
2

\ 

ESPDLIO PIN; il C..lJARTiiíl I 
~ ~-.i_!_'Ll 

• 

• 

A 

Verdade 
sobre o 

Fascismo 
em 

Portugal 
Publicado no 

jornal Brazileiro 

"Correio da Manhã" 

~rn 3 de Agosto de 1946 



2

c. n obn ,iJrJ.uq 

.,,.i i r. 8 lstt"lol. 

"átfn: • 6 OÍ'>"t"IO:l" 

) <>j nt O A '>b C. Ir"'> 

• 

·' 

• 



3

AS CONDIÇOES POLITIGASI 

1-Supressio das liberdades e garantias lndl-' 
vldnab: , " 11 

Há 20 anos que PortugB.I vive em ditadura instaura·da p·or.l 
um golpe militar. Durante todo este tempo só houve eleiJiÕOs\ 
simuladas, sem liberdade de apresentaçã·o de •Ó !fdid"atos Hdt!t 
propaganda, de fiscalização; A •ConstituiGão• de 1933,leta-
borada sem participação da opinião, foi •votadá• sem poder 
ser criticada, em cplebescito~ unico na história, (!ue contou e a favor ... os abstencionistas. Há 2  décadas Portugal eslíi su-. 
jeito a rigorosa censura de tôda a expressão do pensamento ; 
censura prévia â imprensa, livro, rádio, teatro e cínema. Os 
partidos politicas foram suprimidos; só há partido ·go·o}crna:-
menlal, · União Nacional•, criada por decreto e com dirigenteS 
nomeados pelo govêrno. , , 111 J 

Não há liberdade de associação, de r-eunião. A vida cter 
tõdas as associacões, mesmo recreativas e desportivas,lestritall 
mente depende da fiscalização governamental. As de estudan~ 
les não têm direito de eleger seus represt:nfantes, que são i'hll 
postos pelo Estado. E em todo o caso, nenhum dirigente pode 
execcer o cargo sem sanção oficial, recusada aós que nãd ga· 
rantem suficiente submissão politica. rnd 

e aiJg~~u~s ~d~l~~~t'a~~s ~~~~:~~:~·e~f~ ~uep!Fm:âaas~ ~?vêrno, 
A greve é considerada crime. Nas greves de Maio de11944,l 

os operários foram presos em massa, torturados por vezes até 
á morte. O govêrno mobilizou fábricas, exerceu represâliáS 
sObre industriais e directores técnicOs suspeitos de indtilg~fi~ 
cia; proibiu a readmissão de grevistas, assim cb'néll~uados'eb'm 

suas familias á miséria. •' ' 

e 11 -Orcalilaoão eerporatlYa: , 
1

~11~:, 
1 w·V. 

Segundo a Constituição, Portugal é Repüblica Coq'XltR-.1 
tiva, Esta organização, em c:rande pàrle copíada do fb!Sc'ísmô, 
é arrcgimentação  forçada dos trabalhadores e de tôd~ ·a~ fórl 
ças económicas. Sua burocracia entrava  tôda a vida econó-
mica do pais, provocando vivo desconjtntam'êhM1 IDe tadõ' 
está na!i mãos de uma plutocracia que a u~a para enriquecer 
empobrecendo as massas trabalhadoras:1São OSltârtfó~ os _, krG~ 
mios,., sugando e estiolando tôdas as ãti Vi cla ct eS: ~ ~c.mlôm .icâs! 
·A cada profissão só é permitido um Sind i~a to1 olicinC 

Todos os profissionais .té2u de p ~ga_r para .~te.! §ei'á.m .. ou.1uiió 
seus membros, e as dec1soes do smd1cato Obrí'gam t!m~ni ·os 
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que dele não fBzem parte. 1 i\Ias os seus sóciosmão podem agir 
em deieza de seus interesses; as direlorias sindicais.são sub5· 
tituidas por ·C.omissões Aô,t;tinW(atjvas•)JOmeadas n~!Q .~;:o .;{ 

vêrno, sempre que não são incondicionais n9,fOÕn.l? com êlc. 
Salazar, cm face da crescente oposição receou ler de subsli· 
luir em massa as novas diretod:ls de.tsintliaa.tos e. gr'éinlbS, a 
eleger  este ano; c decretou, lcmc1ido ~semprd :is :elei~SJ• R 

prorrogação do mandato .dos urgknismós_eni exercício. lum1 
A •Assembleia Naci011al~ l'tn apenas repte~e,ihu'\t'!s . doJ 

parlido oficial, escolhidos pelq go.vêrqo·i para maior segu-
rança quase não tem faculdades lcgislativ-as1 nem vctd sobre .... 
as leiS do Exec.utivo, que se lbhita apr0var. Vi!,!OI1;t.O regime. e 
perll)anente do decretos-leis, i11tlcpéndentes·•da As:;ernbloi.a.T 
Nenhutr.a votação desta derruba.o,govCrno. Os minis1ros·nem 
são obrigados a ir â Assembleia! responder por seus acl0s,1 
Tal regime é puram(\nle fascista. n 
Uma centralização ab~oluta domina a administraÇão pulf! 

