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PORTUGUESES E RORTUGUESASI 
A de! e~ a da paz C llma grr.nde tarefa QliC ~oje fe põe a !odqs os homens e mulhetez a:u:m· 

tcs da liberdade, dn pcz c do progrcH.:o dcs reus pO\'O~. 
Em tt">do o mundo a luta contra a )lt!crra e os sr;:Js fo~Jen!:!do~e!:-os homens da S!!nerrn 

norte-americanos c i:tglescs -põem de pé 2s gente3 simples q<te de~ejnm \'i\'cr cm paz c 
'lucrem defendê·ld. 
Os nrau,\es Congressos dos Partitlãrios d:1 Paz e a conslitni.;ào de mihares de «comités 

1Je defes'à da Paz» em todas as n«ções democrf.ticas, incluindo a própria cidatlcla elos seaho-
1es da !!Uerrc-a América do N,orte-fazem recuar tha a dia os provocadores duma no·,',t 
).!ue- torntm .cada rez mais diH.cil o ~eu descnçader:mento. ~o llO<S~ pais, z(l ~existência du 
di:a~ terro11etn de SAlazar, tmrr d ~ o no~!:"o po;:o de mamfcstar h \'Temente o seu at;:or n 

paz Q g~~~~n~~i~1! §~le;;gt: ,fiel acr~idor da reacçãJ internacion,,l. trabalh<~ nctii'UIIlC:!!e p:ua 
~r~~s~Õu!ub~~~ ~a~aot\~1 ~J}P~':.!, ~ec~t::~~~n agi~ ~~"fustndd~opc;l~~i~~~.~~~~;~~n~~~~t~ ~~;;e~a1.!1: 
t·ào e o dêsencade:1me:1to d:tmn uov2 guerra. PJ r toda parte rlc-:cm ser feitas ir.scrições uns pH· 
i·edes de protesto conl: u a gucr;·a, contra o «Pacto do Atltbti;;o '' c co:1tra o seu instrumento 
o« Plano Marshal)), · 
Em cada :;.Ideia e l'.liJ, em cada ffl!>rica e herdade, em cada escritório e oficina, de\'elll ser 

constituido3 ''Comités rle Defesa dH Puz)>, 
Cada mile, irmit ou noh'll, cada homem pacifico, crisl1o ou nte!J, devem ~er comb.l!cnles 

acli\'OS por uma paz !>óli.la c d::r6.1'el f)UC presen·e o solo n?.ci!H!{ll diJs horrores dg iiuerr!l. pa· 
1 ;t o:~de os fascistos qt:erem arra•tli-lo, en\l:ando êartas c pro:cstos âs autorirlad<!s salozarista .. 
{: ts P.mbaixildGs da P.mérica, ln ~laterra e L.ldQS.O::> ?iganlário:> (b ~Pacto do AtlUntico Norte 1 

0!:1 rio is dccomcr.tcs C\lle se seguem são c!oís i'Jbnmtes ~pelos qcc devem ser csludados c 
{;Spnlhc!o'; c:1trc todos os hrmens e mulheres qu~ em Portugal amam a pt~z-e a liberdade e ele.; 
refletem o de~ejo ~e paz que a!Jimu todos aq:te!es qne que~em di:-:cr «n:1o!:t à guerra! 

.............. .,..,._,,. _ .... J-..1'--",. /' ,. 

RESOLUÇÃO Fl:-\AL DA CO:-\f'. 1'\ACIO~;AL DOS l~TELECTCAIS FRA~CESES (Pn~iE, A~ril de t!ll!::) 

lr~ nó~, intclc~\u)il, a nos~~ filcaldu!..: 

e J~RiJin:ulnm~nle do ensino 
dos !nl<'leth!~is de !:ldRS ~9 
o riram:irlc". 
dom!niodn cncrginlltóJtica,· 
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Q•mk"'""o'~· ~~~~~ 
A regr:t de Deus é o ~O cristão não pede orar pelo seu advento se não es· 

ti~·erE~spj~~~~.aotr~~=:~~r f~~~~~it:Yo ~~-~~d~r~~a~~~da0 ne·~~~-~~~:~: a guerra sob n forma de 

uma E~~u;~~~~e c%:
1
J!s~sRg~~{0~;~s~~,,~~~~:m ~enhor. nós suplicamos a todos os cri- que 

