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APROVADAS 

NA IX ASSEMBLEIA DE DE LEGADOS 

DO MOVIMENTO NACIONAL DEMOCRÁTICO 

I -Sobre problemar de orientafÕO 

1.0-Defender a UNIDADE COM O POVO como a condiçii.o fundamental da existência do .Movimento 
Nacional Democrático. 

2,0- Continuar a defender intransigentemente a LEGALIDADE do :\1ovimento Nacion al Democrático, 
lutando em UNIDADE COU O POVO pelas LJBEH.DADES FUNDAi\(ENTAIS, pela .MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE VIDA, pela. PAZ e pel a INDEPENDENCIA NACIONAL. 

8.0- Combater o c legalismo~ dentro e fora do MND, como um entrave ao desenvolvimento da luta po· 
pular e como arma manejada pelos pseudo-democratas em proveito da minoria dominante, tendo 
sempre presente o princípi o de que as REIVINDICAÇÕES POPULARES, BEM COMO A SUA AM-
PLITUDE, SE MEDEll[ EXCLUSIVAMENTE PELAS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DO POVO. 

4.0-Reivindicar a LIBEHD.ADE DE FORMAÇÃO E ACTUAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS, com o 
fundamento verdadeiramente democrático de que a nenhum cidad!Lo português e a nenhum sector 
de opiniáo se pode negar o direito de participar activamente no. vida pública e que só pela von-
t!l.d e popular se poderá operar a trausformn.ç!io ou o  desaparecimento de um partido político. • 

5.0-Condenar como um ultraje ao sentimento de dignidade nacional a ideia, defendida por alguns 
f!Seudo-democratas, de que a implantação de um regime democrático em Portugal resulte de ume. 
acção de governos estrangeiros contra o governq do Estado Novo. 

6.0-Combater toda a espécie de intervencionismo estrangeiro e de putschismo interno, corno formas, 
dissimuladas ou náo, de impedir que seja só o Povo Português a decidir dos seus destinos. 

7.0- Proclamar que a implantação da Democracia em Portugal só podert't. ser-E SERÁ!-o resultado 
vitorioso da acção dos Democratas Portugueses em intima ligação com o Povo. 

8.0- Lutar firmemente por uma SOLUÇÃO NACIONAL DO PROBLEMA POLÍTICO PORTUGU~S . 

11-Sobre Cll situao;ão económice~~ nacional 

1.0-Publicar documentos de análise à. situação económica do País, pondo em relevo as duns causas 
fundamentais da crise económica nacional: a politica de protecção aos interesses dos grandes la-
tifundiários e monopolistas, quer nacionais, quer estrangeiros, e a preparação para uma nova 
guerra. 

2.0-Prestar particnlar atenção às reivindicações dos pequenos e médios comerciantes, industriais  e 
pro1--rietários, promovendo representaç(Jes ao governo, autoridades e organismos governamentais, 
em que se recln.me contra impostos injns tos, contra o favoritismo praticado na politica de abaste-
cimentos e exportações, contra todas as medidas que prejudiquem as classes médias em beneficio 
exclusivo dos g randes latifundiários e monopo!istas. 

5.0-Promover reivindicações contra a carestia da vida, em particulo.r contra os preços exorbitantes 
das rendas de casa e dos produtos alimentares, contra os preços elevados de vestuli.rio e calçado, 
interessando nessas reivindicações toda a população, especialmente lU <lonas de casa. 

4.0-Ateuder i.l. situaç!i.o arliüva dos assalariados e da grande maioria dos funcionários públicos, no-
meadame~te dos professores primários, pr(..movendo e apoiando representações pela melhoria dos 

5.0-Heclamar o estabelecimento de r elações comercio..is directas com todos os países, independente-
mente da diferença de regime político, económico ou social, como condiçlio indispensável para o es-
coamento da produç!i.o nacional destinada i.l. exportação, como incentiYO para o aumento da produ-
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ção, como caminho a seguir para o equilibrio da nossa balança. comercial e como factor impor-
to.Jlte paro. o desanuviamento da :;ituaçno internacional. 

