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OS ACOROOS DE PARIS AMEAGAM A PAZ 

A re~eiç~ da C.R. D., pouco depois de se ter posto fim às guerras da Coreia e da J12_ 
dochina, desanuviou o ambiente internacional e deu ao nnmdo a esperança de oue o peri_gr-
de guerra seria afastado, resolvendo-se pacificamente, por meio de negociaç5es, os litf 
gios internacionais. 
Opondo-se a essa esperança, os Acordos de Paris tornam de novo iminente o peri~o dr-! 

guerra, criando para todos os p::>vos, e mais directamente para os europeus, um .1ustific~ 

do motivo de alarme e angdstia. 

Os Acordos de Paris acarretarão, no caso de virem aJ ser  ratificados e aplicados, 
as mal.s trâ.'Q.cas consequ&ncias para os PovoS e; para ,a Paz.. ' 
Com efeito, os Acordos de Paris -dando a soberania à Alemanha Ocidental, integr~ 

o- a no blocO militar da NATO e criando um exército alem!o de 12 divis8'es (maior do qw! 
r1 francês), com 500.000 soldados, S.OOO tanques, 1. 500 avi5'es, armas a.t~micas, etc. -
lançam as bases de uma nova Wehrrnacht, agressiva e bárbara como a anterior, disposta a 
repetir os crimes que, ainda nos nossos dias, mergulharam a Europa e  o nnmdo em sangue 
e sofrimento. Estes efectivos previstos para o ~x~rcito alemt:Co n!to serA:o mais do que un 
simples começo. Ap)s a lA guerra rmmdial, a Wehrmacht de Hitler iniciou a sua brutal 
carreir a com lOO.CXJO homens apenas; que podererns agora esperar duma nova "'l'ehrmacht que 
comece com 500.000 homens, sob .as ordens de experimentados generais de Hitler como Von 
Manteuffel, Speidel, Heusinger, Gallanrl., Ramke e outros conhecictos criminosos de guerr a 
nazis? E que novas e horrorosas atrocidades não po.derão êles agora planear, uma vez. que 
ao Acordos de Paris porão nas suas Jrutos, já tin}as, do sangue de . tantos milhões de ho-
mens,  novas e tremendas armas de extrerrúnio. em massa das populaç_5es -as arma~ at6micas'!-

Os Acordos de Paria vibrar~ um s~rio golpe nos prop;ressos que se vinham últirname~ 
te verifi-cando na Comissão de Desarmamento da ONU, colocando o problema do desarmamento 
num ponto crucial, visto que as nações visinhas d~ Alemanha, e aue já no passado foram 
V"itirnas da sua agresstto, ver-se~a:o obrigadas a tornar indispensáveis medidas de defesa. 
O rearmamento da Alemanha provoc51-rá necessáriamente uma nova intensificação da corrida 
aos armamentos,. com as r cataetr6f~cas consequ~ncia~ Que ela acarreta para a causa cta Paz 
e para o nivel de vida e progresso dos Povos, " 
Outro asP.Scto a considerar nos Acordos de Paris, ~ o da violaçllo que eles represe~ 

tam de acordos· internacionais anteriores, como os 'de Yalta e Potsdam e os t ratados fran 
oo-eovMtico e anglo -sovi~tico . Este despre3o pelos compromissos formais assumidos ante 
riormente -que era um traço caracter!stico do nazismo de Hitler -, é já um claro indf.-
cio de que a Wehrmacht, ressurgida em virtude dGs :Acordos de Paris, nA:o respeitaria ama 
nha:, tal como n.!lo respeitou no passado, as limitaç5es que lhe fos.osem estabelecidas e ~
rientar-ae-ia novamente no sentido revanchista e expansionista. O impudor das afirma-
ç5es de Jacob Kaiser, ministro do governo de Bona para a 11unidade a.lemã11, é bem revela-
dor: 

11Uma verdadeira Europa não pode constituir-se sen.!lo quando se realisar  a unidade da 
Alemanha. Esta unidade compreende -recordo-va-lo -, al~m da Alemanha,  a Austria uma 
parte _da 3uiça, o Sarre, evidentemente,  e  a Alsácia-I.orenan. Outros categorizados diri-
f!Out:.es da Alemanha Ocidental proclamam também, a sua intenç~ de estabelece r pela força 
J.s fronteiras do antigo Reich da Hitler, bem comn o prop6sito de reunificar  a Alemanha 
::J13la guerra, despresando a vontade unânime do povo· alemlio que dese.1a uma Alemanha derm-
crática e reunificaria pacificamente. 

