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Nacional 

Democrático 

Comunicado 

Perante a crescente e cada vez mais vigorosa oposiçiio à sua 

politica contrária a todos os sngrados interesses naciO!lal<;, 
o governo de Salazar pe1·deu completamente o domínio dos 

próprios actos e tomou o caminho das perseguições si~tem:i
ticas. Dezenas de cidadãos foram presos pela PIDE, durante 

o mês de Fevereiro, no intuito d~: frustrar pelo ter_roro pro-
testo sentidamente patriótico contra uma poll!ica enfeudad11 
a interesses imperialistas. Alguns desses cidadãos sofreram 

vexames, alc'm da prisão prolongada. O prof. dr. Rui Luis 
Gomes e  a eng." Virginia Moura são conservados em cárce-

res sem higiene, embora se reconheça ser precário o seu es-
tado dp saúde. O operário Albertino !lbcedo foi obrigado a 
manter-se na posição de estátua, durante horas, na PIDE. 

Agentes desta policia, chefiados pelo sub-inspector Gouveia, 
arrombnram a porta da residencia do jornalista David de 

Carvalho e apontaram pistolaS contra sua faml!ia pacifica e 
indefe!'n. O jovem Renato Casquilho foi agredido á bofetada 
durante um interrogatório, a ponto de desmaiar. O comer-
ciante Joaquim Farracha tem sido aj!,'rcdido a soco e a pontape 
pelO sub-inspector Gouveia, nos interrogatórios a que e sub-
metido. 
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O .i ovem )!anue] ;\ladeira, depois de subm~tido d tortura 
<la e~t.'ltua~, foi barbaramente agredido, a ponto de sofrer de 

h<imOpti~es c ~er ueccs!jário internâ-lo c.om urgCnc.ia num 
hospital. Os valorosos democratas prof. Rui Luis Gome~. 

Cn,>!;." Virgínia Mourn, dr. José Morgado e operário Albertino 
,\lacerlo foram rele,:;ados ao Tribunal Plenário, como signat.'l· 
rio~. na sua qualidade de membros da Comi~são Central do 

Mo1•imemo Nacional Democrãtico, do notável documento 

Pacto de Paz: e não Pacto do Atlantico. 

que constitui ~ma ~evera e bem fundamentarla acusação da 
politica antinac.ional do governo de Salazar e a vibrante rle-

fcsa da inrlependCnria da nossa Pátria, ameaçada gravemente 
pel:•s cumplíci<lades <leste ~overno com os inimigos da paz 

muurlial. Incapaz de deter o movimento de defesa da 
paz e da independência nacional, o governo lança-se na 
perseguição des1•airada de corajosos patriotas. Assim desce 

ao mais baixo _grau da indignidade quando relega o amor da 

PA11·ia à alçada de tribunais de excepç1i0. 

Portugueses : 

Reclamai a líb,;rtaçáo dos patriotas presos, por meio do; rc· 

prcsentaçõc~. cartas. bilhcu:.s ou telc~r;lm!ls ao l'residcnte Jn 

RL•núhlica c ao \1\nistro do Interior' 
\firmai a \'QS'a ~olidariedade pa~a com os dcmvcraws prc~os 

:~~;5~1e1~oç:~ ~~r-~~~bt:~;~l:nt::~~~~nmas ou outras formas tlc re-
Reclamai a libertução de Rui Luis Gomes, Virginia.Moura, 

José )forgado e Albertino .i\lacedo, valorosos democratas e 
intérpretes de todas as nossas aspirações patrióticas! 

Viva a Paz:! 

Viva a Democracia! 

Viva a lndependencla Nacional! 
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