6.0-Reclamar em todo. a parte contra o projecto de agravamento das tarifas eléctricas e representar 
junto do governo e câmaras municipais no sentido de se conseguir o barateamento da energia 
eléctrica. 

7.0- Reclamar transportes a preços acessiveis e lutar contra todas as medidas que em beneficio do mo-
nopólio ferroviário prejudicam as classes laboriosas, sobretudo nos meios rurais, bem como os mé-
dios e pequenos industriais transportadores. 

8.0-Defender a saúde pUblica, reclamando contra a falta. de higiene nos mercados e fornecimento de 
géneros impróprios parlL consumo, como tem acontecido com o bacalhau, o leite, a carne, etc. 

9.0- Reclamar a abolição de todas as medidas governamentais que agravaram o preço dos serviços de 
assistência e restringiram o âmbito da sua aplicação gratuita, tanto nos hospitais, como nas caixas 
de previdência e noutros o1·ganismos. 

10.0 -Insistir nas reclamações de melhoramentos locais, como, por exemplo, estradas e caminhos vici-
nais, abastecimento e canalização de águas, instalações escolares, etc. 

11.0- Apoiar as reivindicações feitas pelos operários e camponeses através das Comissões de Unidade, 
no sentido de se melhorarem as suas"condições de vidn .. 

'1.2.0-Apoiar os operários, camponeses empregados e outras classes na sua luta pelas LIBERDADES 
SINDICAIS. 

13.0-Apoiar a Juventude na luta pelas suas reivindicações próprias, tais como: direito il. constituição 
de um lar, melhoria das condições de trabalho e promoção de aprendizes, praticantes, etc., e 
livre acesso a todos os graus de ensino. 

111-Soltre o prósimo ado e leitoral 

1.0-Reivindicar 
a elaboraç:ío de um I'Ccenseamento honesto, 
a liberdade de vropaganda e 
a fiscalização do n.cto eleitoral 

como condições 'mínimas indispensú.veis para a apresentaçl'i.o de candidaturas no próximo acto 
eleitoral. 

2.0-Deseuvolver uma nmpla campanha de esclarecimento acerca da necessidade de lutar pelas con-
dições mínimas, vincando bem a distinçlto entre eleições livres, que só um governo democrático 
poderá realizn.r, e eleições com um mínimo de condições necessárias que permitam a participação 
de democratas, 

3.0-.Apélar para a unidade de todos os cidMU!.os honestos na luta pelas CONDIÇÕES MÍNIMAS, fa-
zendo interessar nesta lnta todos os Portugneses sem distinção de ideologia política ou crença 
religiosa. 

4.0-Formar CQ,\USSÕES DE UNIDADE para a reivindição das CONDIÇÕES :UÍNIMAS, com a parti-
cipação de cidadâos que estejam dispostos tl lutur por elas, mesmo que eles discordem da posição 
do UND relativamente a outros problemas nncionais. 

5.0- Realizar reuniões amplas e sessões públicas ptlra discussão do problema eleitoral, defendendo n. 
justeza da orientação do MND ao exigir as CONDIÇÕES ~ l L.'llMAS PARA APRESENTAÇÃO DE 
CANDIDATURAS. 

6.0-.Associar a luta pelas CONDIÇÕES i\UNIMAS a todas as lutas pe!lls LIBERDADES FUNDAMEN-
TAfS, pelo PÃO e pelo TRABALHO, pela JNDBPENDÊNCIA NAClONAL e pela PAZ. 

7.0 -Promo\~Cl' a ida do maior número possível de cidadãos junto das autoridades locais das freguesias, 
concelhos ou distritos, com o fim de reivindicar as condições mínimas. 

8.0- Promover o envio de cartas, postais e representações, de preferência colectivas, à Presidência do. 
Reptíblicn, à Presidência do Conselho e M Ministól'io do Interior, reclamando as CONDIÇÕES 
iUiNI1\lAS. 
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1).0- Enviar representações e delegações aos jornais, reclamando que a Imprensa trate do problema 
eleitoral, defendendo a reivindicaçiio das CONDIÇÕES :iHÍNDlAS. 

