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I ESPÚUO PINTO CJJ.<RTi~ L 
j~MOV~tt{li:MJ NACIONAL DEMOCRATICO 

""~m o1 e 1a Cle Delegados d e 27 de Abril de 1952 

AO POVO PORTUGUÊS 
O governo de Salazar faz neste momento urua 

tentativa desesperuda para iustificar as a rbitra· 
riedades recentemente cometidas contra dezenas 
de cidadãos. 
A propósito da publicação (lo documento f)e -

cto de Paz e  não P acto d o Atlantico, f'ntre-
gou ao Tribunal Plenário os democratas prof. dr. 
Ruy Luiz Gomt>s, ~ng.• Virgínia Moura, dr. José 
Morgado e operáno Albertino de Macedo, que 
continuam presos por terem assinado esse docu-
mento, t:m nome d.o Comissão Central do ;\lovi-
mento Nacional Democrático. 
No monstruoso pror.e~so são acusados os qua-

tro cid,tdãos de agirem cbntra a segunonça doEs-
tado. Não se apresentam factos nem provas das 
acusações. fundadas numa argumentação estricta· 
mente politica, sem expressão jurldica nem sl'ria 
convicção. ~epttem-se as reclamações e as afir-
lnf!.Ções do notávd doc,:mento da Comissão Cen-
tral do MND, iA conhecidas da opinião publica 
do Pais, e do próprio governo, desd~ hã muito 
tempo, em sessões publkas, conferencias de im-
prensa, representaçõ .. s ans poderes püblico~. de-
poimentos em tribunais, telegramas, exposições 
e requerimentos às autoridades e, finalmente, p r 
manifestos,tarietase outros documentos publica-
dos pelas comissõe, do Movimento Nacional De-
mocrático. 
No processo faz-se a falsa acusação de que o 

