv.cio 
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... 
· ..;:··-?•·r·Dtico. Ao dar-so o interregno presidencial, criado pela morta do chei'c do E~tn.J. ... 
·-·' e\ _,_,sem'bleia Nacior.al ainda discutia us roodificaçtles propostas,  o governe envi01.1. :·.~"~ -· f 
, ~,~éy,, :-t·.;..:~ foram apressadamente votadas pelos deputados do Estado Novo. Por cirC'I.m..stô.:.t--

...... q·: ..... o ~-;-,rerno nunca cuidou de esclarecer, as alteraç'Oes foraru promulgadR.s fora dos ~r-.: .. 
~':;': oa coaatit\.l.ciona.is, que determinavrun nova discussão na Assembleia Nacional por h~v ~, ,- pc• · 
:· -.u o prazo para a promulgaçlto: Não hesitou o,govorno __ a sair assi~ uma vez mais da leg~:; :i. ;·. 

rl'-1 para evitar a eleiçtl.o do candidato do Povo o Prosidencia da Republica, o prof. Ruy Lu:v-G_::_ 
mes ... a Ú.Dioa cendid•tw-a ent!o apreseata.dt. nos termos constitucionais e exoluida, Clelll justi-
f'ieaçtlo, por um Conselho de &atado imperfeitamente eonstitu1do  e segundo lei post;rior. 

Em l~a:.o de 1954, vinte e um anos depois de promulgado. a Constituiçllo Pol:t.tica, o ~ · 
verndpublicou mais outro decrato-lei inconstitucional que suprime na prática a liberdade dt 
reunião e asaociaçtto. Este decreto-lei é uma nova e desesperada tentativa do gov_erno cont:r. 
legalidade cada vez mais sÓlida do M. N ,  D. ~ do UUD Juvenil e do 'Movimento Nacional da P&.z. 
~rova o malogro de toda a acção repressiva <JUe vem intensificando desde 1945 com o fj_'J'_ ,,c c 
ter a crescente oposiçtlo do Povo Português a sua politico. de preparação para guerra, ua 1·<Jr . 
.ulisério. e ruina econÓmica, 

À policia pOlitica e à censura são actualmente. conferidos poderes supromos, 'l.bsol,, 
a que se protende subordinar todos. os poderes legÍtimos do Estado, as instituições e c ~ ci-' 
'~-~os . 

Sobretudo desde 1945 o governo tem feito sucessivas tentativas de repress&o dos [;: 
.... ., ~wv:i.!lleirto::: populares de unidade democr~tica, reforçando os poderes discricL .. ú.ir:;_rJ:-: r1.r ... ' • 
:. qual assegura a impunidade na prà.tica de actos ilegais, violentos e arbitrários, ccmo a ·,;i 
<aç~o ~~ ~omicilio, a co~~~ca.çtto d~ ~e~s~ o sequestro de cidadttos, a tortura e mozote de -, .. :~ .~ 
.o~:~ .:_)O .L::.:~~cos d as represaJ.l.as econom2.cas. 

Recentemente, agentes da PIDE forçaram de madrugada a r esidência dos cidadã.CJc SiJ.c..n 
;.;::cqueira e sua mulher AntÓni:-o r .. apa, em Almada, abrindo a porta com uma gazua e surpreenü.0r...d::.. 
, c~sal em plano sonol No Port.~ > depois de estarem presos os seus locat~ios, agentes da P~iJr, 
invadS.ram e. resicl.ência dos jÓ-v-:.r.s estudantes Pedro Ramos de .n.lmeida e sua mulher Maria Ceci~ l.f\ 
~:_lves e le~taram. todv c .. 'echeiô Utt cRsal Estes métodos, como as buscas Domiciliárias, a apreen·· 
>Xo de O~.deiro, . .!. ·:·.:c-;1 mé.qu:i.t_as de escrever e aparelhos de telefonia, a introduglo sub·~reptí 
.c.:. do \JJ,,n._,,·_·:;o;~ os·trnnhos entre os objectos apreendidos, são característicos da policü. poli"-· 

