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MOVU:ENTO NACIONAL DE!.IOCRÁTICO 
Cor.tissão Centrc.l 

EXIJAMOS QUE SEJAM LIBERTADOS 
Q~Q§__l2! C . C.DO ~-PRE~_§_~ ..., 

As prineiro.s audiências, realizadus no ~ 
tribunal plenário doPorto,para jul[)J. en~o 
to dos prestigiosos de1:1ocro.tas prof. 
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LUIS GOMES,eng• VIRGINIA MOURA,dr. S-,.. 
MORGADO, opºALBERTINO MACEDO e c.rq_ QLO \7.!:~ 
VITAL revelaran logo que o 6dio ·fase·~ ~ 
ta donina os juizes. O dr. Antero Car ' 
so proibe que o público assista às au· 
diências que decorren cou a sala quasJ 
vazia:na lªapenas foi pernitidu u entr 
da de 6 pessoase na 2ªsàr1ente entrarnr; 
4 pcssoo.s ,nlén de vários agentes da PID:F 
Nos corredores do tribuna l  e eu plenf' 
rua iuportantes forças policiais itipe-
deu o estacionanento de queo quer que 
seja.Assin o juiz pretende o. renlizaçE' 
do julganento coD carácter pri ve.do, o qt 
é contra a lei e contra todos os print 
pios norais e jurídicos.Outru ~crb itt·c.r 
dade do juiz presidente é ~ exieênci~ 
de que as testernmhas, procedentes d::".s 
uois variadas e afastadas regiões d;J IJ&.~ 

coopareçal:l en todas a.s audióncias e per 
naneçan fechadas ntma snlo. e [;Uardad<!s 
por sentinelas da GNR de b<!ioneta calo. 
dal E já recusou ouvir vári~s testent1Jh 
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.j_Ue não pudere.u conparecer às duas pri-
Jeiras audiêncics .Nestas audiências de-
puzeran os cinco patriotas,durante lar-
GO teupo,tendo procedido a UL~ vigorosa 
conden~ç~o da politica de opressão, de 
.,uerra e de niséria do Estado Novo. S6 
t ntitude enérgica destes valorosos de-
10CY3tas e portidúrios da Paz frustrou 
u_~ odiosn tentnti va do juiz Antero Car 
.oso e do delegadO do Procurador de Re= 
1lblic:J. que procurnvcu:1 subnetê-los a uu 
n terrogat6rio s.eu conexão con 2.s acusa 
Jc.s foi tns no processo. Isto significa-
.1e os juiz.es fascistas procuran forjar 

~o julgm;iento 2.s provas qu e fal tau no 
tonstruoso_ processo. 
}),Jr ·r.wio de inscriç5es e tE:.rjetas ,pos 
:1is e telefoneD2.s,protestenos contra-a. 
.niquidade dos juizes do tribunal ple-
.rí.rio do Porto :Dr.Antero Cardoso, R.Mon 
.. c Cntivo,446,telef .41782;dr.Ant6nio ~ 
·anjo,R . Jo~o do.s Ree;ras,68~e dr. Jesus 
!'Jelho,n.Antero Antunes Albuquerque,45 
telef, 52427, Porto l 
LIBERDADE PARA RUY LUIS GO!iillS 

i: SEUS Cür•IP ANHEIROS t 
PAZ EM GOA E NA EUROPA\ NEGOCIAÇÃO\ 
O MND E LIDAM O GOVERNO E ILIDAL t 

MAIS PÃO ~ JiillNOS CANHÕES ! 
AMNISTIA A TOIXlS OS PRESOS POLITICOSt 

l de Maio de 1955 
A c.c. do I!. N. D. 