blica, a vida polilica e eoonómicá. Na Me.tropdlt o naSlCóló· 
nias ludo depende do poder central. nh• 

Ill-Seleção fascista do funcionalismo: " ' 
' A s~lcção do funciona,lisrno é estritamente !~ciosa. Mui!Q 

funcionários civis e militares foram aiasl:ldClSpsó por terem 
idêias contrárias ao regime. fuüre. êlcs hií alguns tios i.Jlelho· 
res cientistas portugueses·, e homens qwNprestaram IÍ •fJaltÜa'J 
relevantes serviços, Vários deqctoS desde de 1931, autorizaram 
os ministros  a destituir funciomrios que mwstram espirita 
de oposição á politica nacional do govi!.mo•. Todos ôs res-
ponsáveis, em serviços oficiA,is e empresas priVad~s, são obr'i· 
gados a denunciar subalternos suspeitos de uideias subversi. 
vas~ . Da Policia Politica depende discreciQnáriameute a no· 

~~~i~fpai:. ~~~~~i~~l~~~c~~~~~:~~i\f~~ ~~ba~~p~~~~~;~~:~~~~!. e 
Ninguem pode ser nomeado, promovido ou admitido a con· 
curso sem prévio consentimento dr.ssa policiâ., •e sem assinar 
juramento de fidelidade -ao regime. Assim {oram alrofiac.'os ou 
impedidos de se revelar, muitos valores novos. 

IV -Justiça dirigida e injustiça fiscal: 

Os atentados á aqtonomia dotpoder judicial não s50 rl~tros. 
Vai-se ao ponto de anula( decisões de tribunais c bze•las de~ 
pender da homologãção governativa. C goVêrn<;>, frequente-
mente as não executa. A impunidade dos agentes dilatoriais tem 
a c Garantia Admin istrativa, ~ que preserva as autoridades de 

4-
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serem deman1adas:-órimll_!,al\1lênle sem consentimento do go· 
vêrno. 

C> Julgaménto dos . «crimes politicas» esteve até agora a 
ca1;go( tlc um t.-iburial i:le excêpÇão,- ~ Tribunal i\'iilitar Es· 
pêti'à l ~ . Organizaya óSyroccssos a_Policia ~olitica; ~acusado 
~ãÓ lmha gar.Jntlas de defesa. A s1mples le11ura de 1mprensa 
Clànctest111a acarrrl>lva ·anos de pTi~ão. 
A !,Polhic!l ftsd .I 'é. nitidaniente injusta. Os orçamentos das 

1\! IMl~S· \)bbies' D m&t i~s sãà onerados por impostos incompor-
t:\veis, q1te todoii olfdias S.! agravatr, mas ficam praticamente 
~~~u~1es as' ~ra:n·des , fortun~ s •. daêl'as as mod.ifi~açôes do ditador 

e :.g~h~':~~0~~~~)~~~ ~~rã~~~\~~ ~:~;!~~1°1!e;~;~t~e:~~r
1

1't~~; ~~s~~u~l\:s~ 
Vdrids iálààos.14st1J)Cravils•l foram •consideradOs ilusórios, por 
contarem emprésiimos como ri!'teilas. b 

• 

TERROR E PRIDPAGANOA 

~! flY~~ctr polit~.é-~~ : ~~b~ i n::biJ~~ 
, <..l.llrfl dos pri1lu!pais ~poios ct·o regime é  a Policia Politica, 

-Q.l. p_, V. l)~ 11.-tun\ estadC11dentro do Estado. Seus poderes 
têlitl!iidà 'dif:'cricton~ri osflilumntc vinte anos de ditadura, a li-
hbr1hfde:<, -os betis;•a vidl dos cidad:íos1têm estado á sua mercê. 
Q) 1fe'rra\' é ,seu •método;lprcdileto. Milhâ.res de pessoas cujo 
ÜLJicO ori\n'e era uma opinião cdntrliria ao góvêrno, sofreram 
busca domiciliária; prisão sem cülpá ·formada e  a qualquer 
hora do dia ou da noite ; íncomunicabilidade durante m(ses 
e até and'; espanl:áliíellloS de Qlie resultou directa ou indi-
rectameute a  morte;  tor:uras semelhantes as das policias ita-
tíãua e ralemií ; beportaçiio para ter.ritórios Jonginquos e insa-
lubrt!S' em Timor, Guiné ow Cabo Verde (aqui foi ins1alado o 
Campo d'ei Qoncenlra$fo.!do TMrafa:IJ. Nas prisõe:. está resta-
ht:lccido Ir rogi\nl" celular ·Ue iso\aménto e silêncio, que a Re-
publicrftihh:~ 'ilbolído por ·deshmnano e contraprodu..:enlc. 
-11 liá' -anti iaS'ci siMI~ deportados sem julgamento nem processo 
ha· mitis' de 14 :~nos. Muitós, cumpridas as penas, continua-
rram1ptiê&os·lpnr 1l~~ iedos lque chegaram a pltrapassar lO anos. 
Muitos morreram n:~s prisôes,,"·na'del'ortllção, no exilio. No 
estril ngciwmst:iouiillda r ~anitlós, por suascon\rkções politica~, 
1\mncns rdo;nmajsiii(Jstre.q .l:ilnPortuga'l. Alguns. :111istiados, a,o 