;· ',.:_,. ~~ . .-Y'j, 

.:.J~.~ont:. .... de presos continuam a ser brutalmente espancados, durante os intorrogatbrios .• 
;-,,_, .- ;y '\ dlllll direi te de legÍtima defesa, para mais reconhecido o.té pela lei f'ascistn, S(· 
."l..!ll út;. ·~ .J0Samente a ·prestar \quaisquer dGCl.IU'p.gljea, n PIDE. Aop Cfl!D.pQne.se~ .UentG,j9.40S a., po-
' po:i.i-Gica vota um rancor tal que está a cometer o crime hediondo de os espancar d~pois . ,.., 

,; .. .n·.:J.os! 
E nem jà. as crianças se acham defendidis do terror policial, chegando a ser prGsaR o 

·..::.jeitas a interrogatÓrios insidiosos àcerca dos pais1 como aconteceu h~ semanas no posto da 
.::-NR de Pias onde uma criança de 5 anos chegou a ser esbofeteada ferozmente pelo chefe de briga 
ia da PIDE Rosa Casaco por n'ão saber responder a perguntas relativas ao pai! -~ 

Poderes igualmente discricionários são cedidos à GNR a à PSP à medida que o governo 
ao Estado Novo se vai apercebendo de que a luta -do Povo Português, dia a dia mais ampla e mais 
locidida, lhe está a fixar o termo da sua existência. Transformadas em aliados da PIDE para o 
~sma.gamento de todas as iniciativas do Povo Por:tuguês, essas forças policiais abandonaram as 
-J..s suas funções meramente defensivas da ordem e da segurança. Hoje actuam como factores da in..,. 
~ranquilidade da populaçg,o portuguesa: estabel e c~em estados de exce~ç~o em inúmeras povoações~ 
)ncerramento de centros de oonvÍvio social, proVQOam e espancam pacificas transeuntes dissol •. 
0m violentamente ordeiras manifestações populares, prendem ou agrideo ferozmente oPerários & 
.'amponeses que se apresentam perante as autoridades na atitude pacÍfica de reclamar contra ':1:.:'. 
_•o:'J.ações ou melhores condiç~es de trabalho e salário. ~-

A Censura constitui outro poderoso instrumento de violenta coacçtto,. Regime de 1'Ul'u c.:-· 
,:ftrio, nunca i'o:i. estabelecido por lei nem està.,regulamentado por decreto e apenas sG er~o on':i' ~ 
et'e;.~ido incidentalmente em dois ou três diplomas reguladores doutras actividades .. Crio.da sm ~ 
:e Junho de 1926, por simples comunicáçtf.o telefÓnico. aos jornais, é de todos os Órgãos revror.-
.i~Tos o que mais se situa fóra da Constituição lol!tica em vigor. Exerce o seu poder di:::;c:•i ~· .:t 
:;,rio sem ~dmi'\ii::; qualq~er<lecurso de defesa ~-idioo.~ O seu método consiste no exame p!·~vi ),,~·: 
;_>ublicações periodicas, na eli•lô.naçã:o de matéria que signifique a menor discordância. con1 c : .. ,:.. 
'v-.ml regime e no. pro1biçllto de ~cr.nais, revistas.,~ livros, estampas, etc., por meio de ciro~.: . .~. ..... 
. ·os confidenciais. A oensura Ccl;lica aindo. penas que nenhur.1a lei estabelece: multas a empr:=.:Jur-
'Jtoliiitoras ou iLlpre,ssor-r·.a :~ encerrc.mento temporé.rio de tipografias, dissoluç11o de socied~'.J.:ls •--v/ .... 
;orio.is, aprBena~n de publicações, sem forme. de~proce sso nem recurso ao poder judicia.!., ClJ':l.: 
~;or. sua vez, est~. inibido de apreciar actos, de censura,. Os autores ou editores de pub~.i:: ~r,s'?'if:l.•_: 
:-.;,ri:;orizado.s expressa:nente ficam igual.Dante a mercê deste poder discricionário1 qua tem e/~vlr. .) 
~·~evilégio dE:I modificar de sÚbito as suas decisfjes, com o.s p iores consd:quências pan, IJ..!'; m·.~.-; 
:·iti.:nas., Com o usu da cen!'lwa, o governo do Estado Novo suprime ilegalmen~e a liberdact~ ü: .:;,~
.. recsl!o de penstuneto ... 

