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ESPOLIO PINTO ~.!JoRTti!1 

... ~- ~.,J:>.L 

-Julho de 1958 - A C Ç 1( O S O C I  A L  I S T  A NQ,  1 

A.S. PRETENPE: 
-faz&r e publicar um inquérito à vida social e polÍtica do nosso povo; 
-mostrar que as soluções dos· .. grandes problemas, que o Fascismo não quer 
ou não sabe resolver, só podem ser encontradas na senda do Socialismo 
ou seja da abolição da propriedade capitalista dos meios de produção e 
<:Pe adefesa do povo obriga ao entendimento das classes trabalhadoras e 
da pequena burguesia1 hoje no combate ao Fascismo e amanhã na vigilân-
cia da contra-revolução] 

"" contribuir para a consciência política de um vasto sector da classe mé-
dia e do operariado 1 

-ajudar a fomentar um movimento de resistência cÍvica ao Fascismo} 
-obter a cooperação dos oposicionistas, sem descriminação de ideologias 
ou partidos ~ 

-comunicar com o povo, por este e outros meios, tal como se a censura não 
existisse e falando sempre a linguaeen1 da vardade. 

·-·---·--·o M<ÍMiÍTo P<i1fricÕ--·-·-- -----------
~ - A Oposição poderia ter· dest1~fdo o Fascismo no passado dia 8 de Ju-

nho se tivesse conse5~ido uma. acção fiscalizadora das operações de 
... voto, de cujo choqu·e com as autoridades teria provàvelmente resulta-
do a insurreição clv~l em todo o país. 

~- Mas a Oposição sa1u ainda vitoriosa da campanha eleitoral: 
-porque se fortaleceu a confiança do povo na iniciativa e direcção PQ 
líticas dos oposicionistas; · 

-porque se perdeu o MEDO que~ como primeiro objectivo do Salazarism~ 
dominara lcrgos sectores da nação; 

-por~~c se mostrou claramente a laraa maioria do povo que aspira a ve~ 
-se livre do Fascis1no:; 

-porque se conseg .. .üu que as trapaças e violências cometidas tivessem 
um extraordinárj.o eco internacional? 

-porque se incrementou a desagregação do Salazarismo
9 
para cujas hos-

tes se passou o NrEDO, levando-as a espingardear muldidões pacÍficas e 
a fazer sair tanques de guerra para as praças de Lisboa; 

-porque se alargou a compreensão de que na luta contra o Salazarismo 
só import a ser contra o próprio Saiazarismo sendo pollticamente err~ 
da a descriminação de quaisquer oposicionistas por outros oposicioni~ 
tas. 

~- Esta vitÓria tornou-se possível pela inquebrantável vontade de luta 
do nosso povo, que é preciso orientar de harmonia com as possibilidã 
des do presente momento. 
Na esfera de actividade lega::_ ou patente impõe-se: 

- a preparação das próximas eleições das Juntas de Freguesia por comi~ 
sões locais e populares g_ue imediatamente escolham os canditatos a 
presidentes das Juntas] 

- a exigências da libertação dos presos políticos e angariação de fUndos 
para socorro às famílias destes9 

- a luta contra a censura e as medidas de segurança. 
Na esfera da·actividade oculta impõe-se: 

- a  articulação por todo o país de um movimento de resistência pacÍfi-
ca ao Salazarismoi 

- a organização de nÚcleos e quadros partidários que com representati-
vidade possam est abelecer um entendimento partidário de todas as fo~ 
ça s da Oposição. 
Tomemos consciências de que a fusão destas duas esferas de actuação 

0stá naG ~ãos dos oposicionistas, através da sua cooperação e iniciativa 
.~olÍtica, conquistando o reconhecimento legal da indiscutível legitimidade 
de todas a s suas reivindicações. 
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Q....ÚL..J;llí.Q....JJ.l.$.P.m.lSQ.JllL3AL.AYJl_ -2 -
O discurso de Salazar em 30 de Jun:no p.p. na séà.e do seu.partitlo -a U.N. 