tregfesS<~r :·i; p;fh irillfo11annp resost e"'~ lados de novo. Mas o di-
hfdON dcdartlvl'r lráJ pOtiGo m~ ~r!'N5o Jle.tnos drpol•li\dos politi-
ICOs n'em exila <lõ~ forÇados da 'Pálria~ . 

\
0
' hd11l fl.ll n 
r 1 1/1 IIJI 2~ ' {• t 
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U -O,Ra-ta-plan da propaganda: 

Outro grande esteio do regime, para exagerar qualquer 
reatj i'a~Í\O, enganar ing~nuos, iludir estrangeiros, e apregoar 
.Q, g~Qio do clitador;, é o dispendioso Secretariado da Propa~ 
, ganda, a que recentemente foi dado nome mais discreto. Esse 
organismo, dependencw. directa do ditador, chega a  desmen-
1(-IQ. Assi1n1 este declarou aos jornais que Portugal é um pais 
ppjJre ;,.u1as o"Secretariado editou um mapa de Portugal com 
leg~tJdns fraucesas, no qual diz que Portugal é riquissimo. 
, Tatubem para tem 

~~~~~~ cl~!Jf~Jj~~~C: I dbeU~~:i7~~~:;~!fr~Uil~Ci~~~~ e 
com p1ejuizo dos trabalhos de interesse social, u ivo amostras 
teatrais d~ bairros económicos. 

UI -tegião e Mocidade; 

Para secundar a polida, o Estado criou no começo da 
guerra civil espanhola essa milicia fa<Scista ou da SS. Seus fi. 
,Jiadbs e os da União Nacional são preferidos nos empregos. 
Em obediência aos figurinos italiano e alemão, criou-se a c: Mo-
Cidade Potltuguesl\11 para preparação pre-militar e doulrina-
çíw deformadora dit infancia, abrange obrigatoriAmente todos 
l•PS rapazes e meninas, dos7 ao1 14. AJtLegiãon e a c: Mocidade» 
1maotiveram ..estreito contacto com as similares italianas, ale-
lmíi-S, e~panholas c de Vjahy. 
m 11 ~~· 1 

1 11 ENSINO OfiCIAL E PARTICULAR 

J. 1l< Está sujeito ás mesmas directrizes anti-democráticas. Em 
nl ·li slória~ Moral c, fi.ducaçíío Civica vigora o divro unico•, 
veiculo de doutrina governamental. Os livros de História ata-

~::; ~·tl:r~~-~~~c~ae ep~o:;~~~~~~m~~i!
6
o~~:~~~:"r~~c~~~~~~a~ e 

r.seus chefes, mas por todas as formas s-o inculidos na juven-
tude elogios ao ditador nacional. A neuturalidade religiosa do 
Estado cedeu lugnr  a um clericalismo que se manifesta em 
1•ludo1como guia do govêrno. 
IG:omparando as despesas dos ministérios denunciam-se as 

' preocupações dominantes; exercito, policia, propaganda. As 
verbas de Educação e Assistência são diminutas; as despesas 
dô Ministério da Educaçâo, antes, erám muito menos que 
metade das do Ministério da Guerra. A nação não participou 
no connito, tem colossal percentagem de anallabetos (60 'lo 
segundo a eslatisticas mais ótimistas) mas durante a confia-

6 -
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_gr?-Ç~R as f:le~p~~?k dq) y1inistério ,da1G,uerra erJ!ImAn~is ·de 6 
v~~es super!or~~ ~M . ,dq 1 M\nist~ri,Q1:4.1_ ~dl;lCJ,çi!q 1, 1~ p1~1jGi'l1 ,f9 i 
há pou~o aumentada co_m uma dlvtsao. .  . .J.iiJ/:tllllfl oi;:Jrtl 
Vánas escolos supenores foram supnm1das, outras Jec:tm-

. ~:~o~~r~~1

i
1

!á
3

r
1

~~: ~~i
5

st~~~~:~s~~etiif~~t~~:.~~~1~~fsfr7t~~~~ 
, .llPPS~OS; de CIJsip~ ~Çl!fl rege'lles SC!l} greparaç;\9, Qll;C garyham 

~a~~~~:~~o~
0

Jst~c~e~~i;~·~~ ri!~9~ alu~~~~~~~j~!if;~f~{~;~~~.~ 
Ouarda Rep~biih<l ga~tªm tn[\is dinheiro, c;JU$ 3A . ~cfi!)a~ de 
pfjtpçiras letras. TÇldp o ensino !i ceai (gin11.~j al), m;p~Wj<p1'er.ie 
a cargo do Estado, cusla apênas o dqbro1po,quercus\a ~ ,Pg
licia Poli\ica.; o ~mtitutQ pap ;t. A!,ta Culturs. C9! mp.j ~ iaVo or· 
ga,ni~1no de a~~jljo A investigação cieptifi.c_a ,e d~seny.q)vip1en to 

d~s grandes capacidades) tem melade'do que_ consom~ , sqtn.Jl 
