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-asm~"O- ~on uz a Nação à miséría e à escravidão 

11d mais de 20 anos que a feroz dltadttra fascfsta algema a NAÇÃO, reduzindo-a ã miséria, 
á fome, ao obscurantismo e ao desespero. 

PORTUGAL vive à margem do respeito e do con~lvlo, internacionais por não preencher as 
condiçlJes Illinimas dos modernos estados democráticos. A entrada na ONU e recusada, a Salazar, 
embora o fascismo procure o apoio do grande capital internacional, comprado à custa de conces-
sões econdmlcas e de monopólios minosos para a economia nacional. 

Satazar pretende ainda salvar o jasclsmo, aliando a demagogia aos mifodos brutais da 
«gesfapo» alemll. Fazem· se pro•nessas, tentam-se manobras f!leitorais, pretende-se dividir os por-
tugueses; simultaneamente, reforça se o orçamento militar desflnado a aumentar a ejlciencia t(-.~ 

presslva, alargam~se os quadros da policia polltlca (a odiosa P. I. D. E .... ), reforça-se o parlldo 
único (Uniao Nacional), mantem se o TARRAFAL, prendem-se democr<Jfas, persegue-se o MUD; 
a instruçao é limitada, a cultura reprimida, o pensamento amordaçado por implacdvel censura. 

A economia nacional, manobrada pelos grandes magnates dos GRÉMIOS, jUNTAS, CO-
MISS6ES e FEDERAÇ6ES caminl1a ràpidamente para os grandes MONOPÓLIOS da Indústtla, 
dos Transportes, da ptóprla Agticu/lura; paralelamente, caem lia miséria as classes médias. () 
pequeno comerctante,  o pequeno industrial; o funcfanallsmo civil, o professorado, os oficiais e sar-
gentos do Exücito e da Marinha artastam uma existência precdrla de pobreza envergonhada; as 
classes trab:Jlhadoras stl.o pTIItlcamenle teduzidas d FOME! 

E, consequentemente, sucedem-se os desfalques nos rJrgan/imos públicos e corporaUvos, 
crescem for fumas fabu/(lsas no lado da mais negra mlsüia; alastra  a prostitulçilo, a usura cam-
pela c o MERCADO NIZORO, jomentado pelos próprios organlimos corporatlvos;·""alarga o.~ seus 
tentáculos. 

C11ntra a ditadura fascista de Salazar, contra a miséria e a opresstlo erguem-se. o POVO 
PORTUGU2S e os DEMOCRATAS PORTUGUESES, o povo e os democratas qpe f(i.o valorosa-
mente têm lutado, mantendo Intactas as suas aspirações pelos nobres ideais da DEMOCRACiA. 

Dos grandes movimentos camponezcs às greves esforçadas da classe opudria, das lulas 
académkas d gnve dos ardinas (/e Lisboa, das lutas pela conquista dos sindicatos ds lufas das 
populuçces pelo Ptlo e pelos Gér1cros, das grandes monifestaçlJes da Vlctdrla no MOVIMENTO 
DE UNIDADE DEMOCRktJCJ\-o Povo e os Democratas portugueses têm mostrado compreen-
der que n DEMOCRACIA se conquista pela LUTA e pela UMANJDADE! 

E apesar do fasclsmo-salazarista se manter ainda no podu, a esperféncia tem mostrado qui'. 
·estas lutas Impedem mais duras arremefldas do fascismo, levam-s~ a ceder, rw impossibilidade de 
esmagar movimentos amplos, cimentados pela UNIDADE, irmanando portugueses de todas as 
condições sociais, de todas as ldeologlo.s politicas, de todas as crenças religiosas. 
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As lutas lio POVOe dos DEMOCRATAS portugueus, esldo abrindo o verdadeiro caminho 
para o derrubamento da ditadura fascista salazaristu. 

0 Comité Distrital de Lisboa do MOVIMENTO DE UNIDADE NACIONAL ANTI-FAS-
CISTA denuncia mais uma 1•ez d conscléncla de todos os porfugmses patriotas e honestos o ca· 
racter fascista lle Salazar I 

O Comité Distrital de Lisboa do MOVIMENTO DE UNIDADE NACIONAL ANTI-FAS-
CISTA reafirma o seu apoio Incondicional a todos os movimentos de UNIDADE-económicos e 
politicas-pelos saldrlos, pelos generos, pelas liberdades jundomentals, por eleições livres-
contra o fascismo I 

E cxotta todos as camadas da populaç{fo de Lisboa a· apoiar entuslastlcamente essas lutas, 
le\•ando-1/Jes imedfalo apoio moral e material, fntegrando·se nas Iniciativas do MUD, tomando 
parte na cnmponl1a pelos gweros c contra os organismos corporativos (verdadeiros fomentadores 
do MERCADO NEGRO) e mantendo os mo1•imentos gtevtstas com dln/leirl) e JsCncroa, angariando 
auxtllos atravez d~ COMISSÕES DE AUXILIO) 

E exorta as FORÇAS ARMADAS -a POLiCIA e os SOLDADOS da O. N. R., do EXER-
CITO e da MARINHA a nao rrprlmir essas lutas a nllo agredira populoçl!o, a sabotar as ordens 

das agrestões brutais I 

A DEMOCRACIA CONQUISTA-SE PELA LUTAI 

Março de 1947 

A UNIDADE DE TODOS OS PORTUGUESES EM 
LUTA SERA A VICTÓRIA DA DEMOCRACIA 

CONTRA O FASCISMO 

ViL•a o MOVIMENTO DE UNIDADE NACIONAL ANTI-FASCISTA 

Viva o POVO PORTUOUtiS 

VIVA PORTUGAL/ 

O Comltt! Distrital de Lisboa 
do 
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