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AO POVO PORTUGUJCS : 
O CONSELHO _!!ACION!<_L_PERANT!': O MCNENTO ?OLITICO ACTUAL 

Se.lazar disse: 11Não pretondemos sair da situação actual; pre--
tendemos f1car11• 

O Conselho Naciona.l rBspondí3: 11Q.ueremos que sai?., porque o 
Pr.>.Ís as tá contra R. actual si tu?.çilo po1Ítica11• -·* -Indif~n·ontes às ameaças ouo sâbre nós nasam há muito,decididos a combat~~-

n dit~dura de Salazar Rté qUe t<.mF.'.s eleiçõÔs verdadeiras e fiscalizadas pe):· 
mi tam ao Pe.ís pronunciar-se sÔbra a. gcrm~:. de gov&rno quG mr.is lhe con'•EH!'l: ~ 
,'1onselho Ne.1:1-iom2.l, em oonte.ct.-o perm~.nonte com -!'. oJ,Atniõ.o pÚblir~a, atravez :;, 
sua organiz<l.çê:o, podo afoi t.amante afirm.<J.r que o cspiri t.o de. Nação é hostil 
;:;.o sistema em que vlv omos há vinta anos .• 
Os c lD.mores poderão n ã o che.gar todos e.o 'Nn•reiro do Paço ~ porque a ~ol:'J . 

cia polÍtica. a tanto se op ôo , nP. ânsia de defender uma causa perdid a a cuj 
falência. E'. assuste . • Mas verificf'.-se que o pouco que ali / 'leve..do Y.o conhGc · 
mt)nto dos dirigentes, pelos prÓprios a.migos dE: Si tUé.<.ção, basta para traz·~l' 
o govéirno prsocupe.do quanto à crise que o :ruís está atravessP.ndo e vem so· 
fr~ndo desdo há muito. 
w. Jt PRECISO QUE TODOS GS CIDADÃOS, VER%DSIROS DENOQRATA3 E INTl'ANSIGEN'l'ES 
~EFENSORES DAS LIBERDADES FUNDAi•!ENTAIS QUE A SI'rUAÇAO SEMnE RECUSOU ,SE Fl.· 
1'REéTu.:~! J. LgTA POR ESSAS J\!STAS REIVINDICAÇÕES, AGRUPANDC_SE , ~!ELHOMNDO AS 
SUAS CONDIÇOES m: ASSOCIAÇAC E CCNFRATEHNIZANDC O ~!AIS POSSIVEL.NHG:JEI-1 !'" 
VE NO ENTANTO CONVENCER-SE DE QUE CS ACTUAIS DEFENSORES DC REGilt,O; FASCIS~\/, 

CA:rru;o SEM LUTA.Tentr.:.tivr..s de aproxim::>ção:epelos ao patriotismo ãe ca:dc. w:: 
de nos,desejos de uma wtião da famili~. port.uguesf!.,são tudo artific.tos,\"OJ <]l 
por não sarem sincaros ,nos não devem improssione.r, senão desfavoravalm~nt:., 
Tais e.polos, mais parecem os de neufr=.gos,co'JJ e. p2-rt1culf.ridadc poré·m do nc:.i 
pret!;nde:rar!l dividir e e. trair à sua nau mui to desmantelada pura <:.umcnt .::~.r o 
número do vi timaa .Se querem sallre.r ~se, que e.bandonem a emb~rca:q[o em que s<: 
afundam 0 nur..ca. pratendando um reboque quG- as circunstê:ncias já nS:o t.or'n<:',m 
possivol nom eficaz. 
Tiv!cJram ume. oportunidade e recusEram·-ne..:a dP.a eleições de Noveini.n'o Uo T945. 

