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:::3 ~~ eursos de divulgação poJ Ítica ncá estou eu a bater a ,abeça d' :preBt", 

querendo signifü•a1.· row esta expressão que as ide i a s para se ::ixare·.a 
t@m de ser bastante "marteladas,, muito repetidas. 

"Dli:MOCMCIA11 , incansó.vel pioneira do restabele•imento dos i6,.eais 
de Liberdade e Justiça em Portug..:ü e intransigentemente anti-fasoista, 
continuará "martelando11 insistentemente na divulgação das ideias e f5,os 
meios de acção mais eficientes para escorraçar do Poder os fas•istas 
e entregá-lo aos deruoc~~atas . · 

Pnrque um ãos processos mais capazes de atingir esse 
11
desidera-

tum11 é a su'ulevo..ção das Forçe.s J.lrmadas, nllo (".onsat·emos de lhes d:.ri-
gir os nossos upelus no se'1tido 1'\e a~.tuarero em defeza da ,olectivida .. 
de, cont:.:a ""' Pamar:;i.lha de traidores e vendidos que nos governam. 
· O Exército, se quizer prestigiar-se e ser digno de sobreviv~nfl ia 

- ao fascismo, tem de deixat· de ser o Guardião dessa oaiosa minoria 1.ue 
est1·angula a ração, e aliar-se à ~.auza das classes trabalhadoras e ia 
Pnvo Português. 

Os regimens fasristas em todo o Mundo baquearam ~om a Últ:ma 
Guerra. Entre nós, ene,ontra-se em fra11.oa dt:.:liquiscência. Os mentores 
têm já mêdo de tudo e até da pr6p:ria sombra. 'Cal é o mêdo que a úni'a 
função act·.1al dos polÍcias é de servil'em de odiosos instrumentos de 
vingança ('.outra os paPÍfi~.o s detnooratas. H o dia 31 de Janeiro Últimt, 
concentrações ma~siças de polícias foram destacadas para os cemitéri~ s 
e para junto do monumentl'l ao Granó.e Tribuno Dr. António José de Alme:.-
da, para obsta.r às ordeiras homenagens que os republicanos portugu@ses 
quizeram yrestt.r aos Grandes Vultos da Democracia. Os ~ort ejos de es-
tudantes, (lperários, empregHdos e funcionários que desfilaram em p&r-
feita compustura e ordem, ~.:.1:ntando o hino nacional e dando vivas à Pá-
t1·i.:1, 8. H.e:pÚbli!".a e a Portugal, foram dispersos violentamente pela P . 
0 .P. e agentes da PIDE, sendo presos alguns manifestantes, c outros . 

feridoeuom provo(".ou as desordens não foram os manifestantes :Democratan, 
que apQnas pretendiam homenagear os prec.urs6res da RepÚblica, mas os 

• agentes dos governantes :fascistas por se oporem a essa s pntriÓticc s 

manifestações. 
O procedimento dos fasctstas é  af'rontoso para o Povo Portugut!s, 

que que1· ser livre eomo o são os povos Domocr6.ticos do r:I"l·.ndo . E tem di 
reito de o ser pela sua passada contribuição no esforço civilizador dã 

Humanidade. 
O Pais ngonisa. SÓ ~s instituições demorrátiras nos podem salvar 

do-abismo. Enqu1:lnto os países 11que s~irom i a Guerra robertoe de ruinas 
se encontrum em pleno ressurgimento, , o nosso afunda-se • nda vez mais 

na decadênciu. 
Por um estudo publicado no brilhante semanário nsoL", de 1 ,do 

.-orrente, pl~ova-se ser o Portugal do Ditddor Salazar o país onde e ma-
ior a esc.clssez dos artigos de pr.!.mcira necessidade e mais elevado· o 
custo de vida. Se na Suiça, n vida subiu de 40% em relação a 1939, em 
Portugal subiu mais de lGJ%, no m0smo período. · 

O nível do vida do povo portu,c';uôs, sob a 11can9a" do,fascismo, 
desceu ao mais b.J.i x o do Mundo. o s~u 11indicP.11 miseravel so encont:..:a 
paralelo no dn s cl3ssus inferiorns do a.nti9o uscrE• .. vizado Povo Chin6a . . 

T~dnviu , t0nde ainda a baixar. No Dinrio dns sessões de 18/12/4~ 
encontrG.-se insvrto um p1·oj0eto d0 Lüi sobre o momentoso problema do 
inquilinato, que virá tornur  ainda mais trágic~ a vida angustiosa em 
que se deba t o  o nosso povo. Hoje nEto tem d e comer • .Amanh5., no regirou 
dessa Lei inÍqun , tuubem não terá habitaçno. ~m prntosto.s ~sse pro-
jecto upresentndo à Assembl eia Nacional c publicado nn D~;-trl.o da s Ses• 
sões de 21 de Jo.neirOüYtT!io-,·moS'tX:i' b-ém a grnvidude; do nssunto e  a 
nccossidnde duma aeç~o cnér'J"iCC1. para cbst:'.r à consum".ção deste e •u-
tros fo.f".tos. Ess a acção eng~gicu espore-n a Uaçffo dr-E::-:ércit0 o gns 
Forçns Pxmcdas. Os regimes fascistcs não se ontre3am som luta. So a 
violGncia r.onsogue destrui-los. Ill!ussnlini c Hitler s3:o exL'n:;plos ~rue]: 
monte :flagrantes de que cs hos tL;s f.:lscistns para se aguent0Xcm n21 Po-
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der n~? hosit~~ em conduzir à dcrrocadn ~s paises em que. se ins~ala
ram. Hl.tlcr so at",-·:.::bou com a dovnst.J.ç~o da Alemanha e n destruição de 
Berlim, c a "c.liquc11 fascista do J'1pão só nr-citou a dérrr:.ta ~m presEm-
-ça elos ee.combros atómicos de IIe:roshi.rnD._ e Nagasaki. Elltre nós, está eu-
fie ~ ente;;mente demonst~c.:ldo. a illipossibilid..."\de d a trnnsformaçcl'J pa{'ÍfiL'-a 
do rc9imo fas~istn _d~ Sal~zar n~~_ordeiro regime domo~rata pr0gressive 
c ciVJ.lizador. O DJ.k-:.dor taro r8gu1 tudo toda s ns ouortunida.des abertas 
-pel., MUD para o restabelecimento da -Jrdem Democr3ti, a E:.ntre nós e  a 
reconstruç1'1o dn ho.rmoniü na. fo.m:flin portut,"'U&sa.! ~ 

Em respobt.J. a essas solicitnçõos, a Dito.dur c redobra de perse-
guições e violêncins, sempre rcnovndns e d G todos demasiado cónhet";ida.s. 

O proceaimc;;.1to da 11mo.tilha '' Ü'.Sf'.istn só nss deixa "'.li!l.a solução - a 
violún ~in- pC\rn conReguirmos n Libt.rdnde. As palavras n?!o •onvtmcem ts 
fascistas. Obsuf'. \dos p0la idci2. do mE'.ndur e Uispor .:1. seu arbÍtrio dos 
des+i.."los dn. No.ç:!o, n2o hesitarl.l:o poro.nt8 n Guerra C] 'Til parn m.:mterem 

·· .... as su,"!s posições. Para Gles nEto há p.:ttrtotismÔ. R.:Í poder pessoal o dGs 

pntismo! s6 com o emprego da forç t.~ consegui!'omfls derrot.Ó.-los .Temos q_u0-· 
entrar pelo co.minho dn insurroiç:i!n 21.rumdo.. ~ 1 :unn fatalidnde que o. o"bs 
tiné}çclo dn. c-.EIUJ.arilhn nob i.Jpõe pm:.·et o. r.onq.uista da Democr:J.Cia.O momvn:: 
to u do v. cç~o . E 1 u.rgnut .... que com8c0mns jn o combate pelCL nobre co..·J.zet 
dn PIÍtrin. 

