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Mais uma importante uitória 

das forças da DEMOCRACIA 
li ESPOLIO Ptri T~ Cf:;R~;;a. l pAz . 
' 1~- ~./3'1 

Cen~r1Iu 19~":\~~~mde~~o ~~~~~n~~~~~~~~~ã~c~m~r~~~f. ~~;i~~l~ 
Gomes, engenheira Vlrginla Moura, dr. José Morgado e 
Albertin o  M a ce do, que se prolonga há cf!rca de um m~s, deve 
terminar no próximo silbado, llt do corrente. 
Em oito audiimcit1s fhou t"i,llOrosf1ment~ afirmado o carâcler 

nacional do M. N. D., a SIW I~Kilimidade como movimeJJto de uni-
dadt do povo português na fura pelas liberdades fundamen-
tais, pelo melhoramen to das condições de vida, pela De· 
mocracla, pela Pa z e pela Independência Nacional, ficou 
dwwnstrado o eüvado patriotismo dos quatro prestigiosos dirigell-
tes do t\fovimeuto Aru;ioual DDmocrdtico, bem como a konestid1U/e e 
a e:vcepr.:io1WI capacidads política com que ÍIIICI'/>rttam, BJ/1 111011/MI/O 
/fio grave da l/OSSO exisl~nc ia como uaçiio, os smtimr.nlq,s de uma 
oposiçtio democrática indomado e iudonuivsls as aspiraçõc.~ lmcio-
llais. 
Dezenas de testemuhhu, vindas de todos os pontos do Pafs, 

pertencentes a  todas as classes sociais e animadas na sua cons-
cit';ncia por diversas concepções politicas, acusaram perante o 
tribunal, com tanta coragem como honestidade, o caracter an-
tinacional e antidemocrtulco do actual gove r no, o arbi-
~~~s~~8~ua policia politica e a feição inquisitorial da sua 

A própria OCII$11Çt1o pública caíu por lhe faltar [1111Jamwto, 
facto reconhuido p~lo ujudrwte do p rocurll/lor da R~públic11, qut 
tentou boldadumt11/e Sllf'l'ir a aud1tm:ia completa de prouas-por 
meras CO/ldiçÕtS /J8SSOIIÍS. , 
Os defensores dos nossos queridos amigos-os ad\·ogados 

drs. H eliodoro Caldeira, Avelino Cunha!, Armando Bace-
la r e Ramos d e Almeidll!-demonstrara!ll, nos seus notâveis 
discur.~os, a mconsistencia c  o carácter autiiurldico da acusaç1io 
e  o elevado sentido patriótico dv documento incriminado-Pacto 
d e Paz e não Pacto da Atlântic o . 
O Governo teve apenas a defende lo dois boçais agentes da 

I' IDE, que balbuciaram dcclara(,·ões tiio vaga« c irresponsávei~ 
que quase !uio mereceram as inst:\ncias dos advogados. Conde-
nado pela opinião pübli<-a, o Governo teve a apoiá-lo os agentes 
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da sua policia po,]itic:t que, dentrO e fora do tribunal, tentnrnm 
baldadamente, com as suas provocações, insultos obscenos e 
prisões arbitrârias, intimidar a coragem clvica. o sentimento da 
razão c a altivez patriótica dos democratas que assistiam às 
audiências. 
O Afoflimsnto Nacional Dnuocrdtico couq•listou, Jtesfg ju(ra-

meuto, lllllfl dfls .~11(1.~ maiores t~itàrias 1111 mia 

Pela Democracia I 
Pela Paz I 
Pela Independência Nacional! 

No próximo sãb~do, 14 do corrente, pelas 14,30, realiza-se no 
Tribunal Plenário (Boa-Hora) mais uma audiência. Será cerla· 
mente-a Ultima! 
Todos os democrata~, todos os amigOs da Paz, todos os pa-

triotas honrados, todos os homens de consciência limpida sabem 
que este julgamento deverá terminar pela 

Absolvição 
em nome d:~. iustiça, como solene afirmação da independênci11 
moral dos juizes e justa reparação dos vexames e sacriflcios in-
fligidos aos quatro honrndos cidadãos 

Ruy Luis Gomes 
Virgínia Moura 

José Morgado 

Albertino Mac~do 

aos quais Stmdamo.ç e afirmamos a nossa solidaritdade e tliva 
admira(tio pü11 corclf{t/11 ' houeslidad, COI/I que cumpriram 11111 
mrmdato conferido pelo Mollilllelllo Nacio11al Dtmocnitico em no-
me do Povo Portugues! 

Queremos um Pacto de Paz e não um 
Pacto do Atlântico. 

Porrugu~ses I 

• Reclamai a saida de Portugal do Pacto do Atlântico 
para salvaguarda d a Independência Nacional! 

Ao Tr ibunal Plenário, no dia 14 do cor .. 
rente, às 14,30. 
10 de Junho de Hl.'>2. 

A Comissão C entral 
do Movimento Nacional Democralico 