A actnaç!o destes poderes do Estado No'{o - a pol{cia politica e  a censure. -3 :o-:•.:;ú< 
~da polos tribunais plenários, cujas sentenças contra adversà.rios polfticos do g;:vvl":'-"' ~1.:-"' .. _. 
··aalidade discriciorub-ias. SÔbre todos ÇlS patriotas que abnegadamente se l e~-.ra."'l.·Cam o;n ,4:~:.-.. ~: ::· 
lnte:cesses e aspiraç'ljes do Povo ·Português lança ainda  o governo fascista a ameaça do ter-.,:-:: cr;·".l 
~egime prisional estabelecido nas cadeias priva-b!va.s da PIDE do Porto, em Caxias! !lO '.J.:jv .. ,a c;. 

Jú1 Peniche, onde stto cerceados os mai s elementares direitos de humanidade., E só a. J:....:ta Jc ?v~--.· 

. o:rtuguês poderá. imp0dir que os crimes que o  fascismo se prepara para pra'ã:icru• no C.!i!:J• i•;';; 
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' '~~o>o ~ M~ ooOQ ''~"-• .i ~=-• '' ·~~·. 
O s:i.stema eleitoral do Estado Nov'1'está organizado por forma a impedir a livro mant-

.i e~;~o.~tk da vontad.::: J.o Povo. 

As li.mi"t::-.r;õe:> do roccnsoamento excluoLl do direito do voto quá.si dois terços dos c:i.dp._ 
.:!~J!i de t'lD.ior idndo o , por sua vez, as autoridades políticas do governo usam de meios ilogf •. 'Ls 
'?• :-o. r;~~~clv:.r aind.o. o.queles cidadãos que, embora possuindo a capacidade determinada ,no. lei ·~ 1.~.:. 
";...)::'al do E.,jtado Novo, não ofereçam garantias de o.des!to ao regime ou não tenhD.Ll irú'orli.laçff•) /a .. 
\-crD:;r;>l do. pol:icia politica. Nos actos eleitorõ.is, o governo fo.vorece todas as violaç:Ciel!\ d-::- ~ . 
grt1do do voto, impede a fiscalização das eleições. proÍbe ou condiciona abusivUlilente a p!"t:!·s· _,. 
!Onda de ca.ndidatos n!l.o apresentados pelo. Unitlo Nacional, evita a publicaç!1o 'dos rosl.ÜtoJ~
que exprimem a. verdadeira atitude do eleitorado, e faz com que sejam substituidos por o·;.",;;-" 
viciados segWldo as conveniências do. sua propagando.~ 