As forçe.s da rl;!sistf.:nflic:. civil, org~nizndrts e disciplinnda.s, es-e 
t'ã.o :pront; s pc.ra entro.r em luta . Est['.S f·or~~s, rucrntc.do.s entre estu-
dD.Altcs, c trr.bo.lho.dorvs-intE:lcctuais, opvro.:rios, co.m11onf:ses, emprega-
dos e fun.cion2rios-est:":o dispostc:.s a trocD.r OJ seus iJ."lstrumentos de. 
tr:'.brüho pelns a:rmas de G-uGrr'l p:1r:1 d1.~· bc.tnlhc. o.os f-:-tscist:!s c , vanci 
dos ost'JS, rotomc.rem as suns oeu1n.çõos com a consciúncia de haverem -
<"·'unprido um sagrado dt.:ovcr pa.triót~co . 

Sa.bom que c.. gr<J.ndc: "ma.ssn11 d1s forç;s c-.rm3d:'.s é nnti-í'a.stt;istn e 
trab.:l.lhn pelo. rcstourr.çã o d!ls Lib0rdndos PÚbliccs; estendem a mão fra-
terna n esses camaradas ~ Quer um lnt.'.r om col;;.boraçffo com a parto sã 
das ForçD.s FÚ.blic~s , porquí:.. rt.esta CH'Iorden.:\ç3:o snir.:l mais rápido. a vi-
t6ria e com m~:Jnils derro.ma.mento dv sangu.e. · 

As Forçc.s Arrrindns não pedem alhC.:tl;SO dn luta anti-fnse,ista. O 
isolamento das preocupações p ~pulares , a indiferença eu o rr.ed~ da re-
pressão g evernativa seriam ume traição à Cauza do Povo Portugu1s! E 
n6s Q.uerewos acreditar que essa deshonra não seria aceite pelos orga-
nismos cuja missão fundamental é precisamente a-de manter bem ~lta a 
Honxa NaPirnal! ..• 

Com os fascistas n o Poder está en perigo o prestígio da Nação e . 
Bspêsinhados os interesses do Povo. SOOU O MO!t!EN'rO DE ATACARMOS ll! 

A força temos de 1:esponder com a força; à violên~ia c.om a vio-
l~ncia . ATÉ DER..B.UBAH1!0S A "QUl'JlHILIJA" QUE SAQUEIA O ERÁRIO PÚllLICO, 
liÃO PODEMOS DESCA:{SAR'' ' · 

E 1 necessária audácia, c.oragom e acção! O tempo das palavras pa~ 
sou, para dar lega:-: à execução dos fartos. rr·emns de lhes provar que 2 
paciên<•ia ros anti-fascistas se exgotou e que tambem sabem uzar de v~_8 
lêneia quando, eomo no caso presente, tal lhe é imposto peJ.os mais a::.: 
tos interesses da cauz~ do Povo e da Pát1ia. 

A podridão do fascismo nlto tem cm·u. E 1 um tumor mal:!gnQ o.ue tc:J. 
de ser radicalmente eliminado para saivação de Por.:::ugall E: e~.·i6.ente A. 

necessidade dum esforç0 revo:ur.ionário que l impe a nossa Terra desta 
putrefacção, vivifique f".om u se-.a sopr'"' 0s coraçí1es entorrenidos e c?n-
duza o nosso Povo à abnegação e ao heroismo, virtude ~ sem as \uais ~ 
socienade ee envllucu, se deg~ada o docnmpõel ... 

COMANDAll"TJ~S E OFICIAISl SOL.Ji.DOS, !.1IP .... i.Düli~ID.OS ::I: AVIADORES! IN .. 
TELECTUAIS E TRi\BAUIADO:ms! - A Pátria espera de vós ' esforço revolu-
rionário que a livre dos fascistas, traga Liberdade co Povo e a torL~ 
respeitada e engrandecida entre as Naç~us Democráticas e Progressivae 

do Mundo. 
A!•'.:I-FASCISTAS PORTUGTIBSES, TODOS AO ATAQUE l UNIDOS, VENCEREI!OS! li 

A BURLA DO ORÇAJ'ú:;<TO 
O orçamento do Es·t·d.·d·o· ·i)a·r·a .. ~lg-4·7·-apr·és· ,enta um 11 superavit" de . 

900 . 000~·00 .na realidade ,af'lusa um "defir.it" substancial.SÓ no !Jinist..:.-
rii'"J da Marinha houve um ôrro dG 1 .650.000:"00 para tLenos no cálclL.C iS 
dospe~as. Entrando em conta e.om esta verba., o orçamento, em vez duffi "s;-
peravit." dv nnvecentos contoe ,tem Wll 11deficit..., de setef"entos e cino,..-
on~a contos .o chGfc da respectiva nepartitção, Sr. Raimnndo Q'uin1~azli-:~~.:1 ' 
~~ l. COI:1Pll.lt?j."Q.II?. •. mti..-'. ;:J.uvsçn;t;adu . E ' nssit.l ::;i c.J.mar.ilha f2seist[ .• _d..rra:J.Jll 
.. c.mp.rc.OJt bVo& ex:p.J.).:!t:ur.J...ü ya.ra ju.et~.t;iC',.l!,l" os .. ~..nJ.s rnalabo.r.~ ... c:rn0s. ,1 
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A rudoeç?íu de "DEMOCRACIA" f"heguu um S . O. S . da s desgr.:1ça d:ts pt:l-
pulaçõcs do Arquipélagu du Co.b o  Verde, p edindo o.uo nos fa.çc.m0s éco da 
sua angustios.a situaçãu. Faltaram as chuvas. As tc::rras sequiusas firta-
rau estéreis. Nova cris~ de alimentação estendeu os seus tentáculos de 
miséria pelas torturadas ilhas. Ainda não se extinguirao os estigmas 
da trágica crisE! de 1940-421 o já a fOJ!lO CUL:luça a fazer vítimas entre 
as classes trabalhaduras nativas. , 

.O espoctru da ~tástrofo anterior, que ccifuu mais de 30.000 pes 
a o as, o as perspectivas de outra iG,ual traz at!brru1·izadas as :pupulto.ç:J'es-
faminta s . Sabem, por dolorosa cxpuri§ncia, que nada podem esperar da 
·Ditadura l.ict·rUpulitana e prucura1:.1 fugir a o flagolu cr.1igrando, de qualque:r 
maneira, para a k~éric a, Brasil, Argentina o outros estadOs americanos. 
Peruanecur nas Ilha s é a morte certa por inanição . O governo faacista 
de Sal~zar nada f ará para as libert ar do atroz definhamento. Na crise 
de 1940-42-as t ardia s providências, tor:1adas na altura er1 que o depau-
peraL.1c:nto fisico  dos n atiVos era· tão ltl.mpressinnant e como o dRs vi.t:Lrnas 
dos Campos dt: Concent:cação nazis, nãu tiveram em vista Hulh orar-lhes 
as condiçõt.:s de vida . S..:::rviram· apenas para e:mriquc c c r I!l.ei a dÚzia. de. 
situaciunist a s . Gouveia_ c Mel o , natm:nl de Santa Comba, antigo s ecre -
tário da Salazar ( cuhh c!ido pelo ''CarrJ.SCL' dy F1Jeu ''),Macho. do Snldanha, 
o ditc.dvr da "Saga", Mvt a Carno,. o lúbrico déspt.Jt['. de S .Vicun t o , e ain-
da uutros de ucnor f':,o.tegorio., c:-..burtus pclu fanigcrç.du nnzi c:: antigo 
Govarnodur da ColÓni"'t, José DiogJ FLrrcirJ. Marti"ns, todos enriquecidos 
- à ~ustn da miséria da Oo1Óni2., são s:Ln;b Jlos o.bj L: ct ,~s dn perniciosa. ad-
mL.Tl.istruçãu fascista. n0ste ruc:~lfadC'.do Arquipélago. 