verba secreta, a Propaganda politica. O ensmo médio e sn-
perior sã,q,ml\.i,tp,s çlispendiosp,s,•jt se~eç(io selfH Rlia,ticamente 
pelo diuheiro. O ditador exprimiu este programa:-<Ler, es· 
a.rever e coatar, bastqm p(lr(JJ al fJ(qior.i~ dq.$ porfu~upfies•. 

1N1VhL ~~Ji. ;;MlciA',<:iÉ s~~IJQ.E' '~00_L)Çn~ n~'i·?;1 ir:. 
n  n 2 ·t·llill tll!l{ cuM 

I - Nlvel de vida: o , "'''~ , ., l<~h 

rt J:;ra ja n)uito P,aixq para o tr;aool!1íla~r e
1
~

1
cl;~~~q n;~d(J_ 

ly\a~ des,c,eu muiti~sirpÇJ por ~alta d,e re,ajustam.entp'de Sal:\[iQs,-
(J) Cl!.SIO de vi9a, na b<JSC Rfltial dos nre~. ~1 Qp~ indi ç c~ l99 
ijanco Qe Porh~gal, ~u\)iu, 2\Q 0{0 41! J9,39ra, 0CZ;Ct11brqJdÇ 

:r~~~ein~
1
:n~:,~:~~~enf;~h~eQ~t:~e:~~s\~.~~:::ll~~~f~~:íln~~i~~ 

1

_ra~~
5
~a~~r o~~rle dq Bonutad~ pãQ1 i~\ih~,~~~a:,~~mer ~' 6'>',,. 

tante. Parh entç{lder a gravidade qo quadrft ~asla JCRtJ(rofl~ar 
estas cifras de consumo médio por llp~jtqnte e IPWi. OIIQ, (..r>..q:-
tand~o que  a ! Jigl~ tçrra t,udà' i~1pçnJa ,~ {>qfrep, impJ~cave\ 
guerra que a( Suiça foj neutra mas env,o l1vid<~j pel ~ guerra11 ç 
que Portugjll ~~m' condiç~s agrico\as Jncompa~~v.el!l\~nte; Slj· 
periores, pos.suin~o. o 3.0 iiT!pério do m~n4b)J : , t 

i !III 

Gencrom. IL 1 1 P:ortll~IJ-~ 

.! ~ 1 ln 11l1 ) , 
Ç4_rne' ' ' ' I IL}<' 'JI:Ill!l Q 1 w;~; 

~
f!le_.. , ....... g' .),), s., 
ueJJO . . . . . . . . t 48'Q kg; . 
iul\elga . . . . . .  . ,485 f<gt 
Ovos ... . . 1•... 40 
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No Porto, seg1:1ncta cidade do pais, um terço da pbpula~ 
ção ocupa habitações rechnhecidamenterimpróprias para habi ~ 

tação humada. 

II -Estado Sanitário : 
Em Portugal, que tem quase 8 milhóe:i de habitantes, 

morre um tuberculoso em cada quarto de hora. De 5.800 
alienados mentais, no norte do pafs, só é passive] hospitalizar 
1.120. São avaliados em mais de 3.000 os leprosos que an-
dam misture dos com a populaç..1:o. A assistência hospitalar é 
c'ada vez mais insuficiente. 
A mortalidade infantil é  a mais elevada da EuropJ, 
Alguns destes factos foram revelados na própria •Camara• 

cmporativa. ,. 
'1 POLITICA EXTERNA ANTI-NACIONAL 

d 

"-

A  politica éxterna da ditadura caraclerizou·Se pela frater:-
nização com os regimes fascistas, .Pela hostilidade expressa 
á Dcmocra~ia. Era grande  a cordialidade de Salazar com 
Mussolini e liitler; só recentemente se fazem tentativas de o 
disfarçAr, Várias vezes o ditador exprimi!.! simpatia e admi-
ração pelo colega italiH119i meses depois da punhalada deste 
nh França, Salaz:u tirava grandes retratos sentado á banca 
de trab.lho, sobre a qual se via só o  retrato de Mussolini. 
J-litler exprimiu publicamente concordanêia e simpatia pelo 
dilatlor de Lisboa (que depois decretou luto oficial pbr sua 
morte) ditando pessoalmente, em entrevista:-«As boas re. 
lações entre  a  Alemanha e Portug I inleresSam·se profunda· 
mente; tanto mats que o actual regime português se inspi-

5Ãó"' b~~'é~f~óóS' ~gu~f~sq~~t5~~~~1'6' 8tt~rg~ 

• 

00 
N~W~~,; d~Lf~f~~;lugallogo a l ~hou coln'ai""Demo- • 

cracias, apesar tia oposição germanófila; em Setembro de 
1939 era esta que assaltara o poder, e  a ditadura contava 
13  anos de acçlío internacional contra a Liberdade. Desde 
começo perseguin as figuras iminentes da intervenção de 
Portugnl na outru Guerra, f'raternliarn com a ditadura ge r ~ 

11Finófila de I>Jirno de Rivera. Exal~ara o advento do III Reieh. 
Devota do fascismo, celebram nurn banquete publico o esma,· 