compreendem !:er esta cruzada r.m crirr.e contra a Humanidade, com o qual eles não podem., 

sobrÁc:;:~~J~;~gn;:~aa cgt~s~~~~~-~0 criminosa. O bombat·dcamento por meio de fo~ucfhes: e uma,. 
:~.rmu criminosa. O bombarder;.rr:eLtO com bombas incenditria~, tu\ como o conhacernm Cy~t
''entry, Roterdarn, Jiambut·~o, e DrerdC', é uma arma crimir,o~a. Outras fon!t&s de c:.:dremu~lO 
e~tão ern estudo. Razão de e~pk!e ~lguma justifica o emprego desse:~ me.tos d~ estermfmo. 
Eles são unuas do crime. 
Essas armas, dizem-nos, dcstinam·te a esmagar os coJnunislds,atiws. Nó~, CCIIIIO cristãos, 

le\'antamo-nos coutra esse iusignio monstruoso. 
· Outro r~. os prfncipt>:s elo sécn:o XVI, ateando as fogueiras ncredila\'nm que e~tas e/der-

minaq\~t~1o~,11~:~~~:r.~~~~sct~~~.d~i!~"l~~:~:~~·~~~l:r~;~~0b~·iente, julgaram triunfar dQ lslilo e 
do Btsancw. Os cnst!los conl!n~aram desunidos e {! fosso entre eles e os mussuhnanos é. no 
nosso tempo, qt:ase intransponível. 

H_oje, o me~o .e o ódio ::;o cc.munismo am(a.;:am fazer esquecer aos cristãos que não se 
pode tsolar uma tCeta c!elraz das gr::;des dum:1 prisão, uem esmagá-la sob as bvmbas. 
lloje, nenhum cristão pode, sem trair a sua fé, eftcarar a possibilidade de abolir o erro 

r-ela policia e  o rcrror, Oit Fepulhu o e(e:smo m::s ruínas da Humanidndc. 
Nós IHnos o dei'Gr de afirmar, em nome do r. osso crisHenismo, (jUe níl.o existe pnra nó~ 

uma COr! i na de ferro; qce idiolo~ias diferentes podem \'h'~r em paz no mundo; que a lula de• 
classes, etsc fruto ar::ar~to da inju~tiça proftmdn do capita!i,;mo, mio encontrarli soluçilo pela 
I orça. q~e csmP.ga a revo:ta, mas ~õmente pela justiçil que pro!este os OjJJ mi dos, c uo respeito 
do dJrcJto dos povos decidirem qual o re~ime económico Qtte l!tes con,·em. 
Nús temos de tomar partido pela O.~.U., contra os govêrnos qu{! dela se afastam. Isto im-

p!:ca o. !le\·er _de· de-nuncia.r ,no Pacto do Atliintico Norte, um regresso à política de !.!QUili~~io 
~cr Rlt'lO d~ ets!en:~ de ~!tanras, que outrora, conduziram semp1.e il guerr;~, e,,pelo c~ano, 
o cle\'Cr llpOtur o ]mnclpto d11 fegurar.çn cotcclil'a e de tornar efJcnz n sua. aphçoção e\'er, 
enfim, de N:i~ir que o.s rel~ções económiCas sejam reguladas por uma sincera ~::oopera ·o in· 
tcrnacional uo r,uadro da O.N.U .. 
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~t:~:~~~~·a?\.::\;~~~;:;'\/~~~c~~:~~.~~~~~ !l~ll~~i~~~~W~~~~; ~~>i~;r;g~~~ãq~t~n~i~:~~~~~;Pu~i~~~ 
údtoNS!'\~~~~~~t oc~r~~?:~'~~~~~mcno~:;:~~~~i'd~d1ep~~·;/~~~~=rd~ ~~~~~e3si~~~~·~~~~;~ ~~:~;t~s~1~ádh'ós de~ 
Deu ~ _r.b;·em ne~t~ momento prespecli\'as imensas de Bem-Estar, de saudiwn9s o.futu.r;,o e.de 
· r.nunctnrmos o todos os homem:, sem distinção, como uma boa nowt, n Mensag'em de_Itspe 
rença e de Pnz de que de\'emos ser os portadores c· os testemunhas. 

PARIS, no Congresso Mundial das Partidários da Pe~· 
e:u 25 de Abrir dê 1949 