Movimente Nacion.al Democr:ltico é dirigido e 
orientado'Pelo Par11do Comunista Portugues. Nem 
para esta acusação se apresen•a o resultado de 
quaisquer investigaçãões ou, sequ~r, o menor in· 
dicio. A PlD!~ aprestnta a pena~ a tradução de!Ur-
pada de cena afirmação de um jornal ingles, que 
não pode servir, nem é elemento de prova. A ver-
dade ê que o i\Io\'imento l\'acional Demf!cr~tico 
se orie11ta por principias aceites e llf'Oiados por 
todos os clcmocrat.,s honest<.~s. ~cjum quais forem 
s corrente,; de opinião em que ~nrd~~r~m, mio i! 
"ortanw uma organização r"r!id:'t1ia ne-n de par-
tidos, mas um movimento de reivindicaçflo das 
liberdades fundumentais, em que participum ci-
dadãos portugueses de ideologia democrática. 
Tudo isto se tem demonstrado claramente em 
todos os documentos e em toda a ac~·ão do \LN. 
D., que sempre tem inclu!CIO nas suas reivindi· 
cações a liberdade de furm<t;1iu c ac·tuuçiio dt: 
paniJos politiCO~. bem como a melhoria da~ con-
diçót:s de vida do Povo PortuKuCs c a dt:ft~n dos 
interesses dm trabalhadores. do~ intclectuai~ t: dns 

~~~~~~~-s ~~ f::fs~i~sc~~.~~~c~~7tt=~~~~~~~~~:~i~ ~n~:= 
gente~ do M. N. lJ. tem o propfHitO edJentc de 
provocar a confusii<"' c quebrar o fone unidud(.l da~ 
fnrça' d..-mo~ráticu~. realizada p(..'\0 ,\!,i~. L." tiio 
u:miJa pelo go\'t:rno. 

To{las as nfirmaçóe~ contida~ no memorável 
documento da Comissão Central do M. I\, D., 
subscrito pelos .;cus quatro mem.,ros em delega-
ÇIIO-Ruy Luiz Gomes, Virg!nia l\loura, Jn!<é 
!\largado t' c\lbertino Macedo constituem uma 
aná!is~ ju;;ta e fundamentada da J<ituação poHtica 
do no~so Pais. Ess:.s afirmações são inteiramente 
partilml<la.s pdo l\1. i\', D. e por tod.os 9.s demo-
cratas e merecem toJa a nossa sol!dunedade e 
aplnu~o. 

O recenseamento e h,ito ra l m'in crmslitm 
umn base siriu para a r~nli!:!-U((iO de ttlti(lír!< litJrtJS 
e ho•u.~tas. Os fnclos prouam a il~gnlidude da 
revisão constitucional, fdta fur uma as.~em
bleia muional (jlll 11iio 1'1/>f'I!UIIta, pelfl forma 
Ç{/n/0 se constituiu, a vrmtade e.t:pr~ssa pelo Povo 
Portugur.~. As agressões praUcadas pela 
força p ública  c o ntra  o Pro( Ruy Luis Gom1s, 
candidato do Puuu, e a outros democratas, ua catn· 
panha r./eitoraf do auu ~(l$Stidu,protJn•'am que o go· 
vtn1o de Sa!u.aar usara de lndas asvioteJJCi(ls para 
SI mnnter JJO Poder trJII!ra (I vontade do Povo a 
politica d e monop ólio finaaceiro' ilidustriaf 
acusn {(rtlvtl do~JJ(a da J:.'rouomia Nncloual, pois a 
pro.~pnidad~ cOYI'tiJtt do.~ 11101/0polista.( forma COI/· 
tr11Sf1r com as dljH:uldrufe.~ insufle•·dtl~is w 1 qut1 se 
de/J(Itnm as classes prod~tfh•as. As flfl'hr1s .l!''stas 
com fins bCfirose repressivos são lllcomporflit•eis 
com os r~cur.,oP ~lo País, qu• pode ser assim arrns-
ladn pum uma culástro)'· 
O Pscto do Aflân t'co, na~c'r!o r! e u:na ideia 

de dornlnko muurtial, n:io pude .ser considerado 
um instrumento ae r.ooperação paclfica. O seu 
art. 4.0 vai ao ponto rle permioir intervc.n.;ões ar 
madas de potl:nc a!< estrangeiras contra os pcwos 
que pretendam realizar as suas a~pirações p.,H i· 
ra~ . .-\lém de instrum~·nto de gncrra entre na•·õ··~, 
