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O Gorcrno pçesidido pelo Prof. Salazar c dominado.pelo coronel Santos Costa \'li c:,,J,.. 
sumar no pró:dmo dia 9 de Agosto a vergonhosa farsa eleitoral, a que Portugal e-o Mm~C,J 

assistiram estupefactos, com a tomada de p:>sse do. Almirante Américo Tomaz, espesiuhamlo 
a moral e  o direito, entronizando a mentira, consolidando o terror e  a repressão. 
O deselll'O!ar da última campanha c a forma como decorreu o acto eleitoral damonstmram?!. SO-" 

dedade que. :O {mico Presidc.nto-Legitimo da Repí1blica Portuguesa é o General HhmbertoDelgado~ 
A fana foi denunciada no documento de impugnaçào apresentado pelo Candidato Nacio-

nal Independente, foi apontada pela mais responsável e insu~peita imprensa estrangeira-in-
g.lesl, americana, brasileira c france~a-e todos nós sentimos no nosso corpo e·no nosso e~pí
nto ou fomos testemunhas directas de factos concretos duma gigante;;ca máquina infernal que 
empregou todos os proce;sos-mesmo os criminosos- e recorreu a todos os meios-mesmoo 
terror-para calar a verdade e manter no poder um grupo de fanâticos e continuar a alimentar 
copiosamwte uma minoria de plutocratas. 
Tudo foi posto em campo, segundo nm plano ardilosamente coordenado, para impedir o 

minimo.aspecto honesto das eleições: 
Fraude no recen;eamento, com inscrição indevida de milhares de eleitores (alguns à última 

hora), e eHminaçào dos que er.1m considerados inseguros, censura  total de·todo o documento 
ou declaração que podia prejudicar o govern?, demora na entrega e·r011bO das listas do Can-
didato da,Qpos!çilo, impo~sib i lidade de fiscalização, com introdução de· milhares de boletins 
n:~.s urnas, falsificação pum e simple3 dos apuramentos, proibição de publicação dos resultados, 
rejeição de-milhares de boletins por moti1•o; fúteis. A somar a tudo isto, a cria~ão artificial dum1 
ambiente de terror, repressão brutal e criminosa que foi até ao assassinato desimplesmanifes· 
tantes ordeiros, prisào de milhares de pe:>soas pelo único "crime~ de apoiarem os candidatos 
da Oposi~ão, :r;salto3 à mão armadl às sede~ das candidaturas. Ficou demonstrado que o 
candidato.Amé~lco Tomaz não tem o :tpoio da Nação e só pode·tornar posse dum cargo a que 
não tem direito apoiado no m(do e na \'iolêncin. 

PORTUGUESES! 
Num ambie:~te de·calma aparett\e, o .governo prepara-se para. p@!"Sistir e continuar na sua 

tarefa sinistra. Entraram nas masmorras milhares de Portugueses, muitos têm estado a ser bar-
baramente torturados, alguns est!o a sq assassinados nas prisões. 

Deze11as de milhares de portug"'eses revoltaram~se contr:~r.estes-crimes e manifestaram-se pelo 
1ínico meio .pacifico ao seu ~lcance-a parnlização de.· trabalho-e sofrem agora, condenados i 
misêria, proibidos--da-trabalhar de qualquCI' forma, os rigor08 duma repressão desproporcionada_ 
Os govemanleg e:1tão decididos a manter·se no Poder por qualquer forma. Vivemos em 

regime de Pt~ls ocupado. 
Não! Não há forças no mundo c.1pazcs de impedir a libertação dum povo inteiro. Não 

há terror capaz de-calar a vo:;;.da, justiça. O go\·erno entrou na sua agonia, e nessa agonia faz 
cofrer o sang1.1e·de portugueoeo paca.comolidar a com~dla da posse-dmn.candidato vencido. 

CIDADÃOS! 
Repudiamas a .afronta e devolvamos o insulto. Fm·~ymos g~1m inar a .semente geneFosa do 

sangue derramado. 
Que o dia 9 de Agosto seja um di.1 de luto nacional pela. consciência oprimida: que se 

ponha gravata ore!a, que se nio comprem•jornais, que·se não vá a espectáculos nem a cafés. 
Que esse dia,seje.,transfoJmado em grande jornada de protesto·com paralizações de traba-

lhoeconccntraçüe:;nasruas. 
Que o $Cntimetlto do povo se manifeste. Vitoriamos nesse dia o general Humberto Delga-

do, o Candidato  Nacional l!ldep3tldente, o Presidente Eleito da República Portuguesa .. 

PORTUOL1ESES!' 
Corajosos e fitmes gritemos bem alto nesse dia: 

Abcixo a tirania) Viva a Pátria liv-re i 

Viva o P?e sidente General HUm6erto· Delgado! Vivo· e Liberdade!' 

julho, 19SS 
JUNTA NACIONAL DE l!BERTAÇÃ.O 

(Comissão Org.mh::.,_ll'lra). 
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