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PACTO DE PAZ 
e não Pacto d.o AtI â n ti c o ! 

Proiecta-se para breve uma reunião. 
em Li~bna dn Conselho do Pacto do 
J\ 11:1 tro;o, rcu ii\o ~~~e tem sido aprc-
srma··Lt , . .,mo dectstvu_ para a inten· 
~" f t•a,;nn dos preparativos rni]itan:s 
ttas Pott:rrcin~ Ocidentais. 
1Jara·(k.iuirmos a posição do Mo-
vimento t\m:iOnal Dcmot:ratico pe-
rante a !)attiripaçiiorlo(..;ovêrno Por-
tugues uo Pacto do A tl:l.ntico, anali-
semo~, em primeiro lugar, as .suas 
re-percussões na vida intet na nacio-
nal. 
Nesse texto, r<S estados signatários 
comprometem-se 

) ... a salvaguardara liberdade, 

hernnç 1 coo1um e civilir.açiio 

dos st>us povos, fundadas nos 
principies dn democrnciâ, das 
liberdades · individuars e do 

respeito pelo direito,., 

(Diário do Govêrno, 1.• &érie n,; 20!)1 

l\o domlnio dos prioctpios,.t,lullca 
o Gov~ruo do Fstado Novo pódctia 
aceit .. r <'ste eomprOlllillsO, visto que 
fCmprr-se tem proclamado advers~
rio Ja Democraci;l. 
No dotnlttio dos fat·tos, a ra!ifica-

~·iio d 1 Pacw do A d;inlfcó não a~si
l!ab qualquer tcnd('ndn do Gov~;<rno 

~~ ~r~~{r/1.~ 3~:§a]'~~h\ e~~J:Ni{iXA~s 
eelo contrário, tem~se acentua~ 

do cada ve:r: m a is  o caructcr an~ 
ti-democrãt!c o do regime . 

Com rfeito, 

. -Ao mesmo tempo que se ulti· 
mavam os trabalhos pre!)'ln!lórios da 
e laboração do Pacto do .-\tlàmico, re· 
[orçava--se a rnáquiua represslva do 
Estado Novo com o decret o das me· 
didas de segu•ança para presos poli· 
ticos. 

-O Pacto do Atl:\ntico ni\o foi 
di~cut i do pelos represen-tantes 1lo 
1-'ovo-foi act"ite -por deputarl.,s rl'l 

E~~~~~o197;~~eroament~l em 2i de Ju· 
-Poucos mesrs rlepois rrn\iza-
vam-se as «elo:-içêesll' para d~put.tdos 
sem que fossem satisfeita" as conp 
dições mínimas, 

Recenseamento h onesto 

liberdade de pro p a g anda 

Fiscalização do acto eleltop 

ral, 

(> que impediu o Po\·o d<' C'icolhcr 
]l,rCnlf'nt-.J <•s rlcle).\"do.~ it As,.cm-
bloda Nacional. Cht'gou-se ao ponto 
dc publi--ur uma !10\'a lei eleitoral 
donde foi banida a•é a palu\ra Jiscu-
li:w:·ào. 

-:-Por esta a'tura a P I. n. F. in-
ve-ste cnntra u .\invltll('IIIQ Nu<~iorral 
Dr-mon;iti<·o, 1 rtnrleurlo e proCes· 
~and., R Comi>-siio Centrul. 

-J\Iembros destacados do ,\!ovi· 
mento t\aclonal Democrático sdo 
agredidos violentumente pela Pollci:1 
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de Segurança PUblica no POrto, em 
plena Avenida dos ,\!Jados, no de· . 
('Orrer duma mani1estação ropul..1.r 
de apoio ao .\!ovimcntu. 

-Segue-se uma investida da P. L 
D. E. c-ontr;~ o Movimento Nfttional 
!Jemocr!itico, sendo mais uma vez 
pre~<os os membros da Comissão 
Cemral. 
- Procede-se à revis:lo da Consti-
tuiçf:.o num s~utiCo ainda mais reac-
cionário: 

• A EI'\TIDADE QUE PHO-

Cl:.DI::U A HEVISAO NÃO 

1'01 LIVHEMENTI:: J::LE!T . .\ 

PELO PO,VO - fui a ,\:;-

semb~eia resultaute·dum :wto 

e"eitoral em que a Oposição 

111~0 pôde p~rticipar. 