este pnçto é um instrumento contra o progn·sso 
e a. evo'ução das instituições politicas do mun lo, 
AO!< olhos do!< rtemocra!a!; e patriotas portugn· · 
ses. o Pacto do .l\tlântico apre~:nta~se como sl'rio 
perigo para a pHz e p:~rn a indep,..ndt!ncin do Pais 
c como uma forma Me manter o dominio ~ltlli·dc
!llOCràtico do governo de Salaznr. 
A oposição do Povo Português a este pacto, 

fundada sômcnte em imperati\'Ol' patrióticos, é 
lnteira111ente legitima. O;]/. N. D.-mutl!llltldor 
d!l acçiio legal des~"~'olrlidr1 pelo ,lJ. U. D. t fie/r, 
caudidatura do general No1 /ou d1 Mnlos e ··~t<JII· 
t~me11/8 amp/iodn pc/o 11/0I'imeltlu poptdar J, npoiu 
no ca11didt~to dt1 Pns - eucoJJirt~·se urttWIIJ!IIfiY.!ff 
dtssn oft•sicrio, r.m /utn prla unid11de tmcirmnl. "'' 
(/tjtJsa dt1 Pa.:r e j>nra (I cunquisla da Domocraria, 
O governo pretende, C"m a sua perseguiç:io 

afrontosa aos queridos tlirig• !II<"S do ~~H·." O, impt·· 
dir n dtscordânci:t patrióu~·a Ja mawna dos cida-
dãos com a sua politica externa. Tenta suJocJr a 
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D  E  M O C RATAS! A  M I G Os· DA PAZ! PORTUGUESES! 

· BH~ri minn~ a u~nlan! D! Paz ! ~! tib!rnan! no nosso P o u~ ! a sua so linar l!na~e ~ara 10m os miro n!~~1anos ~ e mnmlas ! ~!t 
abso!Uilão-lirtula !m tono o ~úls o s!uüir.le abaiHo mlnano, m !m ~ úu1us nlas foi iá 

~a Paz; e re!lamanno a sua llberla!àO lmenlala .e 1om~lela 
~~ ~ols mil ~ortumm 

Aos nossos queridos amigos 

Prof. Ruy Luís Gomes 

Eng.a Virginia de Moura 

Dr. José Morgado 
Albertino Ma c edo 

TenJo conhecimento de que a 1P. 1!. D. E. instau-
rou contra vós um processo ,polith;o baseado na pu· 
blicação do manifesto c:Pacto de Paz e não Pacto 
do Adântico:., em consequência do qual se prolonga 
a vossa pris:l.o; 

~ para todos nós, sigoatãrios. um imperativo 
de consci~ncia vir testemunhar perante Vós c p~ran· 

te o Tribunal que há-de ]l.l.lgar-v'os, o seguinte· 
1.•-Lemos atentamente o referido documento em 

que foz is uma antJ!ise de problemas vitais 
para a L•bcrdnde, pnra a Paz e para a ln-
dependência do PoOJO Portu{Jués; 

2! -Aprcsentam-!e-rros totalmente verídicos os fac-
tos e perfeitamcnt.• justas as apreciações e CO:'I· 
clu:;õe~ que apontastes nesse: documento, que 
inteiramente apoi11mo,_ 

3.•-Queremos lls~1m afirnwr-vos a nossa completa 
~olidaricdadc, c prestar-vos a homcna,qc:m que 
é' dcvidn ao vosso arnndc exemplo de coraf!em 
cívico. de d~voçtlo potriótico. e de capacidade 
politico. que vos tornmn credores da estima e 
do respeUo dn imcn.!ll mnioria dos Portunueses; 

4.•-Queremos tnmb~m mnnifcstnr-vos a TIOSSa con· 
vicçlío de que a lustiça só pod ró ser-vos feita 
atnwts de uma nbsolvição completa c do rc· 

conhecimento e;~:presso do vosso patriotismo 
e da vossa valiosa contribuição parll a causa 
da Pa~. da L.berdade e da Independência do 
Povo Portuuuês; 

5.•-R<·clam!Jmos e continuaremos a reclamar a 
vos~a libcrtnçtlo imediata, táo necessária ao 
p rouenuimento vitorioso da luta em que vos 
empenhastes para o Bem da Pátria Portunuesa. 

Março de 1952. 

Franc:.Sco Ro::irio; Maria AuJu5t<:~: Jo:ié A:~tónio; 

