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AS MULHERES PO~TUGUESAS 

Os democratas não se podem alhear da educação política das mu-
lheres portuguesas. 

A participàção das mulhcres.no MOVfMENTO NACIONAL DEMOCRÁTICO 
é de uma importancia fundamental: 

E, indispensável ü .1teressar ~s mulheres pela vida politic~ d? 
país, atraí-las às grandes batalÇas Pela conquista dos seus dlrel.-
tos cívicos, faze-las participar nas nossas organizações. 

Os d.em.ocratas :pc.ir t\tgu.e:s<=~s t'l-~~ Uo-v·em Asq_Lt~oer que .. a.s mulheres 
portuguesas são metade de PORTQGAL. 

A propósito da administração das 

CAIXAS DE PREVIDENCIA 

..... uT0davia, e em. manifesta discordância com as determinações da 
lei (Decreto-lei. 23048 de Setembro de 1933), os presidentes e s~us 
substitutos .e vi ce-presidentes d0 caixas si·ndicais de previdenc1a 
e caixas de previdencia bem como d federaçõcs-sorviços médici-so-
ciais, serviços mecanográficos, habitações económicas e divulgação 
e colaboração internacional, são todos, ou na sua esmagadora  .  . 
maioria, pessoas estranhas às actividades· industriais ou prof1SS10-
nais abrangida::;:i pelas caixas, e d,E.: um modo.gerSJ.l são funcionários 
do In~ti tu to Nacional de Trabalho e Previd.encia, departamento que 
tEJm,. por ~ôrça de l~i , a função de coo.rdenar a oricntâr toda a o;:-
ganl,ca do t:r:labalho nac;ional ·e, simultaneamente, :t:iscalizar a adm1-
nistração das insti tui~õcs de -r.~r.ev:i.dcncia c ossa circunstencia 
tira toda a liberdade de resoluçê:b E.s d:i,rccçõas11 • 

....... Para a própria sedE: da Federeção n~o se deixou de escolher 
prédio ge lU;XO (o que não qum: 'dizer qile 8steja·;péssin'le.mente ins-
talada) cuja renda ·e.scende a 26 .500$00 mensais 1~ 

. . .•. "E mais, mui to mais se afirme. no relatório dos inspectores ... 
Bas.ta, citar que b . feliz .arquitectO que chefiava ã 6~. Divisão de 
Serviços  recebeu, só. do percpntagens de projectos e ante-projectos 
feitos para a Federação,a qual estava ligado por um contracto pe-
lo quo.l recebia ordenado,  a módica quantia de 663,751$88, não fa-
lando já dos·ordenados que somem l9l.757$5o, além,··ainda, de E·sc. 
313. 9o6$o4 que recebeu por percentagens des Caixe.s do Comércio e 
Textil11

• • • • • • , 

•••• ~ 11Neste aspecto de• administraçãO 6 tristemente curioso fazer 
referencia ao dispendio de 5:).5 .84o$76 para. e clínica de obstetri-
cia e ginecolOgia que ne.o chegou a. func:lon~~ r. S6 depois de maiS 
d,e in9io fnilhar .de ·contos diope~didos, .a Di;r-ocção1 da Foderàção 11viu. 
os '·:i!nCçmveniehtes financeiros da sua .. al;>&rtura, pois'. e seu 1fuiJcio-
ri.e~ento 'devia: import~r em c 'orca d,e· 2.000 corr~os por ano q que ia 
ag.~7:'"~ . al!ncla ~ais a si tl.;t·açãp fiiia~ceira du FedGração11 • 

• • •• • •• 
11Mas ; -8peZa~ de .se. chegar h conclusl!o, pelos ~erviço9 . compe-

tentes do I.N.T.P,·,''que .o . seguro social ~e mo~tra extreordinária-
lllenté inseguro' procura-' se exi'gir do trabe.lh'i'dor mais' do que jé 
se lhe exige, como se· fôsse eete e o 'contribuinte que houvessem de 
pagar todas as loUcuras Çlos administ~adorés da Federação. A par 
aos gastos vultuoso-s da Federação dos Serviços Medico-Sociais, o 
Fundo Nacional do J~bono de Família sofreu wn estrago ·extraordiná-
rio, calculando-se que os donativos atribuidoe e.os Serviços Medi-
co-Sociais por aquele Fundo ultrapassam 35.000 contos. Criou-ce 
assim, uma situação de d~ficit ao Fundo Nacional de Abono de Fa-
mília11. 

Da Exposição dos· Dirigentes dos Sindicatos 
ao Presidente do Conse~ho. 