Nwnerosns associações culturaisJ recreativas e acadÓmicas, grémios e sindica-.~og, : 
mantidos há longos anos em regime irregular de Comissões Administra.tivas nomeadas pele gr.:•:c: 
nol que impede os sÓcios de procederom~egtu1do os preceitos estatuários, o. Assomblob.J Go::-:<.j.: 
o a. eleiçtto de corpos gerentes. Eleições sindicais sflo anuladas por simples do::;pach'J de ~l.t'l ''·.:... 
nistro quando as direcções eleitas pelo. massa sindicada o dignas portanto da sua confiue'!.ça, 
n!!.o d3em garo.ntia.s de subserviência perante o governo ou ntto mereçam a simpatia. da. polrc:;.c. y:, 
l!tica. Os omprego.dos, os o~erÓ.rios, os camponeses e os intelectuais st!.o coagidos ou ~ruta.l ;.: 
mente inibidos de recorrer a orgo.niza.ção sindical paro. a discussão dos problem:1s oconom:..~o~ r:·· 
profissiono.is quo interessem às suas classes. Os contro.tos colectivos de tro.balho slto firnr.·-
cl.os e impostos e. cada classe sem UiilU prÓvia discussão das po.rtes interessadas,,., isto -3, os 1::-· 
balhndores o as entidades patronais. Os valiosos recursos da.s caixas de previdenciaJ a.ctm:,ú!l 
dos pelo produto de descontos forçados nos salários. stto habitualmente desviados paru fi!1s .·:-
ferentes e do interesse pera a polÍtica do governo, em prejuÍzo dos legitimas e indiscnt~.v0.:.: 
J.ireitos dos beneficiários, que são impedidos de eleger as direcções e fiscalizar os o.c-';os 'l'" 
gerência, 

Faz-se uma discriminação polÍtica no. admisstto de funcionários pÚblicos, corporo.ti· :~..•;. 
~ ndministrutivos e de eiDprogados do grandes empresas, através do infcrmaçtes confidonci o;.:!.G 
.1'1. t:olÍcio. polftica, SÔbre as entidades patronais são exercidas todas as formas do pressl!o 0 
~J. :;:i:ío policia~ , com vista ao despedimento de empregados o operÓ.rios qu;:: manifostoLJ ur.ll:'. C(?i .. 
con-trál-iu o. orientaçtto polhica d_;. governo, As autoridades recusam a autorüaçao do o.l-

. do ensino, do passapori:q:-: ou adjudicaçtto de trabcrlhos")?Úblicbs aos cidadttoS que nl'to t<Jw• 
·.r~'ll. ',_oa i1lformaçao do. polÍcia polftico.. 

Ao i'ro.udea eloitora.i ::::~ a corrupçtto, o. venalidado, a subserviência, a. dolo.çtto, a s1;. ... 
).:·di:~.aç[~o econ6n;i,;fl., o. tutela polÍtica que não stto nem poderiam ser expressas c la.rarucnto OI!I 
-,xt.:-P. lsg: ._,j, :l ~ sl.'!.o Cof. LJ.étodos do Estado Novo para recrutamento dos seus adeptos e quadro.~ di·· 
·j.gu:'-tEm, o t'lrn :i.hlpedir a fiscalização dos seus actos por legÍtiüJos Órgttos da opinU1o pÚbli-
,a~ Des'to. 1.\::M;:a., o _governo coloca-se fÓro. da ~·doral. 

Tambcm na polÚica. externa. o governo sogue o CSJ.llinho da ilegalidade. A Constituição 
.. firm!\ c princÍpio da. arbitragem internacional para a soluçlto de litÍgios entre os EstadosJ 
.~c.s oBto principio é desacatado pelo governo, que usa dos métodos da di~lomacia secreta., co:n 

~~o.:e~u~~;:~s rl~: ~o;n;~~~!~~~= ~~t~~!~ir~ ~~~;~~;u~=n~~t~~e:~:m p~l~;~:~~a p~~p~~~;~~óp= 
:-ia português, ao futuro da juventude e à dignidade nacional. Assim, conpromete o Povo Port-.:_ ... 
guês an coligações militares e econÓmicas contra outros povos COLl os quais não ter.J. o uenor li 
tÍgio, A censw-a e a polÍcio. políticc., ao serviço desta polÍtica contrária aos interesses ao:-
cá.is e materiais do. Na.çtto, iwpedem o conhecimento pÚblico dos aoontocililentos e das questõc3 
.ie interesse vital para. a nossa PÓ.tria. e perseguem os po.triotas portugueses que a.ssumcLl dcsus 
Jombradas atitudes em face dos perigos criados pela polÍtico. de guerra. -

Ntunerosos cidadãos têu suportado longos meses de pristto, sem culpa formado., ou s11o 
enviados aos tribunais plenários, que têru de os absolver, só porque colhem assino..turas para c 
.'.pelos de Paz que correm por todo.s as nações. 