Am~rico Augu~IO: Artur ConC'Ciç(io; Jo.lo Dias; Ma-
na Moreira: Celestino •1-'erc.ra: Maria Duartl.'; b r-
nesto P~rcOra; Luis AutJusto; Nuno Mattins; f\1anuel 
Pcrcir·a; Alo:andrlno Oliveira; El.'?,)ênio Santos; Ma-
óul'l Silva; /osé Freixo; D~olinda Piedade; João AJ. 
berto SilVa; Guilherme de Sousa: Antónôo Neto; For· 
tunato C.:~rvalho; Ar:nando Reis: T~ófilo Cardeso; 
Abiiio Lopes; Josê Mcn.:.es; Antón:o SmHos; Camilo 
Ferreira: Gabncl S:l!ltos; jUlio Ro:;!r:gul.'s; Alvaro 
Rodrigu~s: Luis Primoroso; )o:lo Francisco: Mâric.. 
Francisco: Alberto Viegns: Fran~isco Pequeno; k'vfa~ 

nuel Morais; Amik:ar M<!rtins; José Nunes: Manuel 
Costa: João San\os; João Carifoso: R!caTdo Dias; 
Manuel Pinh~iro; Allrc-do Sousa; Artur IPolll:ela; 
Francisco Guerreiro; C<~rlos Sol~dade; )ost C...osta; 
Francisco Branco: Mari<J Rosa: J~ Mace:!o: Júlio 
Henriques; Aristides Neto: Allx.rto Silva: Manuel 
Filipe: Francisco Nal<J; B:irbara Santos: Henriq~;.C 

Castro: Scbastiao Lourenço: }o:~quim Santos; An· 
tónio Fernandes; Rui Sequeir<:~; Maria Pinho: Judite 
Cari:loso: ToSo Valente; Lomelino Tomás; Maria Pra· 
tas: M<lria Luisa: Maria AndraJc: i-\m~n~ o .... !Va: 
Clotilde Almeida; António Silva: Con.smnt;no CWJha: 
José Peciro: Guiomar D:as; José Costa: Ju~itt- Costa; 
Glória Gomes: Antôni<1 Lopes: Antón:o Abri'u: Mar-
co\ino Nobre; Milria de Lourdes Scqudra; Jo3é 
Mendes; Augusto Correia; Gabriel Fernandes: Ad~

lino Pereira; Rogério Silv<:~; António Constantino; 
Avelino Lopes: Antón:o S!lvlno: Manuel Peres; Fer-
nando Manuel: Àmilcm C.onno; Alberto Mónica Pi· 
res: Jaime Santos: Te-resa Ferreira: Ces<:~ltina Nunes; 
l Morais; Carlos Silva; Filipe Fcotado: M<:~rla Odete: 
Ricardo Santo.~: Hermfn!o M<~rtins; António Alex<m· 
dre; Anibal Silva; Ascensão Pereira; José ·Baião; 
Daniel Martins; Alfredo Concei~~o: Rui Silva: Le.:J· 

A SSINAI E DAI A ASSINAR 
Que os militares de assinaturas recolhidas até ao ju.lgamento c~nsliluam o ~~~rdu

deiro testemunho do povo português! Que elas e.rpnmam ao Tnbunal PlenáriO de 
Lisboa a repulsa do povo pela inslauraçdo deste odioso processo político.! Qu~ elas 
façam recuar oscos·eirosdo pOl'O, da democracia1 da paz e da independdnc1a nacronal. 

p.or Santos; Mar:a Santos: Feliciano P<:~tao; José 
AuÇJusto Ramos; fcao C;;~rvalho; Henrique Bernar-
des; Tosé Aires; Manuel Marques; José dos Santo.s; 
Augusto Sousa; Eduardo Cos.ta; E.duar<lo Ribeiro 
Sequeira; Maria Leontina; Judite Barros; Antônio 
Alves; Clemente Cunha: José Barata; l'ortunato O;as; 
Jbu! Borges; Vergi!lo Üllveir<:~; Manuel Gomes: A~r.
.pino Afonso; António Candeias; oEd'""'rdo Silva; Má-
rio Antunes: Joao Ram011; D. MartinS; Cândida Guer-
r eiro; João Silva; Jo:to Santos; José Silva; Diogo 
Abreu; Jaquim Madureira; José Ramos; Joaquim Bap-
' ·lista; Oami:to Costa: Mário Morais; Carlos Franco; 
José Amaral; Joaquim Oliveira: Alfri'do Ventura: 
Luís Saias, Heliodoro Caldeira. Lino Limo. Humberto 
Lopes; Frrreira da Costa; César Anjo. Annclo Ro· 
drinucs; A. S!J da Costa. 

~e !~:~e• dj6 e;~~~ihl~!~. n~~:·~'!:~:: em~~~~~~~~.oe l:r: ~:e: :::~ 
de2,QOO 

(Conli.waç.io da p,;g. 4) 

Reis Fifrueiredo (operário), Vasco Cabral, Carlos 

