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3 ~ Completando afir•nações Jo Sr ~lulistro dó fntonor e mc1tando-o a 1r mn1s fundó' ha 
-o d~·f~sn a consc,encJ,l do ctdaJdo, na depuração dos quadros do tuncJonul,smo, nas 01déns 
B; ~ Advogados, dos 1\ledJcos, dos Engenhe1ros e até das empresas pnrttculnres, mdo 1st0' 

ropos1to de "tornar a v1da ltnpos~!Vel ao adversano~ como i\-lussohm aconselhava em 
que desde emão ficou ce]~bre, o deputadcr Pmhe1ro-1orres não hesttou em falror a-

dade perante n Assemblem NaciOnal, na sessão de 22 de Abnl deste ano E asstm 
mais fàcil lhe foi articular uma série de Jnsultos à massa democrática do pais e individual-
mente a cada um daqueles que fizeram parle dos serviços da cnndldntur~ do Senhor Gene-
ral Norton de ~latos ou participaram da~ respectivas sessões de propaganda. 

Ora, sem pt:rdcr um minuto sequer eom a personalidade do depulado, defini .. ia como 
logo ficou pelà sua própria at!tude, ond~ é evidente a premeditação. l1dtariamos ao t'espeito 
que devemos no povo português e ao sentimento de dignidade de ~ada um· de nós, se não' 
viéssemos restabelecer a verdade e devoh•er os insultos. 

- usoube·se, depois, por rormn inequívoca, que o din.,lleiro pnra a propaganda em de 
.llloscovo,- afirmou o deputado sem que ninguém na Assembl&ia Nadonul o dtsmentisse, 
e nós desafiamo· lo a que prove termOs algum 'dia recebido de :<.!escovo um centavo para 
custear as despesas com a propaganda da candidatura çlo Sr. Genernl Norton de :\latos. 

Fomos nós, democratas portugueses, como toda a gente sabe, que demos as nossn!'l 
cotizações espontànennicnte, até à vlstn das próprias aut~ridade~, nas sessões· de propagan· 
da, em comícios, enfim, ern toJa 11. parte onde se faziam concentrações de opositores ao 
Estado Xovo. 
, E fomos ainda nós que tivemos de suportar os encnr~os com transpç11'tes. etc.. e a-
deputado sabe muito bem que nas manife;;tações corporativas jü o rnesmo não :;ucéde, 
como e do domínio pUblico e até se pode pro\•ar com doc11mentos. 

O Sr. deputado faltou à verdade e, ao faze.lo, nem sequer reparou nn situação moral e que a;;sim CO!OCt\\'a-dizendo e est:r.:!vefldo O que quisesse, sem ?XCJuir ameaças, ins~;~t~ 
tos e fu!s~tlndes-de quem, como n6;;, democratas, encontl'a dilicuklndes em tudo, mesmo 
na dde!:ia da sua própriu dignidade ou dos principias por que lutamos ! 

E se hâ o propósito de reforçar a mãquinn repressiva, censura e P. I. n. E. e tornar 
mais perfeita a técnica do. negaçd;"J Jo direito de trabalho, não é preciso e~comler tt1d1) is!:lO 
por trús de uma bttrrngem de ameaças e Insultos desde o "estarem a soldo de ).!oso.;ovo o 
serem traidores à Pitria, até de termos, durante a eampanba eleitontl, recebido dinheiro por 
meios ilegb.is. 

Nõ.o é preciso descer tanto nem mentir tantas Vezes. Não f 
Nós não recebemos lições d:: patriotlsn'io nem de dcsintereS!JC de 11enltum dos homens 

do Estado Novo com<l mandou lembrar ao próprio Chefe do Governo, o Pro[ Ar.evedO' 
Gomes, grande figura moral da Oposição. 

Desprezando o insulto mas registando as ameaçaS, continuarcmo..~ serena mas firme~ 

tnente na lutll. legal pela Democracia; cert<)S de que o nossa Pai!:l lui·de ter também um «<iá 
:.\ sua Liberdade J 
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