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Boletim da Comissão Central do Movimento Nacional Democrático 

Julho de 1952 N.' l 

{do mentresto •Ao 

Povo• d e Ruy Luis 

Gomes) ----- -
O julgamenlo dos quatro membros da Comissão Central 
transformou-se numa jornada vitoriosa de luta pela Demo-

cracia, pela Paz e pela Independência Na~cional 

«A Comissão Central, ao publicar o documento <<Pacto de Paz e ntlo Pacto do 
Atldnticm), cumpria o seu dever - cumpri-lo-d sempre e até ao fim, sem demagogia 
nem oportunismo. Sempre que estiverem  em jogo os interesses do Fo1•o Português, o 
Movimento Nacional Democrdtico e  a sua Comissão Central definirão a sua posição 
sem hesitação)). 

(Oecloroçõo folie pelo P•of. 0<. Rur lul$ Gomes perenle os juizes do Tribunal Plenllrl<> de Hsboo) 

No dia 14 de Junho terminou, no Tribunal Plenório, 
o julgamento dos nossos queridos companheiros de lute, 
Prof. Ruy luis Gomes, Eng • Vlrglnie de Moura, Dr. José 
Morgedo e Albertino Mecedo, membros de Cornissõo 
Central do Movimento Necionel Democrático. 
Este Importante processo polftlco teve como pretexto 

e publiceç!o do notável documento «Pacto de Paz e 

~e;~es:~c~:nç~~~~ A~~~~~~ c~;~ p~;~~eá~:~~-J! P:z~eÓe9~: 
verno tentou criar um ambiente de intimldeç6o e terror, 
co m  o lim de abale r e oposiçõo populer .!J sue poll~ce 
de guerre e enti-democrátice. No intuito de suprimir o 
Movimento Necionel Democr6tico, como fo•çe legel e 
orgenizede de oposiçiio isoler es messes popul~res de 
lute pele Democracia e pele Paz, procurou desvntuer 11 
neturezo e os fins do nosso movimento e provocar e de-
sorientoçiio e o dispersão des forças democr6tices. 
Folherem todos estes tentetil(es perente o vontede es-

clorecide dos democratas, dos defensores do Paz e de 
todo o Povo Com efeito, eo mesmo tempo que se reunie 
erri Usboe o Conselho do Pecto do Atl6ntico, no quel se 
concertevem novos prep•netivcs de guerre, e se efectue-
vem dezenes ·de prisões preventivos dos meis destecados 
emigos da Pe~: ~assistiu-se. em todo o P~Sis, o um ex-
treordin6rio incremento de lute peles rei'lindiceções do 
Povo Português. 
A censure e 11 policie politica nõo conseguirom, com 

os seus métodos repressivos sufocar o Interesse público 
pelo julg~Smento e as manifest~Sções de solideriedode pare 
com os quelro velorosos Democretas, que essumiram 
grendiosas proporções. 
O documento dó C. Centrei cPacto de Pe~: e não 

Pacto do AtiSnticOJ foi ilvldemenle lido e discutido por 
mllheres de democratas, por milheres de omlgos do Paz 
em todo o Pels, porque ele ero bem e expressão dos 
ensei<.s e de vontede do nosso Po'IO 1 e as conclusões 
nele apontadas rãpidamente se transformaram em rei-
vindicações populares. 
Os nossos quatro companheiros de luta viram asso-

ciar-se à sUa.tl'efesa, de uma maneira corajoso e digna, 

dezenas e dezenas de testemunha~ vindas de todos os 
pontos do .Pais: memt>ros do M N. D. e do ~lud-Juvenil, 
ôirig<!ntes e aderentes doM. N. ll. i>., prof<!s~ores uni-

{Co"tl"uo M p6g. 3) 

BENTO DE JESUS CA R,AÇ A 
Pnssou no dia 25 de Junho o aniversO.rio da morte 

do professor Bento de Jesus Curaça. Recordar esta 

~~a~~~ ~~~r~:_a Democracia ~. para tod: nós, mais 

nifestaçãodesen-
timento, o esti-
mulo mais forte 
par a continuar 
sem esmoreci-

~:n11~ b
11
e~~:cfee~ 

fundamentai~. 