Nesta ooru.ento decorre, no Tribuna l PlenÁrio do Porto, o julgo.monto dos va~orooos dc-
.:~ocra.to.s, patriotas e partidÓ.rios do. Paz, Prof,I1X"-. Ruy Luis Go!iles, Engll.Virginia. Motu·~, D:.:,J\ 
1Ó Morgado e operário Albertino Macedo, J':lerubros da. Comissí.'to Central do MND, os primeiros q\' . 
·::-o signatários do notÓ.vel doCULlento NOTA OFICIOSA DO MOVIMENTO NACIONAL DEMOC~~TICO SÜJJTIE (' 
?ROBLEHAS DE GOA, DAí.iffO E DIU, Sí.'to vÍtimE.s do Ódio sectÓrio elo governo só por terem ~nifo;.. ;:.~ 
1o a opillit!:o de que o diferendo COül a Uni!1o Indio.na. soja resolvido por negocio.ções pnCÍJ':i.cr-.. 
:; tendo em atenção o.s aspirações livremente rna.nifestadas pelos povos interesso.dos.Rm.r

0
etlu-:·.~ 

Jo pura legalidade -da legalidade estabelecida polo fascismo - o neto desses cinco Lcr.rndo_. 
·:ido.dttos, pois se lir.litou a.o envio desso docuuento, pnrn publicaç!Ío, à Imprensa., ostreii;c.mvr:-
·';;o controlado. pela censura, que nf:to permHiu essa. publ:·.cação, Esta violência deuonstn. UJà!l. 
·!ez mais claramente que ao governo do Estado Novo só restam meios ilegais para. atacar q•.m::.q~;..;:;.: 
..:.pinião discordo.ntie Uo. suo. orientação ani i-democrático.. c anti-popular. 

Cor~ a sua colaboração no Pacto do Atlântico o :lUtros pactos agressivas·, a cett0::s.c:i,. 
Je bn.ses nacionais El ~c.térias prirJB.s a n:.ç'8es estrangeir l!': o t\ subordinação a. estrangolros da. 
~clministra.ç~o polht':'a, econ§mi0u e mili·;ur do Pa.fs ~rorno deso.co.ta a Constituição c a;:.:n: .. -
-;u COl\tra a. Paz c a ~!lci.opondencia Na.ciolll.l. ·--. 

No pla!lo m;.Cional o governo do YS'tado lfova prosE egue numa polÍtica de ala.rgUlêm. .. "r.o 
0 :eforço do. dispendioso a~~olho. policial e oilitar e prot~ge os interesses da ~incria d~.rnina~ 

.e om detrlLlento dos legJ.tuuos tnteresse f de. populaçllo pcrtuguosa, Uma tal pohtba esta. c(l...., .. 
'uzindo o. despesus militares incomportÓ.vc is poro. a oconortia na.cional, à. concentraçKo du.;: rr:i._!! 
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"· ·?'-is riquezas nas mttos de um nÚmero co..do. vez mais reduzido de grandes ba~queiros,. indust!"'::.:4 
i<; c ln.tifWldiárioa o ao consequente oopobreci.mento geral do Povo Potrtugues, que VJ.Vo hora s 
. r..::m.rguru, a braços com o. ruína econÓmico., os baixos,. sal6.rios. a. carestia ~a vida, o. d~sol"f
·êgc, a fome, o. criso de habitação, ~ falte.. de o.ss is~en~ia e ele ~o~os . os meJ.~s . esscncJ.~J.s a 
· -~ .Nosto.s condicões, o overno ao or om rJ.sco o. proprJ.a sobrev~venc1a e conor:n.co. de m1lha-
. -~~ ho:::tens, muÍhorcs e crianço..s coloca--se cru de todos os princJ.pios de umo.nido. e . 

