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ESPOliO PINTO C.U.;Rni.l 
~'I l)s.."~-~J 

.n ü 20VO DE LI5Büi\ 

Encontra-se encarcer:Jda a Comissão Central do hiovimento Nacio-
nal Democrético (Dr, Rui Luiz Gomes j Engenheira Vir·gÍnia l'1oura 

1 
Dr Pint e 

Gonçalves, Dr. Jos~ ·uorgado, Maria Lamas, .Areosa Feio 
1 
Albertino Ma cede }, 

junta~ente com muitas cant3nas de outros democratas, enquanto continuam 
es deportações para o Tarraí'al, se CJ.&ntêm presos cid8d5'os depois de El-
bsolvidos P.Blos tribunais que o pr6prio fascismo considera cor,Ipetentes. 

E esta mais uma vã tentati ve do .Estado Novo Pf:lro liquidar a 
Oposição Organizada em Portugol e assim governar o pais sem oontrole nem 
responsohllidades. Confessfmdo a SUf'l prÓpria fraqueze nada encontrou me-
lhor que o terror e a intimidação. 

Hoje, que uma politica de impostos desenfreodos, d6 importa-
ções sem velor produntivo, de enriquecimanto de uma minoria, de despre-
so pelo nível de vide das cemodas roádia e populares, lRnçpu ~ pe{s numa 
crise econ6ITti.oa gravíssima que nmer.ça tornar-se cntastr6fic· {apesAr de 
Portug~:tl nõo ter entrado na guerra) , o governo . procurEI liqu::._ ~ ur n Oposição 
orBenizede para impunemente :roder lançar ? peso da crise so '"e AS cá'modos 
f>r"\iJI11 nrPG 8 m.éd"f.8' f8I'0ZID6llte OprimidaS o 

Hoje, que uma diplomnoiv secreto se revela, cada ~.~ ,z mais, nos 
s~ns l:~tl 1 tados omeaçac'l.,_res, J necessário e o governo que nfi:c existam or-
geos de esc.1!:7l'eci.ment.t, da opinião pdblica que odvirtam o P<1Ís dos peri-
gos que o omeaçem... 

Hoje, que, depois de umAs elciçQes clnramente fRl~if'icndes, • 
governo não pode. esconder o seu isolnroento do paÍs 

1 
procura dP.sí'Rzer a 

Oposição legol que, em defese dof! interesses do Povo Português, exige um 
governo representativo do vontode nacional. 
. Hoje, que se preparé1m EÜtere<;ô'esnconstituc.ionais" ttue ofestflm 

ma1s oindo o Povo do governação, o Estodo Novo tem~ , oo~o nuncn, o Movi-
m~nto do Oposição que, peln evoluçÃo politica de ?ortugfll, t.ende 

1 
di o e 

d1a, o tornar-se irresistível. 
Expressão da vontnde TIElCiOTIEÜ de existir independe:1te e livre 

de tuteles; expressão de vontflde llf1cionol de í'az.er frente fi crise pela 
defeso do trobolho e da producçtío e neln elev~1ção do nosso nível dü vida 
e consequente defese do nosso comércio interno e externo; expressê'o dA 
vontade n~ cionel de participar na vide internacionAl como cl~mentu de paz 
r:: d~;. ooncÓrdiEJ; expressão de vontade nHcionf\1 de dflr n Por'tur;nl llftl gover-
•tr; ~:epresrntetivo de Mação, o Uovimento NHcionpl Dec10criitico continuar6 
Vc· n€l ~mdo todos os obstÚculos e exercendo o seu esforço pEJtri ~ti c o no sen-
tido ~e dar oo Povo Português a vido polÍticEl dernocrtlticn ~ · ~ue tem di-
reito e que exige. 

Povo de Lisboa: 
Demonstre (l tua repugnôncifl por semelhantes arbit riedHdest 
LevA oo conhecimento dns nutoridHdos o teu prote~ · .j , .por meio 

de eartAs, t elefonemfls, telegroJJ.as, ou por qutlisqu~r outrof' 'leios. 
Exige E! libertação dtl Comissffo Centrftl do i!Jl. N .D.. , do todo.:; os 

presos polÍticost 

A vontflde nncionfll 8CeberÁ por vencer~ 

Vivn Portugal Livret 

Viva n RepÜblica t 

Vive o Demoorncin 1 

Viva oM. N.D. I 

Lisboa , Dezembro de 1949 

As Comissões Dístritol e Concol hi ns 
d e Lisbofl 
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