<10.0-Reclamar das comissões recenseadoras a inclusáo no recenseamento de todos os cidadãos com 
direito a voto . 

.11.0- Condenar as manobras dos divisionista.s prof . .Azevedo Gomes, drs. Cíimara Reis e António Sérgio 
e do provocador general Norton de Matos, dispostos a apresentn.r candidaturas sem a satisfação 
prévia das CONDIÇÕES MÍNli\l.AS, e exortar os restantes signatários da representação enviada à 
Presidência da RepUblica a que sigam o caminho da UNIDADE PARA A CONQUISTA DAS CON~ 

DIÇÕES MÍNIMAS. 

;12.0- Denunciar pitblicamente todas as ilegalidades e irregularidades cometidas pelas autoridades gover~ 

namentais contra a elaboração de um recenceameoto honesto, contra a liberdade de propaganda 
e contra a fiscalização do acto eleitoral. 

18.0-Desenvolver uma ampla campanha pela libertaçno de todos os presos políticos, reclamando que 
nenhum cidadão seja impedido de participar no próximo acto eleitoral, por se encontrar preso. 

14..0- Considerar a ABSTENÇÃO ELEITORAL como Unico caminho sério e justo, caso sejMn negadas 
as condições mínimas de honestidade do acto eleitoro.l. 

:1V - SoLre a lufa pela Pas e contra o reprenão 

1.0- lntensiricar a. recolha de assinaturas para os documentos em DEFESA DA PAZ: Apelo de Esto~ 
colmo; Pacto de Paz; para a saída de Portugal do Pacto do Atlântico; p'lra que ninguém seja 
preso ou perseguido por lutar pela Paz. 

2,o-Promover a formação de COMISSÕES DE PAZ em todo o Pai11, nas cidades, vilas e aldeias; nos 
campos, nas fábricas e em todos os locais de trabalho; profissionais, femininas e juvenis. • 

3,0-Denunciar a politica governamental de preparaçno para a guerra e reclamar garantias de que 
nenhum soldado português serã enviado a combater ao serviço de interesses estrangeiros. 

4.0-Apoinr os novos me.mbros do Conselho Mtlil,.i~l da Paz, Prof. Ruy Luis Gomes e escritora J.Iaria 
Lamns, e divulgar este acontecimento, sublit1har a sua importílncia mundial e o que representa 
como consagraçllo do )[ovimento Nacional Democrático e do Movimento Nacional de Defesa da 
Paz. 

5.0-Intensificar à escaln nacional a campanha a favor da cessaçtl.o das hostilidades e assinatura do 
armisticio uít Coreia, 

6.0- Intensiricar a campanha pela despronUncia ou absolviçno de todos os democratas que lutam pela 
Delilocrncia e pela Paz, enviando telegramas, carttts ou representações às autoridades responsá~ 

veis, nomeadamente ao ministro da Justiça, aos juizes dos tribunais criminais, tribunais plenõ..rios 
e Supremo Tribunal de Justiça. 

7.0- Divulgar em todas as comissões do MND os direitos dos presos e as respectivas disposições legais. 

8.
0

- ~lg~n;g~r;I~;~n~p~~~O~\~çx~c~~aS d1l~~t~~~~t;1~~ ~~~~~~1~t~~lNISTJA A TODOS OS PB.E~ 

9.0--Promovet• uma campanha. nacional para que cesse imediattunente o isolamento ilegal e desumano 
ao destacado democrata DR. ALV .ARO CUNil.AL e lhe seja dado ~rata.mento médico conveniente. 

J.0.0-Promover uma larga campanha contl't\ a "liberdade vigiada" imposta ans destacados democratas 
Dr. Josó Dlorg1tdo e operário Albertino :Macedo, enviando telegramas, cartas ou representuções ao 
ministro da Justiça e no Tribunal Plenário de Lisboa, 

11.0-Dar poderes à Comissáo Central do MND para aplictu· sanções, desde a simples advertência à ex~ 
pulsão, aos quadros que, traindo a confiança do PoYo, tenham tido mau comportamento na PoJicia. 