A LEGALIDADE DO M.N, D, AFIR!.IA-SE 
COM O REFORÇJU!ENTO DA SUA UNIDADE DE ACÇÃõêõtl O POVO 1. 

En 1945, o governo do Estado Novo declarou oficialmente que, n'ão desejando govc1·n..'\r 
tra a vontade !lo Povo, aceitaria a sua decisão. Muitas dezenas do 4lilhare:; de ci~o.dr..?c up ..... li.. •· 
ram confiadllill.onto as suas assinaturas em petições ao governo, reclo.r.lando o esto."tlolocJJ.lon"'...o 
das liberdades expressas na Constituiçtto PolÍtico.. As gro..ndiosa s uo.nifestaçõe s dosso uno:; c 
anos seguintes afirmo.ram a vontade do Povo de que o governo nffo c ontinuasse po~· nt!o l:lc:>:cccr 
seu apoio. Surgi.ro.m dessas manifestações populares o Movimento Unidade ji;.;T".(•oro.tict:. e o hlovi-
mento de Unidade Democrática Juvenil, que reivindicaram apeno.s u:~ libe!'C:.tJ .. ~ s fundo.morrtais~ 

O governo do Estado Novo ntio hesitou en'i sa.ir do. lego.lit:::tde e desmascarar o. suo. fo.! ta 
do idoneidade moral . Reforiou os brgttos r 0pressivos, como o. ccnouro., a PIDE e os tribWlais p:.r. 
nó.rios, e promulgou abOlilinaveis l e i s de excepção. Os cidadttos que assinaram as petições sÔ"br0 
o.s liberdades fundo.oE:lntais·, sofreram e aindu hoje sofrem -n.o fim de dez rums l -perscguiç'õe:J 
políticas, como prisã-o arbitrária e perda de empregos. 
- Malogrou-se, porem, est a desesperada tentativa do governo pn.ra sufocar ·o. oposiç11o po-
Julo.r. Em 1949, durante a campanha presidencial,  o Povo apoiou a candidatura do Gencro.l No:'to:. 
i.e Mo.tos e exprimiu nas grandi oso.s manifostaçõos de Lisbou, Porto, Beja c Faro a sun oposiç:t•J 
o Estudo Novo. 

O Movimento Nucional Democrático, o MovimentG de Unidade DemocrÓ.tica Juvenil o  o Me ... 
·i nonto Na.cional da Paz são continuadores da. oposição popular à polltica do Estudo Novo, pol: 
~ca de oprcsst!o, de miséria e de guerra. Fundados em sessões pÚblico.s, na presença. ds o.u-I:.OJ·4.:" 
dos~ estes movimentos jtlflais c.bandonn.ram o Ca.Dinhn da logalido.dc. Em todos os momentos tÔL:-
lbo.tido o uso da. fraude o da v iolência c o.conselho.o as noções l ego.is como meios pa.ra. c on:oo-
c. renlizaçüo dos s eus objectiv-os morais c polÍticos, inteiro.mentc concordantes com os 
: pios constitucionais. Esses meios sõ.o todas as fornas de representação aos poderes 
_ena o de comWlico.çilo corJ a opini!1o pÚblica. 