Em conclusão: os Acordos de Paris, surgindo num momento em que  o alivio da tensão 
-~nternacional e:z:a evidente e se abriam lar)i!:a.ni.€!tlt e ·ais .;portas p.!.rR a resoluçlro po_:r: Tlffi.ifl 
le ne.gociaçO:es "dos problemas mundiais em suspenso ~ e particularmente rto problema ale-
l!lão e da qÚestão da segurança t;olectiva europeia, stto wn acto claramente belicista oue 
:.rá . agravar terrivelmente a tensão internacional, provocando uma nova corrida aos a~ 
11cntos e criando wn temivel foco de guerr a iminente no coraç1ro da Ruropa.. 

Mas os Acordos de Paris na:o eSta:o ainda definitivamente ratificados. Os povos portem 
exigir_~_a_ ~l:l~ . !:.~geição , _podem (!l~gir e impc'?r a negociaçttol 

A regeiç«o dos Acordos de Paris. abrirà .o caminho para a solução pacifica do proble-
ma alemfio, permitirá a  negociação imediata de um sistema de segurança colectiva que a-
branja t~das as nações da F.uropa, e será o ponto de partida para o desarmamento ger al. 

Por 1.sso os povos, e nomeadamente os dos países participantes dos Acordos de Paris , 
se teem manifestado en~rgicamente contra éles. Com efeito, na Alemanha Ocidental todos 
,,a sindicatos operários se prommciaram unanimemente contra os Acordos de Paris e  re-
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oolheram-se já 14 milhões de assinaturas contra esses Acordos e pela negooiaqt!o imedi<J.tll. 
~m F'rança, recolheram-se at~ a.'iora mais de 10 milhO'es e meio de assinaturas, ree.lizaram·-
-se milhares de imponentes manifestações e as mais variadas correntes e personalidades 
politicas uniram-se  contra o renascimento da Wehrmacht e pela neP.;ociaçttp ., Rm Inglaterrl'l: 
o partido trabalhista reCusou-se ll. aprovar os Acordos. Nos parlamentos in.Q;l~s, alemlio e 
f ranc~a os Acordos S6 conse~iram uma aprovação de favor - e ainda de modo algum defini-
tiva  -por maiorias insigni.ficantes, obtidas atr avez de pressô'es e manobras de toQ.a a. es 
pécie, s6 pos,sivel mercê das gran'rtes abstenções verificadas. -

As nações da Europa Oriental, reUnidas na ·Confer13ncia de Moscovo, manifestaram-se 
também firmemente contra o renascimento da T1fehmacht e pela negociaç~o imediata de um· 
sistema ~eral d~ segurança europeia. 

Nos seUs constantes esforços para afastar o perigo de guerra , o Conselho Mundial da 
Paz, na sua liltima reuni~o em Estocolmo em Novembro passado , dirigiu aos povos uma calo-
rosa mensa~em, inCitandq-os.a redobrar de esforços par a exigir a entabu'laç!o imediata de 
negociaçffes e nM permitir o renascime"nto do exército aletna:o •. 

Tudo nos mostr a pois que , tal cornO a C.Ji:.D., os povos podem impedir  a ratificaçlto de 
finitiva e  a aplicação dos Acordos de Paris, se intensificarem e alar~arem ainda mais a-
sua luta, tal como. est ~o fazet:~-do. 

O Povo Po.rtugu!§s ngo Pode álhear-se dessa luta. 
Já n:to é hoje possível a qualquer pais manter-se isolado  no caso de wna nova ~erra, . 

