
0

---·-
., ESPÚLIO r:í, . l-'.ART 

Movimento Nacional DemocrTr!-~~'N k.)"l3 
Lutemos pela lp;j~::::;:.· _ _ _:;::::;=ll 

Lutemos pela lndependencia Nacional 
,\pôs a realizaçilo da Reunião do Conselho do Pacto do Atlântico em 
Lisboa, llltlis se acentuou a necessidade de continuar com redobrada 
intensidade a luta pela Paz e Pela Independência Naclon&!. O 
Povo PortuguCs se.me e compreende a grande ameaça que de dia para 
dia e cada ve7. ma1s pesa sobre as suas vidas. 
Depois df !~r crendo !ui 25 a11oS um r•gi•11t1 mili-populm•e fmli-dtmo-

CI'titico (/>Qis lllt<lt ISfnro rlt t~mpo 11flo se realism·am ainda qii(ÚSiflflr 

:~:;~~~:/~r;;:·:,~/lt,~;;~~g;~)!n~~~~~t:::::l~~a~
5
~

1
~';;~~7~t;~~~1:~:::;·~~~:~: 

dos mais valorosos amip,o.ç do PorJO; d, ter du11itido arbitràrirmJnJir fun-
âomirios públi,os 1 a1<fros trabalhadores por motivos polr'tico.(; dr tolo-
cm· ao sm Slrl'i(o a CMI!mra; d6 cfinr a P. I. D. E., fortafrc~r a P. S. P. 
t a G. N. R. como III•ÜOS dr rtprusão 111fenJo; de impedir a jarma(iíu dt 
partidos polfticos; Je criar mtdidas d~ SIJrllrança para a tarifar o !tm/>O 

• de prisão pólílico. 11 tod11 tltlido.; Ól imporconstifz4içiJts e rem'sóes ilti!MÍS 
no Povo~· d~ fl.l{rtdir destne~~dos dwlocrofos e ati o próprio candidato 1i 
Presid~'m;ia dn Reptíblica-Prof. R11Y Luís Gomes; de forturnr O$ pre· 
.~os politicas: dB.protegu·um peq11eno mímero de molto)olista.~, esma{[<lll· 
do a peq1191111 e m~dia i11dustria, o peqmno ' midio comircio, e a Prque, 
llfl M n16dia lavoum, r~dtlt;ÍIJfio 11 mislrit1 c desemprego as class6S trabn-
/1/1/doras; dr. n;rimi1· bmta/mw/1 as reivindicaçi11s operárins e supri· 
m~r as lih,•dtubs siudicnis, d1 HOS condutJir à ruúzn económica 1 jiiJU/1· 
fltra; dt imjudir r1 c.'(jNmsllo da cultura 1 do 81/SÍIIo; rt. ÓISftr•:wr totol: 
111 ~11/e a ?!O'trlndt popular; o Gnv1r110 d< Salm~ar tstâ pnpo.ralldo-SI in· 
fi11SIIIIIeJll~ pnJ'tl: 
Tentar afastar Portugal para uma guerr a  q u e significari a 
a maior caté.slrofe d.a nossa h!stôrla: . 
P6r o nosso País e os Colónias à disposição de potencias es~ 
trangelras, cm troca de um apoio externo que necessita para 
continuar a monter•se no poder, contra a  vontad e do Povo. 
Profundamente abalados pela derrota de Hitler e Mussolini, e com 
uma oposição e movimentação interna sempre crescentes, os gover-
nantes procuraram, mesmo um pouco antes de terminar a ~;l!erra. 

lf~fci~:,~~e;:;::r·i::,sq 1;~t;~,~~~0~ob~i~!e~tfa~~~so~~~ e dos E~tados 
Para, isso os go\•er~antes cederam nos Açores bases aéreas, interna-
mente forjaram um:~s eleições dão livres como na livre lnglater_q '· 
falaram óe c-democracia orgànica:t, pagaram  a iornalishl$ estrangcu:os 
par.t-escrCverem alguns artigos sobre o cparafso português:t c o gran-
de cgénio:t Salnzar, por ultimo, convidaram os representantes dos pai-
ses signatários do Pacto do Atlâutico a reunirem-se em Lisboa, a quern 
oferecerRm faustosos banquetes com o dinheiro do Povo. 
Se tais pai ses nâo se deixaram Influenciar pela propaganda que pin-
tava PoriUJ!"Ill uma Nação tranquila c feliz, calma e ordeira, todavia 
aceitaram todas as fac!lidades que lhes eram ofert:~àns e seotinHn·sc 
reg-ozijados por encontr~rem aqui bons parceiros para o~ fomentado. 
res de!!ucrras. 

