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.. .~ •i"L'::ENT~ NACIONAL DEMOCRÁTICO 
Co::.issílo Central 

O GOVl>RNO COLOCA-SE FÓRA DA HORAL E DO DIREITO 

P I~TO C!UARTIM 

~.,J!il 

O governo do Estado Novo recorr e desepero.daoente à violência. e à ar l. ro.riedude no intui-
to de deter a oposição popular,cada vez mo.is forte e endurecido..Dezeno.s de cidadüos têo sidu 
presos peltl. PIDE, sob os pretextos oais fÚteis, desde o. coopra de bilhetes de cineau e. anotaçõ 
es pessoa.is cn si.I:J.ples o.gendas.Nos prÓprios actas da vida. privada de cidadão jÚ o governo do 
Estada Nova santo ru::tença à sua existência. 

Desde 19 de Agasto Últioa, encontror.~- se presas no Porto os prestigiosas def.l.ocratas Prof. 
'RUY LUIS GOldES,Engii..VIRGINIA MOURA,Dr. JOSt: MORGADO e Operário ALBERTINO 1U\CEDO,do. Cot1isst1o 
Central do Mavinento Nacional DeaocrÓ.tico e desde o dia. 26 o Arq. LOBÃO VITAL, to.mbéa desto.co.· 
do elemei:.to do M. N. D. 

Estas prisões foron IilOtivadas pelo envio, por esta. Cooiss'lto Central, à D:lprenso. da 11Noto. 
Oficiosa do M.N.D. sobre o problema de Goa,Da.r.1í1o e Diu11 de que os quntro. priiileiros forao si-
gnatários e cuja publice.çff.o nas jornais foi iopeõida pela Censuro.. 

Aos cinco vo.lorosos democratas foi inputada o. o.cusaçãp nonstruoso. de conspiro.çüo contra 
a segurança externo. do Estado, de fazerem po.rto de associação ilegal e de notioil'll'l fnl sus e 
tendenciosas, o.crescentada ainda com reincidência e acuraulo.ç'i'1o de crimes .Requerido. o. ins tn.l'}?f 
contraditÓrio., o Dr. Jesus Coelho, do 2t~ . Juizo Crininal do Porto, n'õ.o parruitiu que f'osscrJ ov· 
vido.s testonunhas. É de notar qu e esta recusa se se9uiu, u poucos dio.s, Ô.s tento.tivo.s du PIDE 
po.ro. inpodir a o.presento.çllo da instruç'õ.o contro.ditorio.: durante dois d ias obstou a que os 
advogados se o.visto.ssei"J. com os seus constituintes, para ~ur.J.priuento de forealidudos legais e 
levantou ainda outras dificuldac!es. A instrução contro.ditorio., apesar de tudo isto.  f oi o.l)re-
sentada. no Tribuno.! no escnsso prnzo de cinco dio.s esta.bolecido pelo. lei.No intuito de pre-
judicar a todo o custo a defeso. jurÍdico. dos o.bnegados patriotas, o. PIDE investe to.ober.1 cont1 
os advogndos de defesa coa insinuções, provocn.ções e aoeo.ço.s de prisüo. 

Estes graves o.contecinentos prova.-:. que ao Governo do Estudo Novo nüo interesso. uo JUlgo.~ 

oento sereno e iopo.rcio.l. que não· deixaria de concluir pelo. o.bsolviçtt.o dos cinco valorosos d0 
oocra.tas 0 patrioto.s.Prefere recorrer à prático. de violêr:.cias e o.rbitrariedades contrário.s o. 
todos os direitos hUJ:Jo.nos e a todos os principias jurÍdicos. 
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m,o o'bstan"\..~;:~, o. luta empr~ndida pelos d(;Jmocrv.tas.em unido.do com o Povo,na def'eso. da Comis-
.f!o Centra.l do UND,r;onseguiu já Uil'la impor·to.nte vitÓrie..Apesar dn pe.rcialidude doznonstrada pc-
os ,iuizes do plenó.rio do Porto, a o.cusaçf!o encontra-se em grunde parte destruido.,pois o. cons-
Jiro.çf!o contra a segurança, externa do Estado o a divulgaç!'l:o de noticias falsas (l tendonciose.s, 
.legudas pelo. Pide,estfto ja reduzidas, no monstruoso processo,o. uma absurda cla-;sificaçllo do 
uentuti ve.s í'\·ustro.das. 

Ao ver mnlo~rar-se , dio. o. dio.,por fo.lta de fundamento,o. monstruosa acuse.çfto <p.e forjou, o. 
,ido vem o.goro. JUntur uo processo, com estranha prbcipito.çllo,cerca de wna. centena de docUgtentos 
tcompnnhndos de um relatÓrio deso.rticulo.do,com o objectivo do manter ainda a e.cusaçi!o estÚpi-
la de que o MND 6 ilegal. -
o governo c  o seu regime sentem que todas as cin:lllnstti.ncio.s,nu ordem interna como na e x -

~erno. , . vêm apressando a oondenaçS:o da sua politica contr<tria à DemoL:ro.cil17à Paz e à Independê~ 
üo. Naoiono.l.Procuro.m,por isso ~ sobreviver por todas as formfl!l o. essa condonA.çtto irremissivel 
.ti tc.dn nela consciência do Povo Português. 

- Portugueses 1 Po.triotas t C:i.dadê:os l 
Por meiv de tarjetas c inscrições nas paredos;dFJ aba.ixo-o.ssinados 7 un.rtt\s , ·t.elegramas~tr.:.:1.efE_ 

1
emn.s e postais aos Presidentes da Republica o do Conselho,e.o Ministro da Justiça e aos juizl':lS 
.ic Tribunal Plenário do Porto:Dr.Antero Ce.rdoso,Ruc. do Honto Cativo,446-Telef',41782,Dr.Jollquür, 
fo:>us coolho,Ruo. Antero Antunes de Albuquerquo,45-telef.52427 e Dr .. A.ntonio Laranja, R\J.O. Jot!o 

ic.s Rogro.s,68JPorto: 
Reolrunai a !iberto.çtío de RUY LUIS GOMES, v·1RGINIA MOURA,JOS"f: MORGADO,ALBERTINO 1'11\CZ:DO 

e LOB.IIO VITALt 
Proclamai e defendei a legalidade do MOVIMENTO NACIONAL DEMOCRÁTICO! 
Reclamai a resoluçtto do problema indiano polo. negocie.çtto pacÍfica e do acordo con 
as o.spiraçtsas dos Povos de Goo.,Damtto e Diu livrement e expresso.st 

10 de Dezembro 
de 1954 

AMNISTIA A TODOS OS PRESOS POLlTICOS I 

PELA DEMOCRACIA ~ PELA PAZt PELA. PÁTRIA~ 

A Comisstto Cen:l:.r'3.l do 
Movimento Nacional Democrático 