o A I~EVISÂO 1"01 U:VADA 

A CABO ::.EM A PAI~TICI

PAÇÀO DO 1'0\10-foram 

proibidas tôdns as Sf"ssões 

pUblic-as para :matizar o pro-

blema rl11 rcvisilo constitu-

donal e a Censura irnpcdiu 

qt;e a impre-ul'a abris~e um 

rleb:t'c ptiblico sObre cs~e 

!lrohléma. 

e O 01"\jECTI\'0 _DA R E\" I· 
SÃO EHA C01~TT~A RJO 

AÜS JNTERE~SES DO PO-

VO -trat:.n•a-se de evit:ll" 

que o I'O\'O escolhesse livre-

mente o seu Candidato à 

PrcsiMncia da Républica; 

paru isso i:~troduziu-sc :1 rli.~

posi~·~io rnnrcad~mcntc anti· 

·democr~t !ca de sujeitar as 

candidaturas à nprol';tçilo do 

Conselho de Estado, or~auis · 

mo da inteira confiança do 

Estado Novo. 

9 A PRO~IULGAÇAO DAS 

AL TI::RAÇÚES À CONSTI· 

TtHÇAO FOI ILE:f;AL, não 

se respeitando sequer o pra· 

zo requeri~o peb. lei. 

- Dá-se a vagatur.L du Presidência 
ela H.epublica antes de a Assembleia 
ter alterado a Cr:-nstituiçiio; e o ~!o
vimento i\acional Democrático, ven-
cendo todos os entraves le\·anta<1os 
pdas autoridades govcrnameLJtais e 
administra!ivas, apreseuta o seu 
Cundidato, o Candidato do Povo c da 
l·'a;o:, Huy l.uiz :..;omes. A Camp:lllh.L 
elejtoral decorre sob a acçlio cous-
t:uuc d;L CeJ•sur;t c da !'. l  D . E. Ka 
noite Je :1 de Julh:)" representante 
da a~Horidad(', Cufitr1" Calujr~t<, in-
terrompe a his~o ... rt.!.L scs,;i\, de l?i., 
Timo a que se ,c~ub'i:l <>gressão 
sangrenta ao Ca ndidato d o Po~ 

v o e a o utros dirigentes d o Mo~ 

vimento Nadonal De m oc::rárico, 
p raticado FOr u mêl fôrç:a d<:t P. 
S. P. sc-b o  c o mando do Ca p itão 
N&x a r e e d o Major SantOs Junior. 
() Conselho de E!<ta~ln e  o Supremo 
Tribunal •le Justi\:a reje-itam :1 Can 
didatura do :11ovuuento Xacioual De· 
lllOI'T:\tico. E ll1:LiS lllllà VC/. UIU.t 
n lt:ição·• do E,;t:uln Novo .:-asJ<iLm-
lada por uma AB~ TEKÇAO E.::$).1.-\-
G.-\DUH.-\. 

-Nas véspera!< do .r;)deOuluhro~, 
age-n t~s da 1'. I. D. E. rom:~ndat!os 
p'elo luspe<"'wr l'ono nu~rle em·<"'r-
r:~m a ~cdc ela Comis·.:in Centr:Ll do 
Movimeúto i\ari<>n<ll Democr:'itic-n. 
l'e!a mesma ocasii\o fni c·n•·crra.-l'! 
l <t!llb~m a se•ie da Com.i!;~:io 1.-Cntnd 
do;\!. l~ . IJ. Juvenil. 

-Continuam a funrionarns Tri· 
ht·nais l'lctt:'irios de U:.boa r Por·to 
por onde j:\ pass<Lram centena~ de 
cid:vi;.os, muitos rleles forc;udos a 
cumprir pena maior c medidas de 
st::gurança. 
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~Contiuua a ser aplicada tOda a 
legislação repressiva, ao abrigo da 
qual tautos funcionârios püblic-os fo-
ram expulr;os dos seus lugrrcs, cs-
tandó ainda fechado o  excrelcio de 
funções publicas a quem fOr desafec-
to ao E~tado l\o\•o. 
-Continua a não haver liberdade 
de formação e a rtuação de partidOs 
pollticos. 

pe-;:d~~~: Ji~~.
0
~~s ~~Je~~~

0
~omEes

5
t~~ 

do Novo, os pre~os polfticos .Miiilào 
R•bfiro,jos; Morâra, Y111C~ .çfmt Rn-
mOSI Cor/os Paro. 
-1\ão foi extinto o T:urafa\ e 