~~~~g;g!ês j;st~~:;i~~;i~)~r~~s~as g~~~ss;a~f:!: 
(escriwn; Huena~ Lobo e Antunei e Sih·a (arqui-
to:ctos) Amómo D1as Lourenço (pn:so por motivos 
po!Hico~ no Forte de Cui:~s), Alexandre Casta-
nheira (detido por moth·os polJ11cos no Fone de 
Caxia~); Joe l'ordm11nn {So:cretário Geral da Ass. 
lntern. dos Juristas Democratas), 
D1 Alb1rtino M(ICfdo:-Dr·• Maria habel d'A-

boim lngl~~ (proft:~~ora); Ur. João S11ias (ad''Oflado); 
Dr. Fran~·isco Lorena (médico); 1\lanuel ,\lpednnha, 
David Carvalho {iornuhslas); Antómo Abreu {t:n· 

fhe~n(~~~;e~fcu::,;L~~~:~~~~::;t;~:~eé1i1;r~~~~~'cF;;~= 
cisco Diniz Brnu, C:~rlos Albt:no de Oliveira. l'ran~ 

cisco Rodrigue; (opcnlrios); Carlos tiomes (empre--
gado de escrttórwJ; t\lonut:l l~odrigues (preso por 
mo_rivos polfticos na Cadeia do Aljuoe), .losl! 1\\ana 
do Rosário (preso por motivos pol!!icos nu Fone 

~~~~ax~~s);l1~;~i s~~ "2~~~~~~:~~~ (d~bo-i"-~~~r~~ fa;}~ 
Louis Saill~nl (Presid<:1ltc da Federação :Sindical 
.Mundial e membro do Conselho Mundial du Pa7.). 
Democrat.ssl Amigos d a Paz! Portugueses! 
Comparecei no Tribunal Ple nário de Lis-
boa (6oa-Hora) no dia 20 de Maio, ás 14 

horas 
Manifesta i com a vossa presença a justa 
solidariedade que s e deve aos quatro 

grandes democratas; 
Só com a unidade de todos o s democratas, 
de todos os amigos da Paz, de todos os 
portugueses honrados, se fará recuar o 
fascismo nos seus intentos contra a Liber-

da~e, contra a Paz e contra o Povo I 

Moções aprovadas na Assembleia 

de Delegados de  27  de  Abril  de  1952 
I - Considerando que as m1diaas dt s•gu-
rança só se justificam por un1 alto fim de 
defesa social contra perigosos elementos 
do crime; 
Considerando que as mer!idas de segu· 
rança foram primeiramente ulilizadascon-
tra presos poHticos, pelo fascismo italia· 
no, de que o "Estado Novo" procurou ser 
cópia f1el; 
Considerando que as medidas de segu-
rança representam uma tentativa, a frio, 
para instituir a pena de p risão perpétua 
para os combatentes anti-fascistas; 
A ..-issemhfcia de D818gados do M . N, D. 
l'esulve: 

1.o Pl'ottstar co11tra a instituição da pri-
são p~rpltua jJM ,Peiitos do ojJi11ião; 

z.o Exigir a r~vug(1Çt1o deld~cr1to qru iiiS· 
tituiu as medicfas de segura11ça; 

J ·" Reclamar a lfóertaçtio dos p,sos poli· 
ticos sujeitos a medidas de s1gurrmça, 
