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A Comisl>ão CÕncclhia do M. N. D. chama a atenção do Povo de 
Lisboa para a realização nesta nossa cidade da reunião do cha-
mado Conselho do Pacto do Adãotico. 
Em nome do Povo Portugues, contraiu o Governo do Estado 
Novo compromissos de ordem militar e económica, ao dar a sua 
adesão a este Pacto, que ~>e traduzem por um eufaudamento quási 
total da nossa economia à polUica de guerra encabeçada por cer-
tos paher;;. 
Com efeito ao anallsar-se o orçamento do Estado para 19521 ve-
rifica-se quanto ir:\ pe10ar no oo&so baixo uive! de vida a desa5-
troaa adesão a esse Pacto militar. São 1.500.000 contos a despen-
der durànte três anos como verba extraordinária, nessa real e 
efectiva corrida aos arw.nmentoli. Ê a verbaolie 1.043.921 contos a 
ga5tar como despesa ordinária no mesmo ano com os mioistérios 
do Exército e da Marinha aerescidos de 92.500 contos de despesas 
e1traordinirias com a wanutençlio das tropas expedieionárias. 
São, ainda, iotegradas nesta politica de Guerra, verba' atribui-
das a outros ministérios e em especial a de 600.000 contos para o 
Miniilério do Interior qve na 'ua quási totalidade 10e deatina às 
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jã hoje 10e tradu;r. por fome, desemprego e miséria. 
Os povos sabem que sempre que algunli governos; se afa&tam 
do ideal de segurança eolectiva-única salvaguar•a da Paz, ideal 
em que rt";pousou a Sociedade da~; Nações e em que ba&eia os 
•eu .. principias a O. N. U.-e recorreram a alianças militares à 
margem destes organismos fóram conduzidos .11empre e lnevitâ-
velmente à Guerra. 
E certos governos, traindo os interes~e1:1 dali populaçõeli que 

certo~; governo& tem orr~ntado e  a sua polftica na O. N. U., oo 
1e11tldo de fomentar a discordia e imped1r que eu;a organização 
seja o instrumento eficaz; que assegure a Paz sincera e verdadeira 
porque os Povos se batem. 
E enquanto por todo o mundo se· ~anifesta essa vontade de Paz, 
n:lo recuam sequer em apoiar e acorrentar aoa seua delf&:nio.~, 
governos anti-popu!area há muito desmascuados e condenulos 
como à margem da moral; mas que do garantia de quantiosa 
«CARNE PARA CANHÃO•. 
Mas hornen~; sabem que é poss!vel a reliolução pacífica dos pro-
blemu entre as nações. Por i~so ~~;e aGsiGte em todo Ó mundo à 
Luta peJa·Paz:, à luta pela imposiçlo da vontade dos Povoa a esses 
governo~ que querem lançar a Humanidade em nova e feroz car-
nificina. 
O Governo do Estado Novo como governo anti-popular, divor-
ciado dos interes~es du Povo. sai)t";ndo antecipadamente que o de-
sejejo d~ Paz que !nvra pelo mundo e  o agravamento das condi-
ções de v1dn p1·ovoeado pel11 sua politica de Guerra, levará o nos-
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so Povo a manifestar-se activamente na defesa da Paz e na con-
denação do Pacto do Atli\ntico, reservou a elevada verba de 
600.000 contos destinada ao combate aos que lutam pela Paz e 
assim encontram-se já ho_je presos às ordens da P. I. D. E. desta-
cados combatentes da Paz e da Democracia como o Prof. Ruy 
Luiz Gomes, Eug.n Virgínia de Moura, Dr. José Morgado, Alberti-
no de Macedo, Carlos Alberto Oliveira, Eng:. António !:iimões 
A):lreu, A rq. Lobão Vital, Oscar dos Heis, Renato Casquilho, Joar 
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nuel Joaquim f. Costa, Joaquim Silvestre, Manuel Madeira, Vic-
toria na Rosa, Fradique Moura, Farracha (pai c filho). 
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DÁRiOS D,A PAZ:., organização que agrupa honwns e mulheres 
sem distinção de cor, religião ou crença politica. 
Os Partidários 'if!. Paz re_colheram 50() milhões de assinaturas 
num a pêlo, com o fim de 1m pOr aos governos a condenação do 
emprego da Bomba Ató~ica (arma de exterminio massiço das 
populações) e considerando criminoso de Guerra o governo que 
a empregue cont~a qualquer Pais; e agora estão recolhendo em 
todo o mundo a:osmatura.s de apoio ao seu apelo que consideram 
como Uniça garantia da Paz e  a SJJa salvaguarda-o compromisso 
de se não recorrer à Guerra atravl!s da assinatura dum Pacto de 
Paz entre as Cinco Grandes Potências: Estados Unidos da Amé-
rica, Inglaterra, U. R. S. S., República l'opular da China e F rança. 
Assinarpm já êsse apelo mais de iOO milhões. de pessoas. Cerca 
de metade da humanidade m:mifesta-se activamente por êsse 

~l:~~~scopne~edneannt~~ ~n~~~~~s~a~õ~~~rra como solução para os pro-
Por issO o Po-vo de Lisboa eonsdente da sua contribuição nesse 
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Paz e exige que: 
Se renuncie ao compromisso dado a êsse Pacto Militar 
de consequências funestas para a nosSIJ economia; 
O govêrno c.analise os seus esforços no sentido de que 

seja asstnado um Pacto de Paz entre as cinco grandes 
potencias, unlca salvaguarda da Paz; 
As enormes verbas destinadas ao esforço de guerra 
sejam desuladas desse fim e empregadils em melhorar 
as miseráveis çondlçõcs de vida do Povo de Lisboa e do 
Povo Portuguits. 

O Povo do Lisboa <ondena o Podo do Atlânli<o 

Viva a Paz 

Abaixo a Guerra 
Movimento NaciOJ1nl Democrático 
Comlss•lo Concelhia de Lisboa 