-oferece duas notas domin~~tes. 
Uma delas é a Qe confess&r a perturbação lançada na Situação pelos oposi· 
cionistas. É assim, depois de tolal!lente se. co10.parar a Cristo, refere-se a 
11algv.ns espíritos que terão meor.10 cher:ado a dt~vidar das 'JirtualiC:.ades do 
regime11, afirma que há n quem esqueça as nercês receCidas e não corresponda 
aos serviços que se lhe prestc.ram11 e confessa a 11deficiência J:eral de diri-· 
centes com que lutamos (isto éj o Salazarist!O) em todos os sectoresn. Qv.an-· 
to ao verdadeiro juízo internacional sobre o Estado·~Novo, co:..1fer::ea também 
ter recelido suJestões i1discretas:1 por parte de !1'overnos estranc;eiros no 
sentido de serem dadas condicões de vide. volítica le.jal à Oposição. 
O outro aspecto do discu.rà~ traduz-se 11;.1. deL'1oc;oc;ia das 11leias promessas. 

Admite que tta desiGUação do Chefe do I~stndo !1ão c'.evo. contint"'.F .. r a fazer-se 
por estn form<:'.11 (eleição C.irecta) mas pronete a co:-.tü!ué:.t;ão do princípio 
eleitoral universal, defendendo o 11hibridismo:1 deste sistema com o do Cor-
porativismo. Refere-se a um 11texto leeal que suprion on ã.ii.·JLw.e. as razões 
de queixa apresentadas11 contra a censura. Afirma não ser poscívcJ. nem co:;.1v~~ 

niente fazer um partid.o ela Oposição ~- por não se poder ser ao mes 10 tempo 
monárquico e republicano~ catÓlico e comt>.r .. ista -· mas :;>rouete qt~e as vozes 
discordantes poderão ter :•peso r.a governação11 c q1.;.e a vida política ficará 
11patente aos mais por outros camiuhos:1 d.iversos do C.os partidos. 
As conclusões a tirar são as de qt~e ·· quanto oo primeiro aspecto - o ata-

que elos oposicionistas abriu profundas brechas no Salazarismo; e -· quanto 
ao ser.undo -qv.e a liberalização do reGime não pod.e ser alcançaête. por dádi-
va espontânea pois tem d.e ser forçada pelns nossas reivindicaçÕeE constan-
tes1 sendo precisamente pelo facto de na Oposição w1s se:cem republicanos e 
outros monárquicos, uns socialistas, outros comtE1ists,s e outros catÓlicos, 
que todos devem exi&ir as liberdades fundamentais numa actr:.c.çG,o conjunta. 
A Única verdade do discurso está num dos seus passos finais~ é a de que 

unão há leis nem co~1st ituiçõec: nem regin!eG polÍtico::.: r:.e!"!l ol"~<Omizv.ção üe í'O!: 
ça que por si ge.rantan· .. a finalidade a· nt.incir, .Qg_Q_p _ _e_G.rJ.*"-..i,i.Ql3_<:?_ Mo D.ÇY'.ii-
~_n..~Q....J2.r.Q..SJ.l~~--Q.J:_..'f.?llslSJ!l.,?... .C..;1.d~a- .9....4.a.l .. e~~.J.L §~e.G.iQ.:r..u . Estamos abso-
lutamente de acordo. 