"'tre os quais Guilherme da Costa C ar· 
valha; 

4·" Mobilumr a opinião pública para lflllll 
luta duidida em prol d•stas reivilldi-
caç.{Jis. 

II - Considerando que a luta P•la Pai& 1 pe. 
la Dn11ocracia é decisiva para o bem es-
tar do nosso Povo; 
Considerando que nas condições poli-
ticas em que vivemos, essa luta importa 
sacriffcios de toda a espécie; 
Considerando que tanto na prisão co-
mo for a dela, a Comissão Central do nos· 
so  Movimento tem suportado rom digni-
dade as v ioll!ncias policiais e levantado 
bem a lto a bandeir11 da Democracia; 
A Assembl1ia de D1l1gados doM. N. D . 
resolve; 

1.o AprorJar 11111 voto de inteira conjiauça 
a toda'' Camissllo Central tt~wiar lmlrl 

m~nsagem de saudaçllo, carinho e $OÜ· 
dnriedade aos quatro membros que C0/1· 
tinuam p resos; 

2,o L1var ao conlucim111fo de todos os l/os-
sos quadros, adere11tes, nmigos e sim· 
ptttis:wntes, o Slll magnifico u:tmplo 
de capncidmf• politica, dwoção civica, 
esf>/rito dr ,çncrijício, honestidade 1 t:0/1· 
jiu11ç.u 11os desti11os do AfovimM/Io; 

J·" Apoinr a orittlfaç.lio por ela segrlida 11a 
c1rt•.aa d1 qu1 s1rá ussim que r:o11quis· 
taremos a Liberdade, a Pa.a, a Demo· 
r:racia 1 o b1m tstar para o Povo Por-
tuguis. 
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Os quatro valorosos Democratas e Partidário$ 
da Paz serão julgados no dia 20 de Maio_ às 14 
horas pelo Tribunal Plenário de Lisboa (Boa Hora) 

-lnt !Tvirúo cnmo advogados de deresa: 
Dr. Armando Ba..:elaqFumllltdo)1 do P10f. Huy 

Lu1s Gomo::,; 
Dr António ''umas de t\lmeida {Porto), da 

En~ • Vrr~lniu .\loura; 
Dr .. \,·elim.> Cunhal (Li~boa), do Dr. Josê Mor-

gado; 
Dr. Hel10doro Caldeira {Li,boa)

1 
de Albertino 

1\loccdn. 
-Serão tesremunhas de defeza; 
Do p,.oj. Ruy Luis GollhS: -l>r . .:>armc;uo de 

Beires, Dr Adn;wo 11odrlf::Ues, Dr. BarlJO>Il. d_e Ma-
galh!Í~·s. Dr. Fcrnundo d:• Fort>eca, IJr. V1<:tra de 
Alm.:td:o. llr. I krnHni Cidu,le fprot"e~sores catedra-
ticos)i I Ir l.toh ~cV<!S l<eul1 Dr.• Maria d~ babd 
d'Aborm ln_,;iê,, Dr. Lu1s llras i\mnd_o (proú.:s~n

res); Dr. Armando Coua, Dr. Ferrerra dn Custa 
(m,;,dicos); Dr. Armando de Mnrnis e Cas1ro, Dr 
Humb~rto !.opcs1Dr. 1-.uri,·o Ferrt:it", Dr. Azeredo 

(aed~~~~:·:(n?); l~iJrffij~~OCuJ~"h
1
~~r~b(~~~~

1
t~~r~~r~~ 

Alvaro C_unhal {preso por moti'o~ po11ticos na Pe-