Foi o mai~ belo 
exemplo de in-
transtgcnte luta· 
dor, corajoso e 
leal, coerente e 
firme na posição 
que tomou na pri-
meira hora1 ani-
mado pelo seu de-
ver de homem e 
cidadão. A sua 
grandeza moral 
ainda hoje con-
funde os inimigo~ 
da t lemocraciu~ 

que estremecem 
só de ouvir pro-
nunciar o seu 
nome. 
Na verdade, 

tConr. na ~~~.3) 
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UNIDADE I 

LUTEMOS CONTRA A REPRESSÃOI 
Impotente para abafar os protestos crescentes das 

massas populares, que se manifestam contra a pol!!ica 
de miséria. de opressão e de guerra-o governo atira 
as suas forças repressh·as, com violência cada vez maior, 
contra os democra1as e partidários da Paz mais com-
bativos I! consequentes, que são os verdadeiros porta-
-vozes das aspirações populares. 
e Todos os anos sobe o n(Jmero daqueles que 

perdem a  vida nas pris6f's da P. L D. E. ou no Campo 
do Tarrafal, como sucedeu. só no ano de 1951, aos des· 
u•cndos anti-fascistas Militio Bessa Ribeiro, José Mo-
reire, Wensceleu Ramos e Cerlos Pelo. 
e Dezena~ e dezenas de pa~riotas, de ponu~ueses 

honrados conunuam presos (alguns há mais de .15 anos 

~:~f~is edeo~~r~J>r~e~~~nb~ndsJ ~~a c~:~:;õl~~~ae~~; 
cena se o Povo não os libertar, tais como Alvero Cunhlll, 
Frencisco Miguel Duarte, António D1es Lourenço Joa-
quim Antônio Campino, Menue l Rodrigues da Silve, 
Jose Marie do Rosário, Alcino de Sousa, Salvador 
Amálie, Sofia Ferreire, Colêtie Fernandes, Manuel 
Guede1, etc., etc., etc. 
e Não satisfeito com a aplicação das odios:~s 

medidos de se,gurança», o Estado Novo tepta forçar os 
Tribunais pollttcos a transformarem em pnsão perpétua 
comum, o encar..:-eramento de muitos presos polfticos, 
como e~t4 sucedendo agora em relaçâo a Guilherme 
de Cesto Cervelho. 
e Nas vêsperas da realiza.,:ão em L1shoa da 

~:~~~ã~e ~~e~~n:~~~es~~;):~t~u~:~ r~~~ã~;;~lo -;c
0
:n~~~~ 

c!ntcnmente ~gar.antir-se~ o re~peim pt!las libt!rdades 
individuais dos c1dadãos-o governo mende prender 
preventivamente dezenu e dezenas de partidãrios 
de Pllz cm vMios pontos do pai~. Alguns dt:lcs, como o 
jovem Re ne/o Casquilho,  o valente demncnun algarvio 
Joequim Fa rreche, os jov..:ns Manuel Madeire e José 
Varges, forum bârl:.-aramente agredidos :l bofetada, a 
soco e a pontapé por agentes da P. 1. O. E., que os 
submeteram ainda 4 tortura clu •CStàtua». E Manuel 
Madeira só ê restituido à liherdade quando, em conse-
quência desse deshumano tratamento, lhe ap:~recem 

hem:pt~c;n ~-; ~~r~í~~a dceo~~~~~ iV~i \~:~:i~~-no Fone 
de Caxias onde se cncomra\·a bastante d<'ente e sem a 
assi~rt!ncin médica 'lue o ~eu estad•J re~utria, ctepois 

~et~~~:~i~d~f;~i~luo~n~l;:d7d~id~ ~~H~~re~êénddicao J~a~t!d~~!~ 
e o valoroso operáno Albertino Macedo foi obrigado 
pelos agentes da P. L D. 1::. á torturH da "estátlwD, per-
manecendo horas de pé virado para o parede, numa 
situação de provocante humilhação. 
e Em 17 de Abril, quando os iovens eng.o António 