A~><im, vcmn~ os ior'nai<r amerk1nos mostrarem a ~realidAd e pQr'tll· 
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~ucsa• aos seus leitores, e ao mesmo tempo referirem-se cdl.s vanta-
l!enn que representa para os Estados Unidos manter relações amis-
tosns com ..:esse pequeno pais;,. que em tão boa hora·cedeu o admirã-
vel porta-aviões a meio Atl~ntico - as ilhas dos Açores. · 
Os jornais de ·washington 1alam do ..:aliado que tem muito para ofe-
recer ao sistema. de defesa ocidentab, dos nossos 640 quilómetros de 
litoral atlântico, do desenvolvimento da nossa industria mineira para 
a constituição de reservas de materiais estratl!gieos necessãrios à in-
dustria dos armamentos, posto em ~vidi.ncia P•lns próprins nuloridad~s 
portuguesas, do valor estratégico do Império portugut':s e da importân-
cia dos seus recursos naturais. 
Os economistas americanos estudam auxílio a dar a Portugal para 
•valori:mn os importantes recursos mineiros de Angola e .Moçambi-· 
que. Para isso as autoridades ?Ortuguesas mostraram-lhes .iá bem os 
importantes jazigos de vulfn\mio e mangant':s existentes nessas duas 
provlncias ultramarinas. 
O l/OVO embni.Yadm am,ricnno Cnvtlldish Co1111011 SIYá o «JIIgociadol"• 
destes projectos ''lililnt"s e tcOIIómil;os. 
E: com isto os governantes portugueses esfregam as mãos e dizem, 
atn\vez da su:~ impren~a que, finalmente, cos omerimnos IIOS ducobri-
rmn,.,t\lém dos nossos recursos e do nosso território o Governo de Sa· 
lar.ar ojt~"ICC o rU11hciro do Povo Port11gu;s para sustentar as missões da 
E. C. A., para pagar ft0.000$00 por mes aos engenheiros americanos 
que trabalham na,~ obras de hidrau\ica agr!cola (Plano Marshall)-
enquanto muitos engenheiros portugueses permanecem desemprega-
dos-, para a compra de armamento (ao Tejo chegam continuada-
mente nnvios carregados de aviões e outr9 material de guerra)-e 
para a preparação duma guerra que só interessa aos grandes trusts 
mundiais e compromete-se com a contribuição de 3 °{0 nas despesas 
da N. A. T. 0., ou seja tan!O como a da Itália, metade da contribUição 
da França, a terça parte da Inglesa e quâ~i tanto como a de todos os 
rest:Jntes paises juntos, com a excepção dos E. U. A. 
Isto representa para o Povo Ponugut':s o agravamento gradual da 
situação de lfliséria em que vive e a sua situação de morte. Como se 
está a verificai' o desemprego alastra, o aumento dos funcionários pu· 
h\icos limita-Se u 5,5 •/0, e impedido pelo Ministro das Corporações 
to~o e qualquer aumento de salários aos trabalhadores, embora per-
mita a sua deminuição, e já começam a ser suspensos funcionários 
publicas por falta de verba -(25 no :\Hnisterio das Obras Publicas. I 
Com a adtsiio 110 Pacto do Atlti!llico e a consequente preparação do 
exército curopeu1 os dirigente~ ojcnc1111 os /!OSSOS jfJfltns para Cllt'IIC 

~ÍaÍm~1ifft'a~fe;~bp~~t~~~f~"~~7~~.io~ ~~~~~:;~~ r~~~~~~':sq~~~7nf6:~~~~ 
cais existentes nas nossas costas para desembarques de tropHs, os 
po,•os de Lisboa e Leixões, as vantagens estratégicas de quf' dispo-
mos graças à situaç:lo geográfica do continente, .das ilhas adjacentes 
e das .colónias, os nossos aerodromos como bases para aviões de bom-
bardeamento, etc. Colaborando num tal exército o Govemo prepara-se 
para mohili!<ar 11 jm'tllludt portu~u~sn e eut>iâ-ln para o 6slranJ!âro 1/s 
ord611S dos comn11dos estrtiiii(Diros. A partida de Portugal o almirante 
Cormick àfirmou:-o meu comando· fica enriquecido agoru com es-
pil·ndidos oficiais portugueses-(Diiirio da /llanhâ 16/:l, 52). 
Com o ad8siio ao ]'acto dfJ Atldutico foi entregue a ecoRomia portu· 