~~~~~~~~.-;;;:, i~:~~~s~~a ~o~~~W~ ~
1
~\t~~~~~~-rcd~~c ~r;~= 

{Continu.,çi!o de primeiro págine) 

voz dos ciclndãos que adverte dos perigos levan-
tados pela politica d.e Salazar contra a paz, a 1•-

~~;~:~eu,~ t:i ~~~~~f~~dee:c~;ç~~ ;~:!~e~~~~~=~~~~ 
daçar 11111a o(10!;Í(ÜO pnpular i11domada. 1 indomá· 
11tl. 

À unsM cou,viêncirl d1portugues's apres~ula-s' 
o imj>•r•-tio·u t•I.Ytlrulfifri/Jirute llaciollaldtrtclnmar 
a nh.•1·ir• r•lll de RN.\" Luis Gomes, Virglnia Mou-
•·u, josr .1/"'·Kurlo 1 Alb6rfiuo 11f11crdo-fJII•I/ro 
democmtas d( qm u uo.~.~o Mo1Jim~JIIo SI orgulha, 

~~~ :,';~:~~:·:~7:::,·s ~le
11
;)~,:;,.~~~:::~~c~a~,a:;'1,~~~~~ 

da no~"MI Prllriu, !l causa do Povo P(}Y/uguêsl 
Reafirmamo;; a legitima or!entaçfin do Movi· 

mento Nal"ionnl Democrático nos p roblemas da 
Paz e das tClllções de Portuçal cnm todas as po-
tência.<:. na base de perfeita rg:unldadc diplomáti-
ca,. comerciltl. 

Fxo~tam{)s os verdndeiros patriotas, ho-
men~. mulheres e jovt:u~. e m perfeita unidade, 
a d.-se~,~volver a sua acçilo no~; bairros, nas locali-
t!ac\('~. nos campos, nas escolas, nas empresns~ fá-
bricas e oficinas: 
Elaborando abaixo-assinados para a li-

bertação dos d emocratas Ruy Luis Gomes 
Virginia Moura, José Morgado e Albert!• 
no Mec;edo; 

d:lrios da Paz); 

Da Eng.• Virginia Moura:-Dr• \laria Isabel 

~~~~~m ~~~~~s, i.:•;;~r~~o~ QD~~•
13
~d~~JiJa0rd: ~

1
::~: 

Car~ça (profcsstoru~); llr. Li no l.in-u, Dr~ Manuel 
Í~~~;jn~~)r -~~in~~~don~~~t~~~!"ca~'~;~~â~~)'; g;· C~~~~ 
J\njfJ (mêtlico), Tr.más da Fon~eca, l<ochn ~hnins, 
Maria Lamas (escr.wr~s), AntOnto ,\breu (~nr:~
nh~iro); :\nt6n10 .loaqutm Camp1no, Guilht:rn e da 
Costa Can alho (presos por motivos- poiHi.:o~ no 
Fon~ tle l'"nich~) 1 Jn<t'-\Uim Farnrcl~:t (detido por 
mot"·o~ pol1ticos no Forte de Cu~ i:•~); i\!. e l!:us!!nie 
C:01ron (tlo 1\lovimento J\hmdial dos Partid:lrios 
da Paz). 

Do Dr. jost Morgado:-Dr. 1\ntónio Jos~ Sa-

~a~;~~~~r Sa J\l~a°C~:~~~ 1 f~~-~ li~~~ss \\';~~~~:~r(:~~~~~ 
mJ>taS)j Dr. J\hlrto·Sunamento (medico); Dr. Ma-
nuel ..\ndradc. Dr. Humll~:no Lore~ (advogado~); 

Joaquim Angelo Rodngu~s (en!:lenh~truJ, Oscar dos 

(Coulilma ua J.a página) 

ln do e m deputações ou e nviando repre,• 
senteções junto d &s autoridades adminis· 
trativss;. judiciais e eclesiásticas locais, das 
gerenclas de empresas, dos d trectores de 
e s colas, dos sindlc<Jtos n8ciOnais, associa-
ções académicas e outras colec.tivid <~ des; 

enviando cartas, assinaC'as Individua l 
ou colectiv a m ente, aos jui;r.es do Tribunal 
Plená rio, a o Presidente da República e às 
entidades loc.als; 
enviando telegramas, poste is ou cartas 

de solidariedad e aos quatro democr;,tas 
presos 

PORTUGUESES I 
Ma01festai por to,!as a5 f,lrma$legllimaso vos~o 

am"r à P<~z e a lndepcnJi!ncta e:: a vo:;so s<Jiidarie-
da.de:: para co.n o~ ']lmtro diril)cnles do M. N, D.1 
p11triot:~s. dcmncra111S e part idt1r10~ da Pa7.! 

Só e vos50 unidode e o vossa l!llcçiio lega l e 
empla siio li g~renlia da vUória d-' Povo na lute 
pela Pu e pela Oemocracie I 
Amnislie li todos os pres s polltlcos I 
Llberlaçiio de todos os parhdórios de Pez I 

VIVA Pll!lTUGAL LI VIU~ 1:. INDI::PI!:NDI:.NTt:: I 
VIVA A PAZ I 

27 de:: Abnl de l!J!\2. 

A _Assembleia de l)e!e~aJos 
do Movtme.nto Nacional Democrático 