Inful'isrncnte, a situnç~ú nUv L1elh0r0u fi-Ur.1 n magistratura do Go-
vernadur Ju5:o de Figlloirc du . P.'0z c1uit:1s c bonitets pror.J.essns a o assumir 
as suas altas funç0es, rJ.:J.s, na pr~tic:1 , li;:litou-sa a encobrir os patti-
fes e l odrUos dU govern o anterior .. ~ 

Paro. não dçsmentir o edÓ:t;i o de que "um mal nunca vem sÓ", esta 
trÊÍ9ic,"'t situnçãv é ainda o.grnvnda para centena s de repe..triadus de S . 
Tutne ~ ~ndividuu s qu~ r(:;:gre.ssll!:l cheivs de du~n<;8s. e nur::ta ta~ tüsérin fi-
siologJ..cn ,quc c;..mstJ..tueu un peso r.wrtv na m1surr1L.1D. ec.Jnv-. .. ac d.:1 Ilh<l. 

E:stus dcs gl"'O.ÇC'.dos ilhcus nnda pudeN í;;-Sporar do fascisno p ortu-
guês. Arrobc.n.lu.!dus à fvrça pur Mvt a Carco, Guuv\::ia c Melo , Cl;ni;)t un Mar -
tins un 1942-43, f uram metidos como cscr~vv s nos pvrões do culcbre "28 
do Mai o " e entrcguvs pnra cxplor::-:Í?í..; nos' rocc:irus de S . Tooé. Ali u<;rre-
rao nuit-os c vs que regressaran vem inutiliz:-.dos pD..ro. o trabalho . Sõo 
pálidD. soobr.:t ·dnq_uilo que crs.m quando _petrtircm ..• 

Fornm am:Icnt.-..r con o  s eu duro tr.::b.:J.lhc nc..s ro ç -~ s as fabulosa s 
f ortuna s dus ·putent; dus pr vpriot:..1rius dcl .::~ s, us qu.:lis, no v.,;, rem- n os 
inutilizc..dos , vs obrigo.m c. ree:resso.r às stw.s ilh,ns , pa.rn acnbcu·om de 
morrer, cheios de priv:-nç:;",s, c  s e não diga que norrcran escravizados 

nas roças· Reboou pelo Mundo um justí_ssimo clamor de i ndignação con~ra 
~ tra balho esc1~vo i mRosto pelos na~is às populações ocupadas, mas e 
bom que ·se ·saiba que esse processo de recrut!l.ment:o de trabalhadores foi 
i. Zado com os nativos de Cabo Ve1·de, maudados à força pelas autoridades 
fascistas para tl.·abalharem nos roça s de S . Tomé. São restos desses tra-
balhadores escravos que agora arrastam os esqueletos nas Ilhas de Cabe 
Ve:r:de, esperando a  morte pela .fome! l t São eles as primeiras vÍ1.rima s da 
nov~ ·crise ·económica da ColÓni a . Dada a periocidade de t ais crises, em 
Cab··:· Vé:rde, era natural çue em virtude dos estragos produzidos pela de 
' há  4 anos·nas pop~lações indefezas, o governo do Ditador Salazar tive~ 
se organizado um plano de acção tendent e  a preserva-las da f atalidade 
dum novo flagelo. 'l\!'ada fez. Logo que o mal sureiu, os nativos começa-
ram a morrer de fome. As Ilhas do·Fogo, Santo Antão, Santiago e Sa: 
transformar-se-ão, em pouco tempo, em imensos cemitérios. Mas isto não 
import a ao dit.J.dor. O que importa é mantc1· o nefasto corpor<J.tivismo ,aru 
11Sat;a" e  -tudo, para que a sun camarilha enriqueça depres,;a à custa d.-1 
miseri~ das populações tra b2lhadoras. 

Durnnte a crise de 1940 -42, enquanto se morria de fome em Ca~o 

Verde, o então ministro Vieira ~:ach ado , conseguiu amontoar os seus 
fartos _oab.;}d.-'lis com a t-speculação do a lgodl.'ío, mancar:t.·n,arroz, açÚcll.r e 
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outros produtos roloninis;e na i::'closJo da actual,enque.nt'J uns mesmos 
tortur.::.dns Ilhas a morte vai e0if::mdo v i dOP.·., o ministro Marre l o Caeta-
no f e z forti.llin, tr::1.ficnndo •om n trunsfcn·mnção da antiga Companbin do 
ft.mbaf'.a nn Companhi[l do Fomunt o N:1r.ionnl , dn quf!l é C!onsul to r jurÍd:tr.o e 
prinripal a eionist n e à qunl deu o @OnopÓlio do Algodtl~ e fD.brieaçffo 
de te,idos,mnnobr.::mdo a inda,nn sonlbr:l,nogóoios de venda dn Roça Dias 
Cost a , que lhe rendem milhares do · ~ontus .~ . 

As popalaçõos de Cubo Vcrd&, as dos t erritórios  á o ultramar  e  a s 
de :Portugal int eiro pudem morre1.· de fome à vontade, que  essa "ninhariatt 
n~o eont a par a  os governant es fasf.i &tne portuguêses? Per a eles sbmcnt u 
,ant a c mnntercm-se no Poder c.ue ~p.e o gar nntu a 1mpunidndo dog e.,eu~ 

~esmnndos , nrbitrnrie dndcs e trnfic1n t io.s pa r a c. ~.OfH ... c c ução de grnndes 
f ortunas. Vieirtt Mnché!do , M>"J.rcelo Cnot nn o enr iqueceram nn pe.B.t.J. dnfl c;o 
l6ni aF.I. Agorc.1 chegou a ve z n v f.:J.m~gcrado "traulite iro" Te6filo Duarte";" l.J 
que se revolt úu par a ntro ir pnr u o. Guerra d;:} 1914- 18 ! 

11DEMOCRACIA" , c.rQ.uivcmdo nas Guns l'" Olun.:~.s ·o apelo dn s populações 
famintas de Cal> o Verde, ~JJD!l>>· c um snv.·a do d~.ver de solidnr.indnde e um 
n obre deveJ:• r.nt r i 6tic'O. Ao mesmo tempo qu0 t.rnbnlhc. pa ra· que s e jam so-
t.orrida s populo.ções na~_iono.i s fiU8 o o tão morrcnlio de fOl!lC , pr o t ,urn oQstnr 
à de snno.ionotlizaç!to de terra s portuguesas. Nn n-ise de 1940-42, n Ilha 
do  Fogo ~hegou a pedi r .:1. su='..' incorp oraç ~o nn A!:J.Óric3. do Norte, pnr n so ') 
livrP.r da mort e . Nesta t .rise n t utc.lidndc dn populaçf!o do Arquipélago 
deser t a ria par n t erritór i o s estrangeiros, se nffo fossem ~s modidns r e -
prossiv~s de emigraçrto dcc1"et n dc.s pelo Gov e1·no. 