gucsa aos interesses doR f!Tandes capitlliRtli:o: eRtrangciros t'«pecinl-
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m<'ntc americanos. 
Com a adesão ao Pado do Atldntico o~ rlirigente~ procuram no es· 
trangeiro o apoio para continuar a governar que niio encontram den-
tro doo Pafs, porquanto a titulo de quaisquer ameaça~ interna~ QU 
cxternns, on sob qualquer outro pretexto, tropas ou fo•·ça~ policiAis 
cst•·nnp:eirns porlerão ocupar o territórlo nacional. 
Com 11 adcsiio rw Pac/a do Atlântico define-se nm~ politien de guer-
ra incompativel com o desejo iá mànife~<tado por milhare~ de portn 
guescs a favor do Apelo para um Pacto d1 Pnz 111/rt as Ci11co Gra11drs 
Polhtcias. e aberto a todos os pdses, condição fundamental para a 
garantia da Pi\Z no mundo. 
O Povo Português começou .iá a aperceber-se do cataclismo que se 
vai aproximando, mas também começo~ já a aperceber-se que depen-
de dele evitá-lo e que fi tmidade do Povo m1 defe.•n dn Pn!' I capa.c de 
por si i111pedir a partiçipação d~ Porfll/((1/ 11n r-tt~rl'a que s~ pr~f!nrrt. 
\ssim, a par da luta ptla Democracia, por melhores condiçõc~ rlc 

vida, pela ainnistia, pelas libPrdades funda1nentai~;, pela indep('ndf-n-
cin nacional, a luta peln PAZ vai-se enraizando na consciencia dos 
portugue.!>es como único meio de salvação das sna~ próprias vidas. 
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ticipação em actos eleitorais, assistimo~ agora a uma campanha que 
li C vai alargando-em dej1sa da Pm·. E ta ê o unico meio de fozer recuar 

os /n°):i~,n~~~~~ae ad:e~~~;~~t~o 
8
p~~;~ do Atlântico em Lisboa, mais r\c 

1110.000 documentos foram distribuídos em todo o Pais pelo .1/ot>.'mr•l-
lo Nacioual Democrático, pe~o MUD ]11'/JtJtil, pelo Mo!lillltlt/o N-n:io-
ual para .1~ Dsjcsa dn Pa-:1 e por muitos outros amigos d11 Pw~; rlí'7.!"· 
nas de milhares. de pequenas tarjetas com frases tais. como: PACTOS'~ 
SU.L M.·\S DE PAZ; ABAIXO O PACTO DO Al'lA;-:TlCO; :\!AIS 

P;\Q E ~ENOS CANH0ES; GO HOME USA; ASSIN.-\1 0 1'..\CTO 
D.-\ ·PAZ, etc., foram igualmente distribuídos por Lisboa, Hibatcio. 
BMn~iro, Sines, Almada e p_or toda a parte do Pais inHcri\ões com 
idéntiaos dizen:s aparecera,n por muitas pai'ede~ e cstradas(ctr\ 
Grilndola, próximo dn estação do caminho de ferro foi escrita a pala-
vra PAZ com lctrns de três metros, chamanrto-lhe o POVO o seu 
.;-.tOKU~.iENTO DA PAZ•)i centenas de cartas alusivar. A P.\Z e to 
Pac!O do Atlàntico foram dirigidas às embaixadas dOii paít>t'S du ' 
A. T. 0., aos pároc.os das freguesias, ch~'fes de esquadra e outra o.: pe .. -
soas: no elevador de Santa Justa em Lisboa foi colocado Ultl gram!e 
''artaz em que se repudiava o Pacto dO Atlântico; foram reN,lhida~ 
milhares de assinaturas de apoio a um PACTO DE PAZ ESTRE .-\-~ 