Al~m di~.~o , a inclt;slfu da Alem8[1ha na NATO far- nos - à seus aliados e porá autoináticament€ . 
o nosso pais a reboQue das aventuras agressivas da nova 'ofehrmacht. · 

A inclusa:o da Aiemanha na NATO permitirá que amanho! ressoem nas ruas e estradaS de 
Portugal as .botas da 1-Jehrmacht nazi. 

O nosso povo n::Co acredita que seja 11a preparaç~ para a guerr a a tiDica forma. possi-
vel de def_ender .. a . Paz 1~, nem concorda que a admiss!o da Alemanha na NATO seja "imposta p~ 
las circunstânc~as11 , como pretende faze r crer' o parecer da Câmara Corporativa publicado 
nos jornais do ci'ia 11 de$te mês. Tais ··medidas não s6 não defendem a paz, como silo me_smo 
ameaças directa!;! à Paz. Q_ que. as circunstâncias impõem, nllo é uma -politica de força e de 
agravainento da divisão do .mundo em dois blocos hostis - o  que s6 pode levar à ~erra -
mas-sim à negociação (o pesarmamento-único caminho que conduz à . corl~olidaç!o da Paz. 
Hertiot,_-coliliecido chefe radical francê"s e presidente de honra da sua Assembleia Na-

cional, disse : 11Ntto creio _que seja pelo superarrnamento que se chegar~ ao. desarmamento ,11 

li"; ainda: 11Queremos a paz at -r avez da pr6pria paz e nl!:o atravez do rearmamento de certos 
paises11 ... 

Assim pensam hoje. todas as pessoas sensatas, que n!Jo querem esouecer as duras liçO:es 
do passado e que sabem que quanto maior for o número de bombardeiros, tanQues e soldados, 
JTlais concreta e. iminente se t orna a ameaça da sua san~renta , utilizaçlt<::>, 

Os Acordos O.e Paris, no caso de virem a ser ratificados, trar!to para o Povo Portu-
guês novos e pesados encargos económicos com a  corrida aos armamentos, agravando. mais ~

ainda as suas condições de vida, e farão aprOximar t errivelmente da nossa Pátria a. amea-
ça de ~erra e os horrores das bom})as at6m.i.c.as·. ' 

:!!: pois im~rioso que  o Povo Portugu@s Se levant e en~rgicamente e que se unam todos 
os homens, mulheres e jovens amantes da Paz de Portu~al , quaisQuer que sejam as suas tti-
ferenças de opinião no campo poLitico, para Salvar o nosso· pais dos horrores dâ guerra, 
contra o rearmamel!t'o da Alemanha e pela ne,;:oci:aç~o imediata dum si!stema ger al de segura!!_ 
ça europeia em que participe Portugal, ao lado de todos os países da lruropa! 

Homens, mulhere;;,.e jovens pat~iotas e_ .. amaittes da Paz de Portu~all 

-ASSINÚ EM MASSA o APELO "PELA PAZ. NA_ EUROPA"! 

-MANIFESTAI O VOSSO R:lPODIO I'EWS ACORDOS DE PARIS JUNTO DA AS$Mil!EIA NACIONAL E 
TAMBEM JUNTO DAS li!MBAlXADAS B!S'l'RANGEIRAS! 

-REALIZAI AMPLAS REUNIOESPAR!l ANALISAR A CRITICA SITUAÇ~O ACTUAL CRIADA AO l/OSSO PA-
13 ,ONDE SE PROPONHAM ACÇOES DE PROTESTO CONTRA O RENASê UENTO DA WEHRiíACH! E A FA-
VOR DA NllGOC L\!;~0 ! 

-PREPARAI DESDE JA O ENVIO DE IEUXlADOS DO POVO FORTUGU!!S A "ASSEM!l!EIA MUNDIAL DAS 
FORCjAS DA PAZ" ,A REALIZAR EM MAIO DE 19?5 ,FOR INICIATIVA DO CONSELHO MUNDIAL DA PA?; 

A Negocia_ção. é possivell A Negociação é necessária~ 

Janeiro de 1955 A Comissão Nacional .. da Paz 