('Olllinu:~. a ser utidrado como ('ampo 
de Concentração de presos po'lticos. 
l!:stcs fact ... s documentam .;,ara-
lll<'nte o carilcter anrl~d~tmocrá~ 
rico do regime cu agravamento 
da sltullçã o politica .neclonal 
desde o r:Hificoção do Pacto do 
Atlc1ntico. 
Portanto, ns nfirmn(IÍIS contidos 

110 foxlu transcrito do prtdmhulo do 
}Jocto do At/âmico sur;:em 110 Por•o 
Porturufs como simples fórmula 
demagógica. 
No plano económico assiste-se 
lambem a um agnwante ~>nhstancial 
das ii prec:lrí:ts conrli\·ões de vida do 
Povo Portugu~s, agravamento r~sul
taute, por um la1to, rla própria cstru 
tum cco!Lóm'c·a ,w Estarlo Kovo que 
fornent:t a C"ll('t:n!raçào das grandes 
riquc-1.:!S r.a!"ionuis 11as mãos rlos 
j?ri!ndcs monopolist;~s c, por outro 
hdo, da inu:nsifica<,:ão da preparaç:':o 
para a r.ucrra. 
Para .~e avwliar rl;l import:\ncia 
dessa couccutra~·ão, basta notar que 
.-!c l!l'l:'i tauo r-m que terminou :t 
gut'rra) pa~a 1!1'17 os lu('ros lrquido,:; 
do flanco E!<plrito ~nnto subir:un rlc 
lb.l47 coutos nnra :15.7S4i os do 
Rara•o l~ou,.rca S:nl1n-; I:' Vinna, rle 
1 0 .4 5 0 ('nnto~ para 14.938; da Sa-
c·or, de 14.5-85 contos para 1:4.671; 
J:t Companhi.r d<> .-\çt':c•:~r rle r\ng:n!a, 
de: 17.995 pnra 38.000 conto:>! 
o~ lucros lfquidos daquc·lc~ dois 

~~~:
1
t~~s cr ~r~~ij~Q~ ~:~~~~~ 1~~c~:C·~i~,~ 

mente-<it;cr dizer, estes lucros 
liquidas excedam o terça parte 

do ultimo .-umento de venci~ 
mentos aos funcionários pu.bli· 
cos do nosso Pais. 
Sempre foram elcvAdas as despe-
sas com as forças milltares é com as 
fOr\·as de repre;são quando compa-
radas cbm as da Educ,•ç:1o Nacional, 
SaLirle PUblica, et(', fstc dcsequili-
brio aumentou gromd~mcnte com :1 
entrada de Portu;;al no Pacto rlo 
Atlàutico. e a tal punto que o própno 
Ministi'rio das Fin~nças o dirma ex-
pressamente na lntrodu\ãO ao Orça-
mento deste ano (decreto n." :18.586, 
de 29-Xll-;;1'. A•,.im, em HllJ8 (antes 
rle existir o Pacto) as desprsas do 
/liinistério da Guerra ià totaliznVll.m 
866.426 conto!>, os da GuA-rd:t Na· 
clonai Hepuhlic:ma e das Polícias 
165.:3'18 cor.tos. lnr 1951 HS de:-;pe-
~As ~ rev istas para o !llinist&rio do 
ExeJcitO, acresc!das da \'erbn <'Xpres· 
samente con~agrada ao rearm~meoto 
ntiltgcm 1.233.467 cor.ros I Com' 
a G. !I:. H. e com as Pol!c·J~S está 
previsto o eucargo Je 165,037 
ce-ntos! 

Só para o rearm~mento, 
o Estado Novo vai gastar 
durante os próximos três 
anos, 1.500.000 centos. 
Neste ano o rearmamen-
to consome mai.i 20.000 
contos c!o que o en~ino 

primário nos três anos 
1947, 1948 e 1949 ! 

No Ditfrin do Got'ii'IIO ,_o zp '·" 
$itit (>DÓI Nr-se qui tm 195 2 IIS du:-
flt$1/S ext,·aonfimfrins pnm 111ftjr!'n 
unrio11nl rcpr,senlam 44,6 °!0 da lo-
ftliidadt das dfsp~sfiS r.t·:raortfindrin,ç, 
lllf/,!miiOfjlltosmrlhoramr.nlusrn•ais 
uh.~orrum np1un.~ 2,2 ufo! 
Com n G. N. R. n Policias o GotliY-

1/0f!asta mnisr!o dlibrodoqutdeslillfl 
m• F.usi•m Suprri'll' c lid•:!' Arf~-~·.1 
A reunião rlo Conseliw do P:tCIO 

do ,\tl:\ntko em Lisboa, vai-nlts cn~· 
tA r 1antn como o que e~t:l consign'Hto 
no Or\'<tmcnto para COI):c;truçõcs ho~ · 
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pitn'aresno pa's ecasasparnlamilias 
p<'brC!'. 
Tudo isto mostra hcrn quanto e 

n~ceM;:irio lutar contra a corrida aos 
armamentos, lutar pel:\ !)az. 
Para termos uma ideiã de quanto 

{'Usta a prtparnç:io para a guerra, no-
ternos que 11111 cr ·~ndfJr d~ lmtallm 
T<fl:il•ole 11 CfJIU'ru(fi,. ''" r/1$ Grm1d1s 

j~;~,~/~'~~~·:,;~ ~~:.~:~~!t'',~;;~ 5~~:;!'{'~~; 
couraçarlo equivale à cOtJsti"UÇào de 
um" ciddde pmnta a receber 100.000 
h:thitantes; uma di"'isão bllr.d.,da 
· absorv~ria o montante (jo lôdas 
as d.,s.-esas púb!lcas do no~so 
Pa(s dur.,nte 1rês anos I 
Port:tnto, niio ·. h:i dúl'i<ta de que, 

I'Onquist~da a l'az e assegurnda a 
par~icipação rio l'ovona vida politica 
nac1on~L .~e pode encarar'de frente a 
resolu~·iio .,J~ todos o~ nossos proble-
mas ecotoómit• se sod,tis. 
No pl<mo i· ternsclof1al, o P;;-c-
to do Atl~ n . l<:o não 6 um factor 
ele c oop ... ração peci/ica entre 
os Povos. 
Quando, UI) final da segunda Gran-
de Guerrn. se lilnçanun as bases da 
<.'olaboração entre as Nações para 
s~Jvaguarda da Paz. reconheceu-~e 
<]UC o principio da unanimidade en-
tre as cinco gn.ndcs potCndas era 
essencial, 
A :o;uperioridadc d;L Orgnni1.ação 
dus Kações Unid:l'• relati\"amcnte à 
~ociedarle das Nações I'Onsistia fun-
ci'lmentalmen-e nu adopç'io dêsse 
priu !rio, que eon·liciona <ts deli-
ilcrJ\'ÕCS do Conscl1o de Segurança 
em.questõl's de substância. 
Ora o Pacto do A dântico, .~111do a 
expnssr1o dum bloco dt pothJcius cuja 
uouomin 1 f'ida social ~stiío domi11n-
das Ptla fol'licn dt pnfamrào pflm 
a f!1111Tf1, ~~~ Jl•Lde fn11ci0nar à m<~r
gcm do Conselho di;) SegurHn~~~ r , 
por isso, fora do :'\m1JHO do prinl'l]lil) 
t.lc uunnimidn.;k •hs grandes poti:n-