Abreu e dr. Alexendre Cllslanheire, companheiros de 

~~~snã~ ~~r~~~ !i:~~~ã~odA1~:~~-~; d~r~~â;b~rdarJ;;e:; 
camioneta por dois agentes da P. I. D. E. que, com ma-
nifesto abuso de poder os intimaram o identificar-se e 
os revistaram, Sem nada rerem concluido desse abuso, 
deixaram-nos seguir a sua viagem. Uma semana depois, 
porém, o jovem Castanheira, é novamerte preso e1 nos 
tntcrrogatórias que lhe fazem, pretendem forçá-lo a 
dizer o que tinha ido fazer ao Algarve e quem o acom-
panhava (o que a P. 1. D. E. st~bia já perfeitamente ... ); 
tOdavia ele denuncia aquele abuso t!e poder. protesta 
contra o sua prisão e recusa-se terminantemente ares-
ponder a qualquer pergunta, negando-se desse modo 

P.í~8.rÉ_se;rt:tre~dra~p~l ~~edâ~~~~rj~vdeC::,
0

1
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todos os democratas, continua protestando contra a 

violência que está sendo cometida e que jé causou a 
perda do ano de estudos a  seu filho, por lhe ter sido ne~ 
gado permissão para ir fazer os exames da licenciatura. 
e No Por/o, depois de ter estado longos meses 

na prisiio duranh: o ano passado, em péssimo estado de 
saúde, por uma acusação falsa, de $er processado eres-

~~~~~l~ec~o ~~~b~~a~~.,~~~l~~sç; ;;,b~~~~e~~ettrN~~~ 
novo processo lhe organizam c, enquanto isso se veri-
fica1 o Arquit~cto Vital vê morrtr seu querido Pai que, 
devtdo à doença c a\•ançada idade, náo pôde suportar 
o choque da prisão de seu filho. Do: novo é restitu!do â 

~~~;ld!~e~a~::~ G
0
eJ~o~ s~~~· ~~in~:,;i~;,fi;e~fau~a~~~á~ 

libertação dos panidários da Paz emão preso~, entre 

~toir~a~ ~igp,ra;_u nua t?~:!a 0E~~?~~~=~ ean~~·~i~~~f~~i= 
a admiss;\o de caução, e de novo lo faz encarcerar. Re-
centemente o  Tribunal Plenário do Puno. como 1ribuna1 

~i~~~ t i~~ d: L~;t~~F; nN~~~~: i f~ c0anddoc~~mL~ t~~ 1 t ~i~ :ir;e2õ 
meses de cndeia.!!t 
e No Porto são também presos recentemente cer-

cn de 20 trabalhadores e depois ainda os democratas 
Veigll leilão, dr. Flãvio Martins, David Gome$, Fre-
dique Costa, Fernendo Merinho, a jovem professora 
Manuelll Delgedo e u jovem Mário leio. Fradique 
Costa foi há dias acometido de um ataque de ap..:ndJ-
cite aguda e reclamou que o tratassem: o tratamento 
foi vestirem-no e meterem-no é forço, cheiú de dores. 

~~~~~a~ .. ;~~~es~ ~~ ~-~r~~a~siie~ h~~~·~sst;a~~~'di~Ó~ ~:~~ 
tratar umu apendicite(!). O jO\'em Mário l.eãu tem sido 
cspancudo.sóporquescrccusa aluzcr declnraçõcs e 
protcsw cont r <I a sua prl~tío . 

e Em Fale, em nt~um~s bca lidnde~ Ge Trás-os-
-Montes, em muitas t~rrns do Alentejo {Pevie, Morll, 
Estremoz, Qorbe, Redondo, Sanlll Suzana, Aldeias, 
Monloito, Evore, Pie$) e do Alguve (Olhio, Pechliio, 
Faro} são leitas pr.sóes de dezenas de traoall.adores e 
outros democratas ::! paruJários da Paz 
e Em Aveiro, é preso e transferido para Lisboa, 

011de ainda se enc~mtra incomunicá\ el1 o democrata 
Jose Gouveia funciOnário público e Ílnaco amparo de 
~ua famflia; e em Coimbra ê no\·ament~ preso o de~ra
cado demucrua e p:~rtidário da Poz Dr Albllno Cunhe. 
e Em Lisboa, !orem presos h6 meses os estudantes 