gamento da AbiSsinia, depois de! d\lrante as ~sa n çõcs .i. 

1aju-
dar1 a !ta lia vendendp·lhe trigo por 1l1~ade do preço interno. 
A tlitadura fizera insultar e c:J.hininr a$ ,frenlf's populares• 
frâncesa  e  espanhola, ·depois de se opôr á entrada da ·Rú!Sia 

8-
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na Liga das Nações. Na vespera da agressão ah:mã á Checos-
lováquia, cortou rel açõ~S com o govêrno de Praga, por futil 
pretexto. o 

I -Colaboração com rianeo , 
Analizemos esta m(lis em detalhe. 6is seu resumo: 

~ 1:;-Qi dado pleno a,uxilio aos ! COilSI~Içadores, $endo o golpe 
militar, em bOa p.1.rte., prép!lrapq em l?qrtug<d. Teve todas as 
facilidades Sanjurj0, chefe do movimt·nto, que ali residia c 
obteve o aviã_o em que 111· chefiar a r~volta, morrendo de 

e de~~\~[a~~ l:vrae~'~rla~~~~utor as e~panho\Lls, na:~ ~~rúdios • por-
tu~qesas , incitavam di.a e noíte os revoltosos, espallu~ndo no-
licws falsas. 
Lisboa, onje barcos alemães descarregavam ás claras Ian-

ques e mais materiais que trens portuguesp levavam a franco, 
era o elo entre rebeldes do sul e do norte. Tropas de franco 
passaram com autorização em território português; deste lhes 
vi.er-ant mantirne.nfos, armils, e até um Corpp Expêdi0nário 
chamado •Üs Viriatos•, enquadrado pOJ oficiais pnrtugue ~es, 

a convite do g ,wêr.no, que lhes dtu as condições di! •mili-
tares em campanha ao serviçq dtl p~ítria •. No campo de 
aviação ria Amareleja, Alentejo aviões alemães e italianos car-
regaram bombas fornecidas por Sala?.ar para liquidar a resis-
tencj~ de 8Jjado:z e out~as ' cidades. 1 11 1 

Foi grande a aiuda financeira por intermédios de B3ncos 
bem conhecidos, Os bdos stocks de trigo da colheita de 
1936 foram-se Q<~ase todos para os f<tscislas de Espanha No 
campo diplomático,  o govêr-no de Lisboa foi o primeiro a 
cortar relações com o da Espanha. Em Londres, no Comité 
de Não lnterveriçJo, o di'lador agiu em estreitn harmonia com 
alemães e italianos; e recusou aos delegados o que a [~rança 

e ~:~~~~i
1
~mnsg~~:tir~~ s~~,~~lil~c:ef~i ~~~;r~!e~~~p~;~jl~c;s; 

Republica Esplnhola. 
Dlirante a guerra civil,  e depois tlela, as policias politi,. 

cas de Salazar e Franco, co.laboraram !ntimamente. Muitos 
anti·fasoistxs portugueses foram massacrados em Espanha. 
A policia portuguesa entregou ú policia ele Franco nume· 
rasos refugiados politicas espanhóis, logo fuzilados; foi ao 
ponto de entregar também anti fascistas portugueses; só 
num dia foram assim fuzilados 1.0 porh1gueses !HI praç!l ele 
touros de Badajoz. 
Quando Franco vencer.t, e não era preciso dissil11ular, 

disse estas palavras Salazar (em 22--5-.1939); "Em todbs os 
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dominios ond~ era livre a nossa acÇão, ajudánios n'olqtle 
!pudemos o nacionalismo espanhol Dis'pende·mos esfor.çoS 
perdemos vidas, corremos riscos, compartilllamos soJr.imiJil' 
tos. E não temos nada a pedir, nem contas a apresentar. 
Vencemqs. Eis tudo.,. P.alav.ras .. d.o IJI~Ill~ifl&~ eSpauQ.óis-J.e 
Franco, depois de deflagrada a agressão a\emã:-~Como 
ministro dos Estra11geiros, ao dirigir, ao viver a· noSsa-cam.-
panila diplomática de~til verdadeira gue'tr.tr pini'rlS!dar, 
achei.:me mais de umál vez a praticar diliffê!lcias e-a~ tbmitr 
atitudes que vos ütteressavanv, dntes mesmo de me-Serem 
solicitadas• (12·4·1940). Isto era feito contra a consc::-iencin 

~~ f~~~~e~~rt~g~~~sp:r~~~~~ ~~ ~o~~~f;~~~i~s~1: ~~1
1
;aa::lfdn~b~~H~-