No. suo. luto. vitoriosa contra a repress-ão, os movllientos de opãaiQf!o popular consoli-
. suo. le9a~idade , q~c jà por diversas,. vcz?s foi r~conhecida pelas prb~~ias. autoridades 
_;to.s o Vo.rJ.os corawn.co.dDs do I.i.N.D. tem s~do publJ.co.dos na Iuprenso. dJ.aria, controln.da por 

.ts:.n·a. prévia, nomeado.mcnte nos perÍodos eleitorais de 1951 o Outubro óe 1953~ Pura a. e leiÇtto 

..;s:Ld~ncio.l de 1951 foi o.presentada pelo M. N.D. a candidaturo. do Prof. Ruy Luis Gomos sondo 
·cr·~c. s sedes e publicados docU.lllentos com vistos dos governos oivis. A resposta. clo.da p~r algu 
.:o autorida des, inclusj;_va.mente pelo. Presidência do Conselho., a represcntaçijes que lhes foroll 
.:-cscnto.da.s pela Co!ilissão Central do 1-i. N. D. implica iguo.lmente  o reconheci.r.lcnto do carácter 
egal dosto 1iovif.lento. 

Os Tribunais Plenários de Lisboe. e Porto deram serJ.pre como ntf.o pra!vc.do.s o.s o.cust1.çtks 
'orjo.do.s pela PIDE contra o MND em in~eros prGcessos w.ovidos a o.derentos do Hovi~:~.ento~ 

No. ··bo.to.lho. pel a legalidade o fascismo teLl sido obrigado a recuar .. 

Ao forja r ma.i s um processo in!quo à Comiss!lo Ccntrul do I.J..JD, o governo do Eetado No-
~··o pretendo desvio.r os democr atas para uma. discuss[o sÔbre o. legalida.de de:; r.wvLJcntos d ; opi 
.:i!o. -

O Movi.ruento No.ciono.l Democrático recusa-se a n.ceito.r e sta. discussffo com o fascismo. 
~ o. lego.lidade do governo que o Povo torá de julgar; 

0 
Tribun~l a p i!~~~!~~e ~~t!~tado Novo ue deverá. mais UL"la v e z !'ico.r afimo.do. no julgru:..lonto 

~ E seja qual for a de-cis~o deste tribunal, UL1.o. certeza hf. n a polÍtica do PaÍs que ntto 
Jdoro. ser destru1dn.: 

legal 

O M, N,D, iJ e ÇONTINU/lRÁ A Slm LEGAL J 

SÓ o Povo decide da legalido.de dos IJOVirolentos de opinitto, com a. sua confiança 0 0 se· 

E porque essa é a vontade do Povo, o Movim.ento Nacional DeoocrÓ.tico continuará. o. h·.· 

Portugueses! 

PELAS LIBERDADES FUNDAJ.lENTAIS J 
PELA PAZ •1 
PELA INDEPEND~NC IA !'IA C IONAL 1 
PELA MELHORIA DAS CONDIÇ0ES DE VIDA DO POVO PORTUG!Jts 

, . Compo.~0?ei cm massa no tribuno.! pJ enÓ.ri o do P~rto;escrovo i postais, envi~i te l egr ru-;1~:;;. 
1.o.fonru aos JU~zes Dr. Antero CardosoJ R1.a Monto Co.tJ.voA46, tel.41782, o Dr.An toni o LarfL">l.-ic 
Joiio das Regras, 68-Porto; distribui lJill.D.r e s do tarjoto.s o docULJcntos;recolhe i ;auitc.e r.mi? 
3irl!l.turas l ~ 

~xigi que sejO.JJ irnedio.:tmmente :n.( rtados os grandes po.triot a s Ruy Luis Go;..tcs, Virgi n i n 
ura,Jos e :Morgo.do, Albcrtino Macedo e ;~ob'i!c Vita l ! Escrevei no.s paredes: 

O M,N,D, t LEGAL J O GOVERNO ~ ILEG. lC. ! AJ.iNISTIA A 'WDOS OS PRESOS POL1TICOSJPAZ E!" GQ,\ J 
'6 . ~~ .19:6 A CoiJ.is~:-: o .:!d1tr:.l ,~0 I.I. Y .:J. · 