O "seráfi,,a S?,-}.azar li profer e que as po:pulnçües portugu6sns mor -
ram de fomo n que emigrem e :t'c çrun const nr om t crr:::.s cstrnnh~s ns mise-
ráveis condiç<Jes de vida em que ac debat e todo o Pov o PortuguCs. 

A :po&ridão d o fnscismo em Po:rtugo.l nffo tom remédio qut: n possa 
curnr . E ' forçoso· olimin::l- l o do t eriit ~.)rio :portueuôs . ESTE É UM DEVER 
PA...'"!UÓTICO QUE À HOi'rllA DO EX.ÉHCITO SE IMPÕE CUMPil.IR ! · .. 

=OuuoO~= 

KARL Wif,SI.IANN 

:f 
O Corpo rod;~:)-;i~-:l.'i .-c- ·~-;labora dor & s do  J ornal nA NAÇÃO" 

c da dcf'untc.. 11 ESF.i~"!R! I .11 cumprem o doloroso dcvur d0 po.r tici -
~ po.r c.os seus ''~ungéncros n o suicÍdio" do s eu mugu.1nit1ü fi.-

9 nnncindor Berr Korl Wissmnnn, cc.;nformo notÍ~in publicnd.r: no 
11Times, de 15/~/47 , que a sc:gui r se transcrevo: 11KC.r l Wl s -
smo.nn, antigo ndido d.:t imprenso. nlemtt, em Lisbon , que or.:; 

procur udo poln polÍ?.i u portUõu?s~ desde qu~ fug~rn dum Campo de Con0onllt 
traç::to· em Novembro (íú 1945, S\.\lr.J..dou -se, p vr mcJ..o du veneno , quando c 
policio o i n pronder n o di a 14 deste mDs. Ao morrer ,  gritou : "Hüil 
Hitler·,,. Na mesma casE". em que Wissnann su suicidou, n polÍcia encontrou 
Adolf Nnssenstoin, . t l assif i mlclO pel.:ts cmtorid.:.:tdcs ali.::td;.ls como um "pe-
rigoso agcnte d.:t Gestapo" . N~ssenstein tentou mnt nr -se a tiro , mns a 
pist ola n~o disparou e e l e  f oi preso . r]an-;o Wissnnnn corno Nassenat.']in 
deviam ter sido rep.:ttriados para a Alemanha l og o depois d0 t er  t ermina-
do 6. Guerra, mas ntru f'Ompt:u:ecera!!l no ncr opor t u . Outros a lcmffes ~_e_~-
~~p~ _ _poli_~-ia n essa alt u r a o.indn se unco:o.trnm .§l_~E.tC. " • . 

"A NAÇÃO" pr otest a indignadamc!ite c ont-r a " pn.s1!o q'.o 
agente  da Gestapo H~rr Adolf Nasscnst uin. Hoil Hi t l er!!!··· • 

A  missa por nl~a de Wiesm~"!.nn reoliznr - s o- à em l ocnl, dia 
e hor a o. fixar  p or suo eminênoi a o Cnrden.l c c r o j eir::.l. • • 

+=+i*=+ 
O PAPA FAJ.DU ••• 

No s  j ornai s dc.l9 à.G-JinCi'"ro ulfino , d i sse ·o "Santo Padr e": nA 
ne9ação dos  direitos civis c reLi g i os os n1!o cess ou.A perseguição sem 
t reguna às consciCncias c on tinuou  e nffJ nfrouxvu . E ' depr~nent e pen~~ 
que a norte horóica de centenas de milhares de j ovens br a vos du muJta~ 
nações de.ixou tão pou(""a paz, c nridndc o justiça . " 
· Se em r,ert os países do ~.1undo o. vidn é t nl cvmo a npre~op.ta o "PA-

PA",a França e t odos  o s paÍse s de rosi~e s dewocr2tic os , não podem sei 
a~uza do s de t dia ~r~~es .Mns p odem sú- l o o s rogines fns~is tas de Franéo 
e Sal.:tznr ,aonde os hvracns nful têm o dire:i;t u de ser livres, vivendo s ol! 
o despoti8mo da Tirani a . "A porsoguiçNo. soo trógun s ~s co~sci~n~ias 
nB:o nfrouxou n cm Po1.·tuP'nl e "Espanh.:t

1
po.Ísuo gov er n a dos p<'r dcsp~.n.n :3 , 

"fjLhos. dj~eet o s da Ig~e j a '' ~ Para estes 11santos varões, n~o fal ou o 

!ill>~i·i-!:r4fi'rü J ltQefc_s_ "õ5Qjê"9~ -.. :PcTo~: p"r:ll"ti'r:ra·-e· ô.OO'h:d"m- ··p~:p.-é"sPllêffil--=li~a::õ"t-.-
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~;.._:.D~:-- -[:,·- ~,-V-' .(\ ~ '~l~I~'-"(;'j-r\-r~~i:t;;;;;:;;:~_ 
G /  \ \ } \_, t' ,-.\ \ l J-.1\ ~ liberd~cd9 ••• "1 

=:-_-::-.:::-:;:-:-:::-:-:-c· ___ --~-:::::-=-.--~-~~~:.::._ _ :__1 __ .... -~ __::~E olonne I 
.~- :-.-:;z.o:~:::: ___ JR~~=-~:I~-§.2~~~~~!.. Pf.~~c·f!'2:~3;}'j:~--:9 .J_ ~~~~~~i:3-.1~?-.2if~~.t~~~~~~-~~~~-

!::. .;~O_:~_Ç/~YJI::3.J~!:-~A .. f~_9 .. }~0_:~ç·: __ .,. __ ... ___ ..._,__ --·--·---
. i'. ~.,C.rça PÚ.blj_c.;:, -J.t::x:8:reitot ili!o.ri:nl1.B) GuardEt .i:;actonal B.6_pu.bliccma, 