'V-Sobre f11ncloJ 

1.0-Fflzer amplas discussões em todas as comissões do MND sobre o problema dos fundos, encarar 
com toda a gravidade este importante problema politico, sem a solução do qual n!lo é possível  a 
vida normal do MND, e elaborar meusl\lmonte os respectivos balo.ncetes, sujeitando·os o. discus~ 
são nas comissões. 
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2.0-Considerar dever de todos os quadros e aderentes do MND contribuir regularmente para o Movi-
mento, pela forma mais conveniente (mensal, quinzenal ou semanalmente), devendo as comissõse· 
prestar contas, mensalmente, à comissão imediatamente superior. 

8.0-Responsabilizar todas as comissões pelo pagamento das publicações para venda que lhes sejam 
confiadas. 

4.0- Desenvolver em todas as comissõas o espírito de iniciativa para angariação de fundos, promo-
vendo a realizaç..'to de festas, espectáculos, passeios, etc. 

5.0-Participar activamente na campanha dos CEU CONTOS para que o MND possa actuar 

~~~~~~~~~~e0;a;R~~l~r:~rie; :a~~IS~~~~iX~f~ gJ~~~ ~tii~~~~~~MENTO HONESTO, 
6.0- Exortar todos os aderentes do i'lrND a realizar diligôncias junto dos democratas sérios e com pos~ 

sibilidades económicas, expondo-lhes as necessidades financeiras do MND e apelando para contri-
buições extro.ordinárias avultadas, no sentido de resolver alguns dos problemas imediatos do MND~ 

7 ,0-Desenvolver entre as comissões e entre os membros de cada comissão o espírito de emulação na. 
recolha de funclos para o UND. 

VI-SoLrc orgonh:aç ã o 

1.0- Considerar missão dos quadros do MND promover o constante alargamento da organização, apro-
veitando as oportUnidades que se lhes olereçr.m em todos os aspectos das suas actividades e re-
lações. 

2.0-Denunciar o sectarismo e  o oportunismo como grandes inimigos da vitalidade da organizaçlio do 
MND e apontar a U~IDlDE COM O POVO como único caminho seguro para a eliminaç[L.o desses 
desvios da orientação. 

8.0-Eliminar da. nossa organização todo o método de trabalho isolado, associando-se intimamente o 
trabalho individual de .ctl.da quadt'l) ao t-rab. 't1~í~ -:olootivo de cada comissrto. 

4.0-Coordenar os trabalhos de cada comissão do :MND, de modo que, por uma justa distribuiçáo de 
tararas, se aproveite toda a capacidade de iniciativa e de acçli.o dos quadros do i\[ovimento. 

5.0 -Submeter todo o trabalho realizado à análise e crítica nas comissões do ?!IND, no sentido de se 
aproveitar a maior experiência obtida tau to com os êxitos como com os reveses. 

6 . .,-Promover e esvimular 11 organizaç1to, com aderentes e nli.o aderentes do 11IND, de comissões rei~ 
vi11dicativas de interesse local, político ou social, numa base de UNIDADE, tais como: 

comissões de melhoramentos locais; 
comissões de pequenos industriais, comerciantes ou lavradores; 
comissões de intelectuais ou artistas; 
comissões de colectividades; 
comissões para a Jut11 pelas condições minimas; 
comissões de defesa da Paz, a integrar no Movimento da Paz; 
comissôes de jovens, a integrar no llND Juvenil; 
comissões de mulhe,·es, especialmente donas de casa; 
comissões de assistência e amnistia aos presos políticos. 

7.0- Jnformar escrupniosal'nente as comissões dirigentes do UND de todos os problemas da orgl~nizaçlio 
e do trabalho realizado, mantendo a maior ;;igilíl.ncia contra todos os erros e desvios da orien-
taçlto politica do iUND. 