rnundo; d para C11111hlo, assim se dava tôrça' la Franco, qitC 
reencarna o  imperialismo castelhano c inscreve .110 fseu p 1:0· 
grama a anexaçã_o de Portugal. 

11 

t. 

11 -Aeção durante a guerra: 1> 
ti llJ 11 ' ~ 

O d]tador., indifcrante ao sentimenh:l aliadóriiO'l e demo-
trático do povOJ impediu-o de exprimir duranté a guerfa, corno 
o impediu de' se determinar livremente. -Foi s·urdo áStdiligên-
cias dos cxifados1 politicos; que ante o perigo cxterho-prd 
Gonizavam a unificação das energias naCionais. Fraternizou 
com regime P.étain·Lavall,' chamando •a •l?étain ((a maion figu· 
ra da Europa aluai,, Não acreditow na1 vitóPia dá ln'glate!,ra', 
como há pouco 'reconhe.(;eu. AbaSteceu ·abundantemente a 
Alemanha cm matérias primas esscnciáis á guerra, como •o 
wolframio. Manteve desguarhecida a fronteira com a ESpá-
nha, por onde entrílria!n os invasores.~ e acumulóu as tropas 
nos Açores. 11 ' r  n o Hl' 11 1 IJ 

Quando a Alemanha atacou a Rússia, o chefe da 'ltbegião» 
publicou em nome dtsta urna declaração em qUe se lia :-

~~m~~~~~~
58

r~::a f~ãga~e~ue
6
Bs

6
i
0
f~a~~~~s~ -~ 

colaboração no campo da.• bata, lha: mas 
de~emos consiUe~an-ncs mobilizadas e 
p11ontos para o colhbate1•logo qúe .seja 
necessário ... ~ O signatário desta declaraçãO é ainda 
hoje membro \lo govêrno. O próprio ditador1 criticando 
Churchill disse em 6-6-942: .. -,ffá perturbação 
nos espiiritos, eausada pela .alian.ça 
angl0-!'USS8-''· A convite amigo da Werrnílcht. uma 
missão militar portuguesa foi visitar a frente alemã na Rús-
sia. Fazia pai'te dessa missão oratual ministro db lntefior. 
As concessões á lnglatcna, agora Ião citadas pela prO-

10-
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pag~nda do ditador, e recenteme,!le louvadas pol1 ~dorQs.n 
municiquistas, começaram quando mudou a situação militar 
a favor das Nações Unidas; foram dadas cm troca de enor-
mes fornecimentos de armas, pagas a peso de ouro, o _qu.e 
define esfa linha documentada:~ enquanto crêscia O poder 
do Eixo, a nação era mantida mal armada, quando p;~ssou 

a descer o poder da Democraci<J, a nação passou a cstrr 
super-armada. ' ' 

III -O caso japonez : 

• 
Em outubro ele 1941, o povo português soube p e~a ·s 

rádios estrangeiras , que, sem o consuii<Jr
1 
o di-

tador dera em Timor bases aéreas e êsse, parceiro do Eixp; 
as bases foram chamadas ~comerciais11, e constiluianJ ~ravê 
ameaça á Austrália. A Inglaterra propôs a Portug'al a de(és<J 
comum dessa ilha (metade )wlandeza) e Salazar i(utliu a 
respÇlsla, mantendo a importante ba!)e sem guarniyüo ade-
quada enquanto reforçava . . . ,os, Açores. Iminente d i11vasrlo 
de ~irnor, as tropas aliadas entraram ali para fenta~áinda 
a Sua defesa. O ciltador, indignado, cor;vocou a sua '.~ s~1em' · 
bleia Nacional '~~ mostrando-se ofendido e manéfand9 _~, 'á\uw-
tados , faze! discursos _':_iolentos contra a ln~)at qrra ; ~ont,rp 
esta, em ~~~boa a Leg1ao Portugu_esa org~n1zq·u ~Jal~t.fcs1t<,~; ções ~~; patnotJcas , , Logo em fevere1ro de 1942 os Jap,~ t\c~es 

atacaram Timor, 'ensanguentando-a Com suas ~llrod~ ~Hé~, 
e  encontrando ali apenas a rcsisteucia herotca de deporta-
dos politkos que  a ditadura desterrara. Isso nãõ provocou 
reaçôes; provocou a  famosa nota em q~.e Salaz,{l.r se re,(eriu 
aos ~~; termos corretos do comunicado de '(oquio,. Os jago-
neses, vexando gravemente a soberania e a bandeira portu-
gnesa, proibiram o desembarque, em Timor, das' tropas por-
tuguesas enviadas em um transporte, e ás quais as forças 

