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ESPÓLIO PINTO C.JJ~RT!<: -~~-lr.wv Pacto do Atlã~il' contra o POVO PORTiiGUtS 
impotente para impedir a manift:staçAo do Povo em Defe!oa da 

(:;;..z, pela v~mocr csc i a e contr11 o PactO do Atlântico - instru-
ulcllto de guerra-ian_ç?u o governo de Sala1.ar mais uma v_âga 
rlc feroz repressão poi1clld, no momento em que se vai reahz:'(r 
t.:m Lisooa a reunião do cousclho do Pacto. 
!•: as~im, nos dias 5  e (i do corrente mês a PIDE assaltou as re-

!:>ideucias ue dedicados Democratas e prendeu: · 
!•.)\! LISllOA-Dr. jrHJ Mor{fado, L11g. António Abreu, Albor· 
liuo Mnudo, Oscm• dqs Reis 1 o d4niO~ru/o Joaquim Fr1itas, que 
sc.cncomrava doente c prestes a ser hospitalizado. 
1\U PORTU - J:'roj, ur. Ruy Llds GomiS ~ E11g.a Virgi11ia d6 
.l1vura. 
i\U UARREIRO-Carlos Alberto de Olivúra. 
b\1 AL,\LADA - Afl.,·amirf CustaJihSJYil e recelllemente dois 
jiums da Cova da Piedadf. 
E.\1 !:>ANTARE.M-l.Jr. Umb1rtb Lop1s. 
A1nda pelo mesmo motivo jâ se encontravam presos c incomu· 
UlCãvcis J•"nmt:isco Rodngurs ~ Rwato Casquillw. 
Ura são estas perseguições uma das provas mais evicentes, de 

qu~ o gov(:rno do::: Salazar tenta obrigar o nosso {Jovo a acenar os 
cuutpronlissos que tomou com a sua adesão ao Pacto do Atlântico, 
tazcndo calar a voz dos seus rnais destacados defensore::;. 
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.;Tnpoh» cerca de 50 operârios que trabalhavam a bordo do pa· 
qucte •Pãtria::t se agruparam e protestaram unanimemente contra 
a ~:negada de mais aviões milhares. · 
Crittcando a politica armamentista do governo de Salazar que 
se recusa a resolver a allitiva situação económica das classes tra-
bnlha!loras. 
E podt:mos referir inlimeras provas do desprezo que vom às 

reivindicaçõe~ económicas do~ trabalhadores do Pais -aumento 
de s~l:lrios, verdadeira assistência medica, na doença, invalidez c 
vclhJcc, resolução do problema .de habJtação, etc. 
- Os ~mpragudos da segm·os por iutnmldw dos sms sindicatos 
tlc Lisboa e Pono, ha IIII/JS dt 11111 ano que in~istrm junto do 1. N. 
1. ?. 1 Ministro da.:> CorporaçiJos p~la mühona da.1 Juas co11diçi1's 
drVId(l. 
A Comissão .Admillistrativa da Silldicato Naciotwltlos Tet11icos 