P~)lícin- deve cuta r no sej~ viy,u do Povo C1 lJU:.:li-<;" DOIT!O :Ln:f:'elismcnte tnn 
t.:::s ve~-,os · st tem vist o ~ S(n-v:Ú: d.e obst~çc11i.u h livn-'! e~pl~ es:::-ão _d:'i von:· 
tQd""• pGpnl'3:t' ~ Os t3mpos c:m G,Ud o l1'f.lrça :?tl.b1J.ca rnn'?tituig, um o.,:;rcgado 
de pr evilcgj_<J.dos 1 com o í'L:• 1t: {lefendor tt msuutenç1:!o dos seus próuri·Js 
provn.f.Gj o~ , ;j.9. :p P. s sn.rnm ~ :::iwn p!ti s só c Povo tem o di~ e i ·:;c de f 3zêr 
j.mp..;;···G.r a 3tl'1 vontod~ , expres~!:' utravée rlc eleiçrses livres, realiza-
clus d0ntro ll.e um regime de libe:rdrJ.d.e. Os oo:nponentes da Fbrça PÚbLica 
fazem parte do .Povo c , como tal* tém o direito de intervir nos negó-
cios pÚblico3, mas só peltt rw~mca for:Jia que o resto do :...")ovo o fa~ :isto 
é , e):prossanc.lo livre::J.ente a ::nu.. vu:ntJ.de naA t.n·nas. Qu&ndo, como p:re-
s e!lt n~wnte er1 POJ~tugal , a F~ ? Ç l: li.Íblicc. flt1 bSquer e d0 que é CO!!!post a 
por rid.::.ctrt..;s c se jule-.:1 no rl.i:i:-ei t::. de, 60brGpondo- s~ \ VOYlt:->.rlt~ pc~u
lnr u01 até e vi t:.rr;d;) ~J_Ue· essn V<:t!"lt.:!d.:; cá me.r::lí'ostc.:., dité:r n l2i e i m-
pCir J.<.!ti.~ situ·1.ç:~o pol:.LticJ., ~! J-'ôrçt< PÚblica divor~"li1:~ - se do Povo,cnt!".:t 
em c..:m:'l:Lt...: e ora a VOútn.de n~c~ .;n·ll, trr•i e~. 3u.s. origem o a cua :·::~j.ssU o . 

A .:··~rç~: :i:"JÍ.bU.~.d pode e deve intervir pnr-'l impedir c. su1lrt:-ss!io das li-
btn:;}1.fl.or. c cliroitc..s individuais e c0lcotivc G ~por isso mE:"smo qne. per-
rn:.t.neni..umrn~te deve cst2r <'!O SOTYiço do I'ov o-mas não lhe assiste o d.:i-
roit~""J ele i·1tcxvir p?.ra s e c :üo c ~ J~ r..n sit:1aç!!o ele tutol-a de q_uom n9'.u 
llE.~et::-ss:i.ta de tutela, ou na ;>o~içr:o de i"'stitui.doro. e m.:.ntenedorc d.0 
u m :-c3gimo à.e opr essão e tir;inia. 

O I\.1VV quo1· ser senhor dcs seus d~sttnos e n:d.o adrlite que qual-
quer vo<1t-'1dt~ lhe sej:J. impost ;:.~. por Olltro p roceEso que n~o seja o da 
l ivre; expr es são do desej o da w:.iori1.. Porisso, desde que há v inte 
anos se cavou cm Port,J.gal um 9.bi.::Jmo ent r e c- Povo e  a FOrça PÚ.bliea, 
pois que é em nome dest a e com o seu assentimento que o fascisno do 
Salazar suprimiu s 1ibe:cc'l.ad9 dn impre!'·.st!, o direito de reuni~o e de: 
-=-ssoc1-1.1jt':c, or.icu a polÍcia po1Ítie3., encheu c s oadeins de preses po-
lÍtic•JS, c:cÜ''l c mt.!'ltcm P.ssfl. ignomÍ:a.ie que se ('!h::.:.me. ·o cz.mpo de::: con-
oc·,lt!··'" r'ç.o flú 11.a:r.:_;:·~fel , s.:i.;.1.ilv do Dc.che.u o à~ Rcl:;en, criou a s oi·gani -
E['~ÕGS fo.sc.:; fi tau da ;:!ü cic~~dr:; Portuguêsa c de Legitto c Rr igE.da Naval, 
institu~u êsso n.·gi~e de cu:r:rupç~o , ireptid'=!o e mis5ri2. c;.ue s e chcoa 
c'-r:.:-..;r.::..t::.vismo, i:n1)edi:.r o dese nvolvi.me:nt o cultural , econJmi~o c S'J-
,.;j.::..l do r ovo, foz l.'f:SSU..t'[ir, pelo seu scct.arir-mo e intervc:c.cio::üsmo, 
n q·1cst~o :..:C;li g iusa em Portug.;:.l t•, fiPolmen-te, nos conduzü..t por t.:!l 
í'c:.:·1a qne: nos ehco·.,_trarows ho i e fór·1 r..er concert o dr~s :\;açõ .:~ s . Querer fi :1 
r~rça I\Í.blicc. r e coill'.'.P.c:t:, ai:-.~.à~·· , os seus próprios érro s e , em neto Jc 
C' C~ltrtç~c , p-rocJ.o:·:K.n ela nrópria a sua ~nlp"3. , reintegrond.o-se r~3. su:J. 
r; iGsã J ~ c·u. p:rc.-fe:r i J~S lig:â·-so para s~::-pre ao destino do Ülscis~c, ru-
inclo co~t; êl -, qu~:L.J.o , COlõJ::::: fn.talu!e::ltc:- ç cuntccerá, ehege.r a sua h ore. f i 
nal? Se nos c,)mpon ... ,ntcs d<'l l<'ÔJ:çe r..,íhJ.j_cH ainda sn encontram uns res- -
tos de dignidado e honrn, e l a p:r·Ópl·i<:'. que reoponcla a est a inte rroga-
ç[!o. Mas que o faça cnqu.::mtc é tempo poro.ue, mais t nrde, será tarde 
demais e se o Pc.:vo tive1· que .ma:cch'~l· sôstnho à conquist a da sua liber 
Ltadc, não :tJ0d.Jr á esquecer jtl.r.ni.o a tra:lç~c' ri··· ]'6:rça Pública.! -

=== ... ··~·+:-;:= 
f::. R2VOJ,UCÃO )L'r.! 'f.A,-qCHP .• • • 

Oa abuaos, os dcs.'lar d-~~-.. -··;; p;c;·o;];ci.l~~--~ )3-Sbanjame!l.tos cicB 
Tj.r.J!1::s ~a acln ::!.ni3trr:(:~:) p1ÍVlicn, sõ:o os gr..1nà.es fGrme:aes d.as revolu-
ções soci::J.is. So:f:s:·endó ,~ tj rani?., v.:li-s:-: c:rin..,do no ~nimo ios rovos 
un es~, írito de rcY'.:ltc. -::·1e, majs tn::d0 nu :najs cudc, ::-~c::'iJF. po:: se ma.-
ni ie;si·tr c0m vj.olC;;ci::. :impetuosa. n:tJ insurrei~õc:s , sacia:1do no aniqu~ 
lctmt.:;:tr:o rlos t~.:c:tn:Js E'. satisfc.ç:lo dJ órJj o por eles eric.do e longaraente 

~~it~;~~~;: ~.~t~;:;';~~\~~:) e~~T~~~~~--;~a~c;~u~;~~J:i~~~~ ~m~!~i;~ t~ 0â;3~e ·· 
volt1• ,n·u.-Sr''.tc--se po1· toda .:l :>arte, ~ J)lldG deflo.rar c;_u:.J.ndo ~enoJ s.:: 
eslJCI"~.> ~ ,J.::-r.:u"J;endo tudo no seu arrebatamento justiceiro. 