e ~~~as até r~S~it u1 i ~ag~arg~ d;Ui~;·E~on~ ~~ ~~d~~~ 
nem sequer cortou relações diploroãt~~ 
c as com o Japão. · '

1 

COMÉDIA DEMOCRÁTICA " 

Sabendo que ~ua ditadura não pode sobt"evjvcrárvit@'tià 
da Democracia, Salazar tudo tem feito e faz para iluçlir o 
mundo quanto á natureza do seu regim ~, Procura renc~;1r 

suas afinidades totais c'om  o  fascismo. I nven\bu para sua 
neutralidade amiga do E!xO, o qualificativo de c-colallo-
ranle. ··t ~com os aliados: vai ao ponto de chamar ao seu •·e-

-III 
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gimc c democracia organic.:n; e tcn!oí1 <i n)ílnffbrfi l jfólitict~ 
que 3 seguir ge descreve. 1 HHI 

I - A burla eleitoral : >u 
!H li 

Em 22-11-9<15 publkou um decrCio p~IQ . quill'.~t i ~ph;l
donava a eleição dcs deputados por circulo unjco, nass4Pfi.P 
a ser por distritos. A nova lei tem conceitos ãrbi!rãrios, res-
tringi mio a liberdade do voto. Os_ e,migr.1dos pol~ticos, e todas 
as pessoas de idéias contrária·s ;\ -vdistip]iqa So'tinlli defi-
nida pelo govêrno, não podçm SJ)rém elei(Qs; ps funcionários 
não podem candidatar-se sem au\ori~ação govcr.nar,Jental; e 
o ato eleitoral não p ·de ser risc;nli~ad q, 

dos candidatos Ora o recensec.mentg 
feito na vigência de outra lei, qm; na 
de livre competição. Desiludidos, Ós 6~ 
maioria não se tinharn inscrito. PropQsif,ad<lmrn 
não deu  relevo á public<~ção da nqva fei. .Mas fi;l,r e forhRu· 
se ev~J ~n te a manobra 99: Sql~~ii rJ 1)_1~_nter ~ . d~s.in!sre.~f,c 
da opuuão, assegu(ar·se que ,os àdversa~Jes(na~ Q t~putqr.1arn 
o pod.er . e depois, 'ele golpe, Oreiecef 1~~;,lerqsflrvepte_ ·,_ rlç\
çQes ltvres'~> . Só em 7 de o.\llubro,anunct LI a c91K?I'g<~ pp· 
c~osa ele algumas libercladeS. Libe1tla · por.t:fc 
chan;ada <Liber~adc ,suricjcntc• I çlue 1 r~riret 
sentou t~bo\iç?ío da censura: aniStia . . . . 'cs· dclilds 
politiêos c uma paródia de ld1'a!5eas ·cpq)us ~ . , 

1
' :..~ 

Antes, um grupo de'dem'oct'atas tinha rôqu;crido 
uma reunião para discutir as eleições. Como n <!:C?.~i9 -

tituição ditatorial determina que após "ii diss.9h'~(icó <ln 
NAssembleia Naciot}al", a lfii elc í tor~l pãq ~oOe s~r 
modificada, aqueles solicitaram ao pFesi.dente da F~
publica que a ••Assembleia, não fósse dissolvidh ah-e 
tes de poder discutir a lei. A Assembleia foi hpressn-
damen!e dissolvida, 2 dias depOis: .A~ eleiÇões foram 
fixadas para 18 de r10vembro, ·c â'"apresentação· d~s 
candidaturas tinha de ser feita a-té 19 de outubro. 
Assim mna oposição democrática sufocada durante 
20 anos, tinha 13 dias para se' Mticu_lar e rescQ1h; r 
candidatos em iodo o país. I"Ja 'feuhião' c\os'8@ii>Í,ocfá · 
tas, a 8 dE; Outu6ro1 r·oi reso ·tví~ S a~on~cjh~\~·~ ?.9/)4 
curso ás \ll'nas se f~~se , ate,ndjdo .~u1n ,min1mp dQ. n.Q-
ções justas:-adiar as ..e.leições! pór 6 mlises, abrir 

12-
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novo reoe115,e~m~nto adeqyado, dar liberdade de ~en
san}apt~J e rc.unjão, d:n gmantias d<t segurança indi· 
~idunl, s·er fiscalizad~> at~ el~it0ral. 

II -Explosão de s~~timento domoeratlco em 
, to,dQ o ,pai~ , 

,,, 
r q~a ,~ew1ião dç 81 ~l c puh1bro ~a primeira, em 
201 anos i-.le( ppr, ·~~~.9:b Ycu o.rig:em ao "Mvvimento 

• 
de ft)ni<l~lla l)cnwcr~fica" qu M. U. Q.; Ioda~ as cor-
n:ptcs dGJ119Cr~íti<1:lS . ~c integraram ,nê\e; em todo o 
J1éds, n

1
Ht\lidÇks acorreram ~s reuniões; e ~lll tão pcr-

fcíta. I(Fd,em quê ns ... dcicgndos do govênw sempre 