e Uperdr1os Metalurgicos 1 tlfltalo-Mectinicos d1 Lisboa, rtcouh~· 
CflllfO 11 iltsi•Jicieucf!J da tabela d1 saldrios da class~, r"ltmw hd 
arca d1 doJS a/los, junto do /, N. T. P. püa actualisação dtSStl III· 
b&lu, qu1 a maioria dus empresas jd ultrapassaram. 
Como nsposta tis r11vilttticuçiJu justos' Jmulau_uutodas das cai·· 
ticoroli d1anu os patriirs que o governo udo autorum o aum~uto de 
saltll"los, ap11sar d~ a cortiça que i I.Tportada, tn· atingido o uti/11111/0 
de prero de IJI}81oo por tOni/ada, sQ 110 espaço de uovt meses tio 
rmu ue I9JI, o qt<l daria ampla mar!felll p(lra satisfazer as rcivw· 
unttf6es uuli operdrios corticeiros, 
Q:; empr,gados e operdrios da C. P. que lutam pelo uiv~lammto 
dps sms sulârios, wviaram há meses t:rposiçô•s' telegramus ti 
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Administr,l(lio da (. P, nos J/iuistro!> rias Cnrpora(iJes 8 Comlmi-
caçõr.s flO$ Pnsid811/rs do Ccms•lllo ' á11 República, c afim ds ru/a-
11/llrrmjuutos dos srus ~i11dir:atos. 
E porque n.ão ~:lo resolvidos estes problem.as dos trabalhadores, 
quç são problemas do POVO em geral? . 
Porque o go\•êrno de Salazar estã só empenhado na sua polUtca 
de guerra e de monopólio, da qual venha a um tempo a ameaça 
de destruição, das nossas casas, fábricas, oficinas, escolas, mu-
seus, hospitaL", f'Stradas, etc., aniquilamento das nossas vidas e, 
desde j:'i a mis~ria em todos os lares. 
O Pacto do Atlântico no seu art. 2.0 diz: os Estados associados 
esforçam se por elimi~tar qualque~ oposi,ão entre as r7spectivas 

~~~i!icd: ~~~~ó~~~:s ~~~~~:~~~f~ontd~~~!~;;~:r paeÍoog~~~:eíh~n~~ 
Atlântico dominado pelas potencias mais fortes, que podem a'isim 
escravisar as mais fracas. 
Com esta finalidade ~c está a formar um organismo de dircrçilo 
económica apena:o~ com represent:mtes da AKlérica, da Inglaterra 
e da França. 
O art. IL0 permite  a intervenção em território de qualquer das 

Pot~ncia~ as•ociadas, de for~· as de «pollcia:. das outras potências 
signatârias, quando de qualquer estiver ameaçada a sua indepen-
dência. Isto quer dizer que se o _governo de Salazar for cons~rnn
gido pela vontade popul~t·a dennr o Poder, poderá ser ap01a<io, 
segundo o contrato do referido art.o I1.Q, pela acção militar das ou-
tras potencias, a pretexto de defender a nossa independencia que 
ninguém terá ameaçado. 
O art. fo.0 do Pacto declara que todo o ataque armado a qual-
quer potencia signaU.ria do Pacto será considerado como ataque 
a todas as potencias alisOciadas. . 
Assim, se q ualquer desus se f'nvolver num:~ guerra com outra 
potencia por questões a que somos estranhos, as forçõ.ls militares 
de Portugal terão de ser enviadas para fora do Pais c emprega· 
das em acções qoe não se relacionam com a defesa do nosso ter· 
ritório ou dos nonoR interesses. 
Po,. is.HI IIÓI que,.emo.< q11c a ~,,,.b,, global de I.JOO.oo COI/lo.~, d6sli-
•rada jJtio govrrno a diSI'tMS míhtur15 rtsu/t,mtes das obrii{<J(Õrs 
i1i1jJostas pilo Pado do rltianlico, seja apJic11Jfl, como; dejusli(tl 
t do inftfiSS. nacional~ na obra 1/Utssliria à mül:oria das coudi(i:its 
d1 vidn do Povo Porl11guis. 
Por isso nós reiviwUcamos fi saida ''' Po,.lugal do Pose/v áo 

AtJnutico. 
Por isso, apoiamos a rtaJi::Ja(iio de /t/11 Pacto de Pa.c Bnlrt tiS cinco 

qrm1dts poiMcins! 
Reclamemos as liberdades fund<lmenleis como coudi~ 
çl!io indlspensáv~l à legitima par~ lcip~çiio do Povo Por~ 
tuguês n o vida lor.;rna e externa da Nação. Amni:sti~ aos 
presos politicOJJ I Llbert!!!çio do:s democratas e pt~rtidá~ 
rios d a Paz llndependencla Nacio n a l !l Paz. 

Ltal>d~. 1~ <lc Fmrdro Je 1:~H ~~~~~~~~~~·~~~~':;,\i;~~~~':;~, 1~1 ~t,0~"',j~\~~~-:;~~ 
I'\ I\ IS VIO!.RNC!i\S llil 1'\Uf.-Nn <li~ l~pel~ m~dr<~goJn n'n~ln•r~ct~ r d · f',!)f. 

~1:~~~· d~ ~ ,?n"z'"~~~·~ 1 :uJn~lnC.":~!3~~~- ~~~~n r~~ ;;;~~~b;:~~~\:~0~e~i::;~c1~n.~·~~~~~r~ 
ex·glmos a tme-lal& ltben1Ç~o dos partldririOt da rnz que se cnc,ntr~m prc•u•. 