(Continua na página 2) 
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pont. ela pég. 1) 

O mal estn.r da Nação e geral e 9Ó una mudan']a radical de :r.étoC.os 
de Govê1·no ~:; do Covcrn:::ntr..:G IJCJerú obetf'.!" a eclosão de t:ti.gicos a. on-
tecimentvs. 

do e;-~~"~;~~~n~~~~~;;~,~~~e~;~" f~~m~e~i~~ ~~~~ot~;~!~a;~a~o~~~~~;~~~s 
pop1.1.J s.c insure~~-BC- tl~J,l.. R Ci:i CO"li:L'a c r, eci0et";l.;1ln;3 que Ge 9::--o:l'..t;:.21D r.o 
seio dao clar st)~ prevj:l:~.s:i2.1ÇJ..t. e oclflt.liB? con·::r-a m C.c-~1:~2-3 r:u~J ::..e uc-
mc";e!!J. ~r1 nor:1€ à.J düecj_t0 no !'L.s.is fcrtü1 ou na n"d.rE~ de pe..-:-;;co~.'wr o 
prov:.:.l..;Jio~ Os que dese~am o triur.fo fut Justiçe, os que d.Gr.ejJ.Iil pr2.-
tL~ar an rlovus .Vteia.s \~.:..m" se obrigadoB a :rei!.:o:nheeej: que os seus ic1e-
ais DB~'Jl'C•30:., , ~i.'•manit:f.rü:~s, 8rJ:tnoip'1clores, ele ne)"u"l:.1.:r.n modo E-e ncdem 
reali~al' numc. socied~.:de (~umo a q.ur~ ho;je \r:Lt::;c~<:J.: C•mpr~;e::: der.: a ne:cr;~ 
sidRô.e ele ·ur1 e e-forço revolucionarj_o que limpG tod.:l a t.f'I_.c-::. de si,& pu-
trG:f:'t..cçUo, vj.vifj_q:.::.e CO"ill o seu sopro ue co:rações erlto.cpE;ei.U.ClB e t'<OD.-
duza a huma""liélade à a-onGgLç~o e ao heroismo, sem o que um1. socieêl11U..e 
se envilece, se de.g:ro.da e decumpõc

11

• 

Os dit'":dor~~ nun[la s~;; entregam sem combate~ O Povo Portugu .. Gr; tem 
que pe.ssr.r rlo pensa:.terto & dae.. pnlavras à acçao' se quizer lib'~l tar-
se rl.as odiosas grilhetas elo frwcislT'O p pcr~lonificado ·no Govê:!.."'TI.O c:e Sn.-e 
lazar o  o  o ==// /== 

Q~-:12.\f;l-l.:__s_...::_ 2.~- y;~gv .. :s; ..• ~~As ••• 
-o· ~api·~ão Homero de Oliveira M:1tos •nf:':o reprimiu, !1em prendeu 

r;ru::fOS armados que traziam alar:madas ~o popul::-,ções';. O capitão ~.latos , 
sendo sonan1ante da. G.N"eB.. e:n 1:-;.eguengoc do Monaarraz, durante: o te:mpo 
da Gue:r.c.::. Civ·il Espaj_"lhola, · pr~.;r_deu, aasassir.ou e· entregou aos si{'3-
rios à.o sangu.j_ná~io Fré:neo , p.'lra 3e:r.em fUzilados, mtlh'3.res de pacÍfi-
oo5 trab:=tlhadores espanhois que, ~umildes , desarmados e invocando o· 
sar;;rado cll.reito de ~~ e ilo, vier;;;.m acclhor-r.e sob e. p:rote'·~ção da b.:o.n- · 
dolrU portvg' ... 1i§sa8 Co:.no no m:r:.r:iante do desteer:.me--:1to L;jjj_xto r:tc Br.-.rrejro , 
pro"'!UTOU iwperlir pêl.:::t f6rça a r.::.anifest:~ç~o ordeira dcs uper~·Li03 
barroj.re'1SGS no dia da Vi tó:ris. .das 1-Tações Unida&, e manCAm aõ s..cmas 
aperreà..?.n para sufoc a r  a menor ma:lifestaç:!o de li be:rdad.e dos de.nncra 
tas e ·reDublloe.nos da. refe:cida vila. · -

- 0 it.:neutf.: _/illtÓnio R:.mcs I'at:.los 11 ~ão actuou em v6rios tunmltos 
na p0voo.çlio â.e Qu.J.clrazais 1' pêlo simples razão de êste povo :9'-'-r:f.f"Lco 
ser lncapuz de ta:i_s desmandes. O tenente RaMos PauJ.cg !:!l.a:t1tlou es:r>in-
eurd2r'.r O pOVO de quad2-az.aiS por ês"te, ordeire.mcnte$ pedir MO.iC::res 
Oélpite.ções de ret:ionamento, maiores salái.·ios e ma.is chas àe trabalho .. 

- 0 tenente Rui Be!lto Pe~s oo. "não rerril"lliu, nem prendeu gn:..pos 
recollheeidos t'"omo perigosos  e que trnziam alar111anas ae povoa.;ües da 
regilo de r.[ontc-M6r-o-Novo". O tenente l'essoa, em Feverej_ro de 1945, 
exPrceu fo:."':"te :~epreec.ão e envu:rr?.lon na Praça de Touros de !l:mt:::::nor 
ruilhcrcg U.e tr::::.ba.lhc..dores rtu·ais que, de br'lços ('&..Ídv3 em at itnle or-
dvirs..1 ped.te.m nuwento das ~apitnções do ra~i.oY'.ameuto por r.'ão p.....:derem 
ab'Uen:.~.:-.r-se; no trabc.lho com a deficiente Cfl.l:<tnt idP.de c qun.J.id:J.de de 
alirr.er.tos tJ.l.le lhes ara .atrihuid.s.L Com a (I!Ol';_).";Jor.;:.çâc do te üert

1
~ F.ui 

Pessoa foi css:1ssinado no Pl'3stiJ da r~ . N ~ rt. .. ne1a Cestnpo o 'JDf'~:-k::d.o Al-
frl'ldo Dl.niz po~· esm.?.ga.me11to üos test:f.f"ulos: O teur:nt; rrsc(Je. í'r•i ox-
pulro ;J.n. G ~ J.: .. R~ em virtude duJDa série da l)urla.s e calote3 feitc•s ~ru 
MJntemór, e po.,._.. to r violado uma menor, lr~ug dtuna pJ~S:çq_ do seu r·om'\n-
do * Bs~;o en~ral:!'leiro está agora empxe~Fl.dO no ·Jrémio d )5 Arnazen:? d'l 
Peec.a :lo naco.lhau, ~o!l'o vessus de confiança do coma!ldante Henr:ique 
:rcnrreiro. 

--oOo--
!iiERGADO ;i:•:GHO. o .AS CL.I\RP.S 

o lo.vrador de Elvas·,--G~~çal-v~~- pj;ili_-;i.~~-,-·~~~·t-5 vendendo os sui-
nos de co!1lVênna rom as atltO!:ide.des fis·.)eliz<.ldo,:as, 20 ?.Lr'ço de 
350600 a arrüba. O !.J:!:'~ço da :;pbel:t é dE.: 200~ )0 •. ~;."t,e e vJtrcs lnvra-
dol·cs vende!'"l o azt:itc f.1.0 prêço de 120~GO 0 decç:litrc. "o i _t:-~.?.ra i e to 
que o lavrador de nome Telo, da rresr-"1.? região, 1:1antfe-stnu apPnaS c1ez 
mil Cecalitros de azeite,. se::do a su'.l t·ol:te:ta de lG.OOC..? 