1~\"~)i~qt;~~~ l_l,unc~J tivernm ~~~·ctex.~o para ~nlervir. As 
açl9,spq~ f~P 1\1. U p. çra~n 1n~cnt·as cq1 ltstas c cl~o
vi.:w1 ~?ti,Í ll j~~q ra s ;\s . çl~z,ctws de milhares;)oclos os 111-
tdcCtt~ais c .1s elites, COillO as massas, csl'avrun cont 
<\. Dçt,uocrac;ia. Q' 

()1/ .! 

11~ -lle,t~r,l\o, ~ opressão , 

, '~'goy;Çr(1
1
9','an1c a qu~ljfl::td~ c ~·<~lor da oposiçã?, 

vnr que Scn:~ . varnclo pe f1zcssc eleições com um nn-
Jiilllo de' l~b~rCiadb efclíva, Logo vollou á inti~11idação 
c repressão. Foram prcíbidas as reuniões, a censura 
rerorçada. Os signatários das listas foram ameaçados; 
sõbre muitos se exerceram represálias, que continuam. 
Mauifcslllções inofensivas foram dispersas com via-e lcnciaCIPréndeiiam ilegalmente dirigentes da oposição. 
Adeptos rliD regime declararam que o govêrno ••na.o 
se%'ia.J Lderrubado nem con~. votos 
nem co.~n tiros", ex)Dlicando publicamente 
que as1eloiçõeseram1'eraJD para. inglês ver'' 
( I .u 
ll11 Hl A farsa das eleições ,111 
~de ' 11 tl11 
~ 111 ,faoe di>oO, o1 M. \.1. D. preconizou a aqslen-

çãQ,1Hol-{ye eQtão simulijçro de eleições. Só os repre~ 
tal).~es cl~ gpv&u~o s~ apresentaram. Mesmo eom o 
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recenseamento da ditadura1 só compareram 20 a 25 ~/o 
dds votantes1 embora a govêrno tenha proclamado 
sem base que  foram 60 ''/'o (o que seria ainda assim 
a mais  baixa percentagem de todas as eleições rea-
lizaUas na hora atual}. 
A isto chamou o ditador, em discurso~ eleições tão 

livres como  na livre Inglaterra, 
No próprio dia das  sendo-eleições a liberdade 

começou a ser ·ainda mais restringida. O M. U. O. 
só não foi completamente suprimido porque o dita-e 
dor' quer exibir uma "Oposição" ante o esirangeiro1 
para iludi-lo.  Mas reduz o M. U. D. práticarnente ao 
ambito em que não se sente afectado o govêrno tota-
litário. Trata de  asfixiá-lo. Sem fdzer declaração pu-
blica sôbre a ilegalidade do M. U. D'. sem decretar a 
dissolução1 fecha suas sedes em Beja, Viana do Cas-
telo, Porto, Lisboa e Evora. 
E  prossegue  o  reforço da ditadura. Por decreto 

recente em futuras eleições já não só os candidatos 
mas tambem os eleitores terão de estar integrados na 
ordem social do govêrno. Em politica e';{terna. pondo 
tôdas as e:speranças em nova guerra mundial, asso· 
cia!~e ainda mais a FranC01 com qual firmou o pacto 
de S~vi·Jhil, ofereCendo-se para uma especie de cru-
zad~ allti-russn. 

A DEMOCRACIA VENCERÁ 

Mas o povo português, de novo matcha para a e 
restauração dos seus direitoS. Exije a dissolução 
duma "Assemblciawque nunca o representou e a rea-
lização d.ériel~i Qões livres p~ra escàlha cluma auten-
t.i'Cas Asseníbleia Constituinte. As liberdades democra4 

tas que a Nação Portuguesa reclama não poderão 
por muito ternpo ser-lhe nega·das. rEstão na linha 
hislàrica de  Portugal. No século XIII já este tinha 
pát·\atilentotcomrlré:presclnfação popUlar. Alguns dos 
seUS reis foiani eleitos. J-lá mhis decum sécülolpros-
creveu> a pella dé morte. Foi por a Monarquia litied 

1~1~ 
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ral ler abusado de soluções ditatoriais que se procla-
mou a Republica em 1910. Em 1914 a nação bateu-
se pelo o  direito. 
Perante tais tradições o regime fascistas atua\ 

não passa de crise transitaria que as circunstancias 
internacjonais a favoreceram, contra o interesse e  o 
espirita de uma pátria admirável. 

• 
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