CINCO C H ANDES POTENCIAS e centenn~ para uma represrtttru;:ln 
n dirif:(ir ao Senhor Presidente da Republica, reclam:~nrlo a .~:tida <1'.' 
POrtugal çlo Pacto do Atlantico; manifestações amplas de operários 
par~ dj~cutirem os perigos de guerra tiveram lugar em muitu·: cm-

~~~s~S~l~~~:.á~;~cp:r~~~~~n!a~:~~~~i:s~ ;;;p~~;)~ g·g~~~~~~~;,::~ :::~t~~;~~; 
de ('ondutores elêctrico!õ em Lisboa os oper:irios manifestaram-sr j; 
na sua quási totalidade por um PACTO DE PAZ; os e~tudantcs •!·1 
fllstitutu SJJjerior TlcHico condenaram em Assembleia Gertll da sn: 
J\s~oci~ào a utilização da sua escola para tal reuni:io; a~ mu!ht•n·s 
term-se mnnifestadoactivamente contr:1 a guerra em v:\ rins lnc;tlicla<l(·> 
F"<tns mnnift·.<:taç.i'ieo; de Par:; e tantas outr:(~ que não dwga n ~l''' ')"~ 
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sivel conhecrr na !<Ua totalidade mostram o desejo do Povo Portuguê!< 
de se opOr à guerra. A luta ptla Pa• t1m, porim, de contimmrcada VI$ 
cúm maior iutrnsidade e só estar!\ efectivamente garantida quando em 
Portugal se realizarem cl#içlieslivres, quaudo em Portugal existir uma 
t!ertladlira Democracia e  u m Governo do Povo e para  o Povo. 
O Governo sabe que não levarli o Povo fàcilmente para a guerra, 
que encontra uma grande resist~ncia aos seus preparativos bélicos, 
que a oposição ao regim~ lhe cria uovas dificuldades e que o caminho 
que estA seguindcr-é absolutamente contrlirio à v o n tade popular. 
E assim, reforçou as forças policiais, cria novos postos e sub-postos 

da G. N. H. ao que destin!l 1.800 contos e iniciou mais uma campanha 
de repressão com a prisão de alguns dos mais destacados "amigos d11 
Pa11 ~ da Dwwcraâa. 
Antes da realização em Lisboa da reunião do Conselho da N. A. T. O. 
foram. presos, em todo o Pais os democratas: 
Prof. Rt~\' Luis Gome.~, Eug.P Virginia d1 Moura, Dr. Josi Mor!(nda, 
Albertiuo de Macedo, Carlos Alhtrto de 0/itltira, Eng. António Simãts 
Abt'lu, Arq. Lobão Vital, Osmr dos R1is Rwata Casquilha, Joaquim 
de FrDitas, Fra11cis~;a Radrif!11~S, Aluandr1 Casta11luira, Dr. Humb.rto 
Lo.Jns, David de Caroalho, Victor F1rlm11du Costa, Manu1l Joaquim F. 
Cnsta, Joaquim Silve.~fre, Afam11l Mad1ira, Victorimm Rosa, Fradique 
M011Yf11 Farracha (pai e jilha), Smil NoguDira. 
Todo~ ~les permanecem ainda nas prisões do Porto e Caxias, tendo 
sido snicllos a alguns dias de incomunicabtlidade, à tortura por meio 
de est~tua como aconteceu itl. com o membro da <:;omiss:io Central 
Alb~rfi11o de Mac•do, ao agrava!Jlento do seu estado de .!mude como 
acontece com o Prof. D1·. Rt~'Y Luis Gomes, Arq. Lobão Vital, Joaquim 
dr Freitas e os jóvens Fra11cisca RodriklltS t Oscar do.~ Rds, ao desar-
rallÍO total das suas vid!ls particulares c de suas fam!lias. 
~ortugueses! 

R~damai a imediata /fbertaçtio drstes partidárias das Paa. Escrevli 
cm·tas 011 idr IIJJ Comissóts dt protrstn ã.s rwtoridades, dirigi-vos à pri-
.~iio para t•isifar as d~macrntas dttidos, mm:ijr..~tai o vossa jH·otesto. 
Exigi que nlnguem em Portugal seja perseguido por defen-
der a Paz e o enfendlmeonto entre as NaçOes. 
A atemori.:mçtio 110 mommto qu1 ntrnvdsamos pode ter as mais gra-

11Q ... COI/Sif(llt1Jcius. Ou nos opomos teliazmente à guerra ou cm 
breve veremos in1.1ndar-so de sangu~ o  nosso solo. Ou lutaM 
mos pela Paz e por um regime democ::rá~iço ou em b rotvo 
ver~mos Portugal enfregue aos fomentadores c:le guerras do 
Pado do Atlântico e os seu s soldados transformarem a nosM 
so Pátria numa segunda Coreia. 

Reclamai a: 

- Saída de Portugal do Pacto do Atlântico; 
- Condenação de política armamentista a utilização des 
verbas assim disponiveis para a elevação do nível de vida 
do Povo Português . 
- EI<Jboração dum Pacto de Paz entre as 5 potências. 
lutdi pela Paz. Lu1ai pela Independência Nacional. 

Mais pão menos canhões ! 
l.isho~, .\lnr~·o de Hl:)2.' A Con\issão Central do 

i\IOVlMF.:NTO N,-\CI0N.'\L HE\\OCRAT!CO 