2

. 3. 

o~ !1~VOS têm ;-dJ.r<n to de. d~ zc.r que n~o quero:! ::lC'ri'or. Os povos têm 
d.L ~.· cnt r· de r;scalhc.r,en t r e t: F e z. c p 3-uorre. N6a cscolhemcs 2. Pr.z. 

tT:::1 :>:vc-:cno Dc.nc-c:rf.tlcc ~ge.r en-t:Lrt a .PP.Z -e.o-P ov o .Pcrtugu.e.s . _ 

LIBERDJ.IJE DE CONSCIENCIA 

Os d~·:tocrrtr s p0rtugues e s s~ ) cvidontement<.: r a spei te.dores de. r e-
ligiê:o~ c:t ~ pcrquc ::::::uit~ s, entre s less s~o cf:t (<licos. Nf!o t13m nada_ 
CC17. que se ff"Çf!n pr c cissê'cs ou co;n que se cxtcri orizc:n d~vcr se.s manJ.-
fcstaç~es de culto . Mês nf"c pode:.; cc!lcor dar C:!l que  o s funcic_néric s 
públicos sc~r.m 0-b:-ig::dc·s c:. p:;:rticfpEr em prC'cissê'c s - COlllC' rcccnt~ 
~cnts <contcceu ccn ~s cnfcrwciros ne p rc c iss ~c dés ReliquiEs de S . 
:rc ~r de Deus.  E nEc- pcdemos dcixe.r pe.6se.r sem p r cte:sto , também, ·que 
se r-.provci te p:::-ccisE'.TJ.ente :::; e.niv er séri c de. iD.plante.çf':c de. República 
pt-.:::'E: fe.zet umE" demc nst r<:=>çf':c intcnci0nt:.l do f orçe clcricdiste.. 

S T j, 

Conte.a-sc por  muitos '":lilhe.rcs os presos politicas cm Portu1r.1, 
m··.ti to o deles oon pen z.s cu:Glpridas, outros sem julge.:nento sequer . .. .. 
E'.ilcrçe. de. prisR"J .e q_urlq_u 0r hore. i"'lpendo s obre quelq_uer pcrtugues 
que consciente dos s c,;.s dev er es dz cidE<d~o r eivin dicar pa re. c seu 
Pe.ís c.s liberda d e s fundenGntci s que cercot erize.m E. vida democré.t i ca: 
ttb~~~~~~ 1d o P Ll<:.Y~E'- ~ do .?.ss:-cir,çí2.o ~ libcrde,da d e veto, liberde.de 

IrU"Gr.r pele. !urmisti<:: .. 6 lutrr n.?"0 se:< pel e lib€lrte.çr.o d::-s presos  cerno 
t2.mbélll. ccntrc. c. hedimldE". -e.mccçr. pcr:J.encntc d e prisê':0 s ~;;!ll culpa nem 
prcc css c ~ 

J. ext i nç€!'o do T e.rrr. f ?. l ~ a libertaçê"c dcs preso s politica s c & liber -
tc.çê"o de Pc:rtug e.l de J.cdo s&c objective s d o Movimcri:to Necicni.l Dcmo -
crriticc. 

Li bsrde..dc pe:re e .. C o~i ssê':o C ent r e l do 
MOVU!ENTO NJ.:CIONLL DEc.!OCRLTICO 

Continuam presos no Fort e de Caxir.s os nosscs "queridos ccct:pe.-
nhci:cos MF.ri? La::1ss, ..J~r eose. Feio, ,José MorgE'do e J.lbertino d e Mr.ccclo. 
ExP.otf'.r.J.ento pcrquc a  v o z destes presti giosos dc·nccre t e s enccntrer['r:J. 
0cç prc-fuudo em tode.s e.s classes de. nesse. populF.:ç ã o ; exactR:n0ntc pc.r--
Q.Uc a sue. acçf"·:: em dcf0sa dP..s lib erd~·.dc s publi c e,s f oi. comprccndide e 
2.rir:1ire.d ?. ; exacta.11ente p or  isso 6 que  o  Gov erno t eir:1e. en os e.fe.star do 
nnssn convivia, me.is umr:: voz use.ndo dr .. int imidação pE'..ra tente.r que-
brar e. luta do Povc Pcr t u gu os. Assi r.~., s Gr á  n e medidc: em que fortifi-. 
.cer".lcs o M. N, D, ,  cm que cc-nsolidarr::w s e. sue. be.s e d0 wüde.de e multi-
. plice.r mo s a s sues comissões, que nés p odo.'nos nelhor contribuir pe.ra 
~ libcrtaç~o da Co::ni ss~o Cnetral, p rcste.ndo e.o mo s:-:1c temp o homenagem 
~: : sue dodi ce.ç~o e c s piri t o de sacrifici o pel a cc.usa se.gre.da d a Demo- . 
crecia, de nossa P~.tr ie. e da Pe.z, 

LIBERDQ E Pl.RJ. L COi.!ISSl.O CENTRJ,L 

DO MQYIMENTO NLCIOI'ILL DEMOCR/,TICO 