~~~!~,f:L: que 1\ '~CIJ I U 1\ segurança 

Condkion:1ndo a.~ economias na-

~i~~:i~n~lit1~~~~~ i~;~;~~~t~ ~~s l,~~~~~r~ 
hrcilita a pcnetraclio económica dos 
armar ncntist~s estrangeiros, pondo 

em causa a j)rópria lndependCncia de 
cada Nação. . 
tm re;umo, desde a entrada em 

vigor ao P .. cto do Atla.ntico, 

acentuou-se ainda mais 
o caracter anti-demo-
crático cio t"eaime; 
agravou-se a situação 
e1:onómica do povo por-
tuguês; 
dificultou-se a coopera-
ção pacífica entre as 
nações. 

DE:\IOCRATAS A ~IJGOS D.·\ PAZ 

- Saída de Portugal do 
Poeto do Atl5nticõ: 
- Condenação da políti-
ca armamentista e utilizli'-
ção d~s verbas assim d!s-
poniveis para a elevação 
do nível de vida do povo 
p ortuguês; ·. 
- Elaboração de um Pac-
to de Paz entre s s cinco 
potências. 
Portugueses I 
Viva a Républlcal 
Viva a independência na. 
cionall 

Viva a Paz! 

Mais pão e menos canhões! 

Janeiro de 1952. 

Pela Comissão Centra! 

Rui• Luil! Gomrs 
Vii"giJiiaMOI<ra 
}osi A1orgndo 
Alb1rlino Mactdo 