Os g1andes lavra<'!.orés ~)o o~:; maio~·es candougnu"' 1·vn da Hercc.do 
:Neg!'"o. Pl1.6.era! as suas cm ... .viJ']Ües í"&sc~.st'ls e o p'1.rtid:!.J.jsmo .:!"l ti-
rania garante-lhos a i.mpun.id9dc. das sut:s a.otivi.d~des de EXPLORA.DORE': 
DO POVO TRABALHADOR! • o  o 

• 
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Fora derrubar o Govêrno fascista de Salazar torna-se necessário 
que os democ1:atas portUL,'1.l@ses se unam e disciplinem cada vez mais a 
sua at'!çáoe-~ 'l1odos não somos demais para destruir o fascismo e substi-
tui-lo por urna népublica democrátj_ca que seja uma comunidade de tra-
balhadores livres. 

No 11MillTAF" e no "!~tJD" 
1 
que orientam e dil·igem a oposição ao Go-

v~rno de Salazar, todos os democratqs e a~~aôcista5 têm ~abimento . 
Br n-~~ .~cisn qu.r -t orl:-:·s gcot·~~!!J ar sn.as (lj:r -~-t:ri.zes P. as cumpram. A ~oor
denação de al'3tividades é indispensável ara cbte1·mos a vitÓria da De-
roO(;'\raria. 

A unifü<ação e disciplina de forças consegue·i-se melhor através 
dos partidos politicas €llandeetinos, representados naqueles movimentos. 

Actualmente, purece-nos ser fácil a qualquer português anti-fas-
oista o filiar~se no partido polÍtico que satisfaça a sua ideologia 
polÍti~a . · 

No momento, existem em Portugal tr@s grandes correntes polÍticas 
diferen~iadas onde podem ag~~par - se as mais diversas tendências,desde 
que se abstrE:.iam de pequenos pormenores e ele outras preocupações de 
oomenos importância. Assim, julgamos nós, devem agrupar-se e consti-
tuir um grande partido todos quantos aceitam a doutrina COir.unista; os 
Socialistas devem unificar-se num forte partido socialista; e os De-
mo~ratas e Republicanos Conservadores podem formar tw excelente par-
tido demo!ilrátit"o. 

Consta -no~!! que está em organização um partido polÍtj_co, baseado 
nos principias doutrinários da Igreja CatÓlica - o Partido Democrata 
Cristão-e congratulamo-nos com @sse facto porque, desta forma, taro-
bem a corrente catÓlica e os monárquir:os terão um organismo qualifi-
cado para se agruparem, sem necessidade de se filiarem, 11contrafeitoe'

1 

nos partidos republicanos, ou de ficaram "isolados '1• 
Portanto, as linhas gerais das grandes correntes polÍticas A~con 

tre.m-se já definidas entre nós. Os grupinhos não têm razão de st:;.bsis .... 
tir. ~e vem trabalha.r no sentid.o de se asoimilarem aos grupos afil"l.s 
mais numerosos e merecedores de crédito duma melhor actuação polÍtit"< 

As recentes eleições francêsas e italianas indicaram-nos que os 
pequenos grupos só podem ~onseguir uma representação parlamentar di-
minuta, c, por consequência, satélites dos grandes partidos.  A disei-
plina anti-fascista exige que nos unifiq_uemos em grandes organizações 
polÍtice.s. A di~persão é um ~rro crasso, muito prejudicial à nossa 
luta. SÓ o fascismo dela aproveita para ir durando. 

Devemos elimina='=' da nossa acção os agravos e tricas que nos di-
videm, e procurar os liniamentos eomuns que facilitam a coesão do nos 
ao trabalho. -

Na democracia há lugar para todos viverem e serem felizes,e nin-
guem será esquecido pela sua luta c ontra  a tirania dêstes .:trág_:!:.~ 
vinte anos.  A ~ada um conforme as suas obras e os seus sacrrric~os . 
TõêfaVIã---;Pãra que a todos possa sêr feita Justiça,  é indispensável 
que re~tauremos primeiro a Democracia em Portugal. 

E ' evidente que procur~~do a unificação dos anti-fascistas e  a 
sga filincão em partidos politicas das g:r.ande.s correntes doutrinárias 
ja diferellciadas devemo~ agir com vigilância e cautela. Têm de se 
evitar ~nf~ltraçÕes dos· fascistas no nosso seio, porque a acção dêles 
entre nos o , fatalmente, perniciosa à unidade.  E ' natural que muitos 
fascistas portuguêses tenham 8VoluÍdo no sentido d~ democracia mas 
o confinamento de clandestinidade em que v ivemos não nos permiÍ e con·· 
fiar nêles. Mais  tJ.rde, quando tudo se possa esclarecer, talvez po2-
Fam entrar nas organizações demucr.ftj!Cas; agora, porém, deve partir-
se do princÍpio de que :.1 presença dos ex-fascistas entre nós :oão é 
àesejável .(Primeiramente serão Julgados OS seus actos aentro do fas-
CiSllO)Dem<?cratas r; republicanos portueuêses: Unifiquemo-nos nos grnn-
des part~dos polJ.ticos que estejam dentro da lilli1a ideolÓgica de ca-
dn um! CerremoB fileiras em volta do "MTJNAli'11 e do "MUD"; coordenemor 
e  disciplinemos os :z:oss~s esforços sob a sua superior orientação e 
actuamos com determJ.naçao e coragem no derrubamento do fascismo Sala-
zarista! 

QuereioOs um. POl"tugal Livre e Democrático,  c sÓ UNIDOS NA ACÇÃO 
E DE0IDIDO§ !{A JJUTA o conseguiremos 1 _ 

A DNIAO FAZ A FORÇA! PORTUGlJ:f:SES: AVANTE PELA INS'rAURAÇAO DA DE·· 
MOCRACIA POLÍTICA, SOCIAL E ECONÓMICA EM PORTUGAL!!! 
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Tfru dus p·.::iJ1C rpf~ lz~---ob,]t':!Oti.VCS rlu D~tun~::xn Salazarista, dí:lf!ite o ::;eu 
advento, f ... Ji o de -~ To..;fSl'es ...... ~x o pB~~ aoG o.r::'.1• -~,>? : ·•1p<::3 ':'.:::...:. Jr-
der..s ::-elig:i os":..s e do cle:rlN J l.br."O, cssor, eL .... GtOiltC->3 p-3.::C.J.3:...~ .-!;:_ _,,.3 r:.· 1, 
nada p:tod.l?t:.:.dü, c:=!.uzam assu.st;.;~.(l.orP.b Gd tras·JS n;.;_ ecuno.nie d-.:.s ~a(:{(us 

onde se insta.lun•. 
:Portw;al eetá, actralr :~!J ~.t1 1 a ser rl.t:.V'):t·rdo po2· legi"?:es ele p!.;.êros, 

frr..dcs e fl·ei·~·<">c3 1 <.~t~:r:~q ea1:f'.;t"i.:t. ":! ~.n..f'.:'!-~~r:..ntt·:. q,l8 !l.81l S€.·J'18r pode:r'l jv__.ro-
r-ar :1 ftm fD'1.TJ1' o ~"!:·o_JI';r.:_t.._:, d.;.: cont.Lf''J-:>roll' ?u!'"t'lgal, pois não exeJ.'f'GJ!l 
a fu.nç.:-:u !'3CO.L-~ ·J. e dJ.\r~.H~ d:::. p~or-ri..1r:.o . 

l]j·j_s tv a.:.P.~-·e: 11C..::'Of t>S.i.. e lt'!-1 tiDla~J..,_i-"'OS !I. Mas files' que se di-

~:l~~~7;€:>~E~ :~:;~:mâ~;;:~~:.~~~~~: ~,~~~~H~~~~.~~~,~; gy~~d~~ 'li;~~~~: -
~~:~~~~~~~~~~f iF~~;;~ · ~ E~~~2:~;~:;e~;,!!~:~m~ pm~~:~r i~~~~~~~~~~h 
dos tr.:!'hült·;do~e s. i:..as u.:crD Gl~s narla se :raciona. Prutie?..me'l'lte natla 
fa.lta l..!.BS ::;~:1s bojud.õ:.'S dcsp(:)'ls·~~; . 