Se am vez de viciarem escandalosamente os resultados tivessol!! e.cei t.G &.. indi·-
c?ção dE'•.de. pelo Pe.ía ~ e e l a foi flagrante -· j& neste momento mu:l.to de mal 
q'·,e pre.tlc!~re.m est~r' ia possivelmente esquecldo~E a g~nerosi.dr;de dos democra-
tas -por demP.is con.~ecida -te-los-i.:t e.ceite.U.o sem recrimins.ções,depois d~ 
vitória ele i tore.l que em parte os redimi?., 
Me.s IJ,Éto. Insultaram-nos e e;nvergon."i-la ram o Pafs publice.nd.o resul te.dos fal-· 

Pdos das elei~õos , e.rvorando-se em triunfa.dores e procurando fazer com que or 
govêrnos Eistra.ngairos acreditassem nessa farça das eleiçõea.Bald?..dos asfor-
ços, porque infelizmente -e só por esse fé'.cto -Portugal sd não encontre. 
ne. Organize.ção dr.s Ne.çOOs Unidas (ONU) .Que vexe.me pa.rc. os portugueses,verdr·-
deiros patrictP.s,e~CJ.antes d9. sue Pátri.s.,damocrat.e.s como todos quantos se en·-
contre.m hojG nF..sae Orgnnis:no intcrne..cional~ Apenas a Selazar te.l f~.cto p:?.rç._ 
ce tor sido indiferente. Que pt.triotcd 

O Conselho Nr.cionP.l , por d~m:üs co~~~6!da. a sus. e.cção, só rarament€l SEJ dj <-L 
5e ao Povo Português por este ~oio.A vasta rede d~ sua organi~ação por todc 
c País per mi tB-lhe manter con t<!c te com todos o a democra te.s e  a todos leva i? 
p2.lavra de ordem.E se hoje ~excepcionalmente, o fez e.travez este manifesto~ r: 
~~~CEa.!~~~Ã~E M~i{.~8~ N~~ ~;g~~ia~!E~ T~e D~o~~~~~n~!c ~~~tka.~if ~~;F~~~t~ T~ <· 
%ua governam,dos que nos lançe..m bRlde.damon te P policia R o ~ncal:yc,então 'T J~ · 

d~~lTg~: §e P~~l;~;Ím 0~c~~~~t~w 0 ~~~i ~.~~e~.o~ ~a~u~xf~~~.~gs ;a~~~~a pr~~~~~~~mg;~ 
gha~v?nlr~;,~e;g:~u~~~m~~l~:e c~.E8tr A~B~§rBfl~I\PÔ~6t.ifr2X~~ô8~fiia~~~~~~sg~t 
TAR A ACTIVIDADE QUE ELE SE DISPOE A E:xERCEH CO!'! GALH~~q]JIA E VERDADEIRO ?_ 

5u~~~~Iv!~ó~;~~~~ t~0 a~~ i ~~~i~~~o 1~~o d~s8ó~§E~~6 ~Ãc~g~AEr~rt 1ÔÔEsfufn6~~i3~
0 
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·rgSIASMO O ESPIRITO DE COESAO E DE tnhDADE O,UE LIGA TODOS OS DEI>lOCRi-TAS rL 
VRrtiAS MANEIRAS DE !fi.ANIFESTAR A SUA iJISCCRD.ItNUIA CO!·I O ACTUAL RSGIME SAI~' ê •. -
~ISTA . TCDOS C'J!.:J>REM O SZU DEVER, TODOS LUT?J,l-.E..$3SSlLJ.\11A_ QV.LQ_.QS::lc/(;;[,!;~; 

~I·gt~N~LhD~lfltd~~·ei~JE~à~o.T~~ · ~~~Die~~~é.~a~~b q~e ju~~i~u~~n~rngr~~~~~
1
JS 

idcol :pol~tico se resume11nestc.s vn.ln.vras: Nao pretendemos saiP d-9. sit.l\D.Çf-() ·:"'Ctwü,pretendemos ficar . .. 
/.]/.LLJú':l'LJlE. QiWE!L.QDJ<l'WU_;\. _A_ .SE;_lJ,.;.J,J.l.'lill _CONTR!LA AC.TIJ~~k _SJ.Tll!i\'lcç_ ;?H.J'n ·· 

S-~ {~f:ULSJJmo l!_Q_ .!'QPEB \J:\II~Pi,!J.{' -~-.N9l3 .A.>:!l9!l:!'~L.9.lflL.~.Jl_-FYêh· .J\.-S..Ui•R!!ll< 
"'-< __ _.;.,11) ~,D!U_i;i0S _ _ I).E~EJQ.(LJl_ . NAÇ.AO. 

LorH do I941' O CCI!S~LHO NACIONAL DE UNIDPJJE ANTI-FASCISTA 
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