lt·k~llli:.-m!AlA._Q.\Ul...M1AMll.l'AGLA~~-JlA~J;:JL9..\!1c_ iJ<cillA . .J I:S.Q 
Fernarido José Ribeiro dos Sa...YJ.tos J'orc:c, ele cerc<?o ct.c q,uiaze a.11os, foi mor-
to a tiro no Porto pelo Chefe Camilo ela l3a. :bsq'.:ad:;:-:2 ela P.S.P. do Carvalhi 
do. Era filho de José Dias dos Santos Jorac (eu_T'lre:;ado na. ~~orcue ~ Membro 
da D. C. T.  e de Eva da Graça Riàeiro dos Santos Jor_se. O cadáver do· Fernan-
do José recolheu à casa mortuárl.e da Casa de Saú.de da Joa ·rista, tendo a pQ 
lÍcia dispersado as pessoas que se reuniar:t para acompa:1har o e~:torro, o que 
só foi permitido a veícv.lo.s auto,.."'.Óveis . . S.?-.l-..Q.jj.?.J'_e.mLi.mL.Q..Q.:i,J.L_W,.e~c ... QJL.ÇJ.n.c..Q. 
llliJ._.f'.Jl_Cj,ll),.O.§.J;.~ .. Õ.f' •• f!-.0. JlAL.\IQ..Jl~'l..~Jl.Wl_j.JlÇ.Jiçl,. 
------críTJ\DXoJ3.; ----.-~~ __ ...... -~-·----~-- · -------·· ___ ....... -~-
-Devemos considerar p resid·e:1te e lei to <la Rept~füica o Go~1. Humberto Delco,-
do em virtude da adesão inequívoca que reccbeE ~.:-:-. Grande naioria da no..ção, 
aplaudindo-o e felicitando-o onde quer q1..:e se e·\cOl:\tre. 

·-A. S. aiJoia. a organização do MOVH!iBNTO NACIOriAL Il''TIEPEND:C!:TE. 
- A. S. censura os democratas que por ::z.lte. de vitão :JOlÍtica ainó.a não com-
preenderam. que só a UNIDADE OPOSICIOFISTA, cem exclusão de catÓlicos, comu-
nistas ou monárquicos, pod.e triunfar do Fascisj:J.O. Em vis-~a das fraudes co~
metidas~ noraeadamente através da or;::onisac.:õ.o tendenciosa do recense;::..mento e 
do não reconhecimento dos deleJad.oz ele i torais do candülato indeJJCl1dente -
A. S. aconselha os cidadãos a escreverer.t cartas ao Ge~lCral Craveiro Lopes e 
ao Almirruite A. Tomaz insistindo nf!. recusa de tra!"l.St"!li:-:Gi=í:o d.e poderes. Devem 
os portu&-u.eses transforr:J.ar ·o dia d0. trar...s· tissõ.o de poderes nur1a jornada de 
protesto, vi toria11do o Gen. Delcado especiulme·1te no percurso presiC.encial. 
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- 3  -
-A.S. denu~cia o ministro Santos Costa como responsável pela repressão e 
ambiente de ocupação militar experimentados durante o período eleitoral. 
-Devemos apoiar moral e pecuniàriamente as greves de operários e campone-
ses pois estas não podem ser consideradas como actos de subversão mas sim 
de reivindicação de justiça social e de protesto contra o impedimento frau-· 
dulento da luta legal pela Democracia. 
-A. S denuncia a propaganda d.os jornais e dos cinemas que tenta desviar a 
atenção da opinião pÚblica para os acontecimentos da Hungria, do Libano ou 
do Iraque, ocultando o assassinio de portugueses no Porto

1 
Lisboa  e Monte~· 

mor pela PIDE e GNR. 

-A.S. denuncia as editoriais de falsa conciliação do 11Diário de Lisboa11, 

pois o proposto apaziguamento de ânimos conduziria apenas à rendição dos 
oposicionistas e ao fortalecimento do Fascismo. 
- A. S. propõe a todos os cidadãos conscientes que prossigam o actual movi~ 
mente de resistência cívica; não comprando lotaria, só comprando jornais de 
orientação democrática, assobiando os documentários políticos de nrmagens 
de Portugal", não pagando_ as contribuições e impostos, só comprando merca-
dorias em estabelecimentos de oposicionistas, pondo luto no dia designado 
para o investimento do Alm. Tomás e 

DIVULGANDO ESTE BOLETIM. 
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