Pvis bcro. 1.<;' a êzteE '-.!10~'-":l:ntos ir..•-o:rorltttivos aue o Tiré:!lU te'!l. da-
do o Plt:lh.Jr do paÍs ~ P,;rtu~r.l J t~o j.:: u!:u int'o!9.ensuiável convento. J:lor e 
tocla 'l parte polula:~l os ag,:mte_;} do ?atic"'!.C l 

Depois qu.e um bispo í'ç::; di,;tribu:í.:r ,. tÍ.figie do 'l)itador e ftO:lf"e -
den indrlg/~!lcias a quem a ,~::::.~ ~ ~'~ e z-eoit,&t1QC 'Ul:las tantas pal~·.rr3s d.e 
adoraçãc, Sals.:~ar :-1ão· sabe q 1..lO mais llw~ ..,...,ze1 e:'i pag& de tão ge~1ero 
~a be:3.tif'içar~~o .. E, prÓdigo CO!'i o p-at:::-in:-.Ú1..·i.J Nacional, dá-lhes os me-
lhores e mLis belos edi:'Íci.o~ , -,í·erec~. -l~H·~ grand12-s prop:ticdad.e5 er:J 
Portugal, P.xtenBOS e :ricc-é ·~; p_rri.tÓrj_os el·J África e milhares de contos 
- tudo .•• pa:-:a su.Et ~:'lior GlÓric! 

Havia, porém, UJ-;, cstabeltJci..mento emt:lo n~o tinha sido possivel 
ao dituêor substituir os t"'C;::."tl · lb.t~düJ:.'eS -pul.Js pad:ces e pelas f:::ejras: 
Eram os Hospitaj s r;ivis ele :Uir.;,c,:... 2M v i:d;ude da especiD.lic:.ad::; d.on 
seT.viçoR, o p0ssoal ·de e1.L:fe1·mager:: tem de _r.:cssuir cónneci:JiéLt JG t5nni-
p.os, que lhes pPrmitam ser Po:u.s o~ilie:~e~ dos méélicoc. A c1::..rG.. dos 
doentes devE: se!' a suprema mi::-~~Y.iu d.J p.ritJr~ iro estabelccixer.tu hrspi-
talar do país. -Devie. sex "lG~iu e a.:;nlm tE'r.:. s:.do, n:~io: cu r.-c nos. in-
felismente, a on~:a dos duante:;/ nt::o. interJ~J:~a no Jeato S . Sé.la'3a1'! 0 
que é prcf!'i.sg é sal-vEr-lhe d :::.lrr.a! •.• nio pJrlJt:b ~á fcT3.":1 rom-:;:··_àos 
capelãe~ c·:ttolj_cos pere. oa dcap::i.t.=j.s Civis e ord;•r:::::-da a sa.tstL.uiçffo 
dar:; enf!n·r1ei:r:as üo H.os_Jital do -~vgo pc.r 1:--rr.:le; de cE.rirlad3, h:9.1e:ndo já • 
tanbem f'reiras ní..l S0:rvi•:o 11 ;:":.v liospital :los Cap"üc.:Los • • • 

Tinha <le SP.r ••• J... Cu.Yi ... -t !i.omu:na e o. ;'oeccão ll'l..t!>.Ca desarma!...."l. nem de-
s i stem dos seus pro_p::ifii tos! ~ 

Bo~ é y_1.Je 08 d.J!.Y"Ocratas, lii.lcr.ais c r€publicar:os o não esqueçam. 
Uma per[U...~tE-., .rçerws~ ao Snr • .EnferL'1ej ro ?,CÓr C.os hos:Ç~itai.s Ci·ris 

de Lj_s"uoa: .5nr. _r,~ é à ico, -é Jn n~o V-3L{::3.d3 çue há nr.s seis JYtéses, e'1tn .. 
os mu.itos r:leõictu:~ent;o~ q-....--..e falt~.r11 nGs.ses hos:çit::?.:i.s, p01· fa:1_to. lle v-ryr-
ba, se <'unta o 119l.4:1, indispc:msaJ"el p.:~ra. a cu:.~a :la sifilis? ~:qo foi 
esta a afir:tação qne v·. J~~\.cia . :fe'Z a. l:tr.'! ,'lTrJgo, e:n pJe·w Caf& 11.estn~.1-
raç8:o? Se: nZio há ve:-..~ba pt:!T.S Mf...dinementos, C'Ji!l0 h4 ~,rc:rJa p3.:r.5. :n .. p:a,r a 
•apel:'les? :Rnbrict:·.s Vl"ÇO.'I.t.Jnt.J.if dil'~rente ::~'f Evide:1t~n.a~:.te (rya":-1e-oe a 
esnt.n-t07.-U d.l habttu3.1 der;c~ulpr. quaEi cC::m-;;>.rr tcnde!wio-,a pct.:·~. ~: .. <"n ·.i.!' 
igno1'm1tes a q'J.er;. se &trove v falar en vsrbas. ~ .) CU.r."'l.-fe P_ si.:.::~ lis 
rom orações? Outra pe1·gt1nta: B1 o Snr. Alves Roç:3.das 1.u.1 II:énico ou. é 
um padre? =000= 

f\_).'.,~''~'13:~. ]Jpi~Q_Cl~4,:_[!< 

A Der:J<'racia em Portu.ga1 t:€lr-l institnj_da por homens set11 rezponsa 
bilidadcs no passado po1Ític0 da J:aç~'J e que se volta;n decididGr.Lente-
para o porvir. E ' tempo. de• se t:::·trPgarL!rn os destinos do paí~: ~s r .. ovas 
geraç~co de C1.em"Jcrat'l.s, e de se ontoJ:"gf're'TI ao Púvo Port~"u2s aG nes-
mes libcrd:--ê.c:5 ']_t'!.C s:'!o disfr11t•Jdas pelos novos civilizados. Che-.o;c..u,por 
ta!ltC t 0 D'O:neLto êle todos os l·ida.dãos portugu.Jscs oxigi:':."em o pe:.no -
e:zcrc~cio do::; direit()s da cidada.aia.O t&moo ?io ·C3s-::is.no :passn,. ~-1ã'J 
quere'110S regressar p~u·a e simyles""Jt~t.:: ao5 regir.:es J..j~erais,cujos ~r 
r o~ são patel"'.tes ,embo1·a THcorJ.luçamúS u vat.DT da ob:·a rer.li3éH~.'3. pel3 
Rep{it-lica Cr!'. ''vrtu.gal de 1910 :i 1926 ... \plOVI:it~l'lCS 'J. 1::..ç?..o 1~E·ter. 2') 
anJs de h:is t0ri9. t1rúve;:rsal e nccioual. l·!r te·,1de.:10s ,s•)bre1:l;.üo, q1.~e n demo 
cr:1cj.a n~o pode ser mera :f'orrm.~ jurÍdLJo~ ro::.íticc,carece de receber iii 
t.euso conteÚdo humano social-t:JConómico e p0dagógieo-cultural. -