Marflia Bronco, Veiga Pereira e Agostinho Neto, por 
enderem e recolher essinetures e fllvOr de um Pacto de 
Pez, como se Isso losse um c rime III e tendo-se recuse do 
e qullisquer dectoreções, só h6 dills forem restituldos ii 
ilberdede, depois de, como ccesligo' lerem estado presos 
o lcmpo suliciente pMe perderem o seu e no de estudos •.. 
E 6 .seldll de umll dlls recentes oudiênctes do recente 
julgamento dos quotro m~mbros dll nossa C. Centrlll, são 
presos, sem quolquer expliceçiio, os jovens Pedro Remos 
deA/meidee Merill de Luz e  o democrato Joaquim Men-
d es, o primeiro dos queis foi violenlllmente egredldo e 
pontapé por 11gentes de P. l D. E. 
e M~~nllestendo brutal oposlçõo 11 Iodes es lormes 

de prop11g11nd11 e delesll d11 Pez, o governo mondo en-
cerror cm Abril. e Associ11ção Femininll Por/uguese 
Pllrtt e Pllz e 11s sues deleg11ções de Colmbro e Porto, 
lnvo~ndo perll tento, lmogln6rtos fmenejos comunlstlln; 
e, com o mesmo pretexto, eproveilendo-se de ume celú-
nle lnlemenle levent11de pelo pintor Eduardo Mttllll, que 
llglu como um autêntico llgente provocedor e directo 
col!lborlldor de P. I. D. E., mel'ldll encerre r a Socied.,de 
Nacional de Belas Arles, prestigio.s& egremieçõo dos 

{Continua na p6g, 7) 
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O julgamento dos quat•o membros da Comissão Central 
versit~rios, cientistas, escritores, artistas, mêdicos. 
advogados. engenheiros, operários e empregados1 ho: 
mens, mulheres e jovens d.e todas as classes soctais e 
de todas as tendências pollucas e religiosas. Salienta-
mos tamMm a acção corajosa dos advogados da defesa 
-Drs. !-leliodoro Caldeira, Avelino Cunhal, Armando 
Bacelar e Ramos de Almeida-que souberam conjugar 
o seu saber jurídico com os mais ahos conceitos poli-
ticas ditados pela 5ua consciência de democra1a~. 
Todos souberam exprimir os anseios e  a vontade do 

Povo, demonsnando juntamente com os nossos compa-
nheiros da C. Central a legalidade, o caracter nacional 
e patriótico ao Movimento Naciomtl Democrático. As-
~im, o julgamento transformou-se na demonstra;ão 
pública do canlcter ::mli-democràtico do acrual regime. 
que nem sequer respeita a Constituição impost~ ao P:tís: 
Em todas as audiCncias, o Movimento NacLOrHtl l>e-

mocrAtico sustentou uma defesa enêrgica dos intere~ses 
do Povo PortuguCs, que constituiu uma acusação vLgo-
"rosa ao caracter unri-de111ocriltico do regime. Osdepoi-
rr:emos e os alegllções prndu7.idus dl.lrlltH<: ;1s oito nu-
d têncrns detxoram bem claras as ~eguintes conc-lusões: 

1.•-0 Povo Português opõe-se à politica 
de guerra, de opresslio e de rui na conduzida 
pelo governo, e repudia todos os compromissos 
assumn:tos sem que a opinião p6bllca possa 
manifestar-se livremente~ 

2.•-O Povo Português reclama a saída 
Imediata de Portugal do Pac:lo do Allânllco e 
o fim da politica armamentista, reivindicando 
o emprêgo das verbas assim disponíveis para 
a melhoria das suas condições de vida. 

3.•- 0 Povo Português condena a propa-

::=d~ln .. geur:,e~:r:ç::r:ea;:,:o 9~:;~r~:,::~'!~ 
a causa da paz:; 

4.•-O Povo Português reclama uma poli· 
llca de cooperaçlo económica e cultural, 
amistosa e em p é  de Igualdade, com todos 
os Povos do Mundo; 

s.•-0 Povo Português associa-se frater-
nalmente às centenas de milhões de homens 
e mulheres de todo o Mundo, que raivindl· 
cam a convocaçlio Imediata de uma confe· 
rêncla mundial para a conclusão de um Pacto 
de Paz: entre as 5 Grandes Potências, aberto 
a todos os países i 
6.•-O Movimento Nacional Democrático, 

movimento legal e patriótico, alheio a consi-
derações de partidos ou de Ideologias, apela 

ru8t~8 p8el~~~~:l!in:ic~:::: d
0
: Pdo0v~

0
:~:,t::uê~ 

ÕA~IBJ~~~~~AEsf':,~D~~~~r:isi E M,;:-~g~~ 
DEHCIA NACIONAL. 

A eneq~ia e a vomaJe inJom,lvt·l Ja opinião publica 
fez recuar as forças da repressão. Desttzeram-se) uma 
a. uma, todas as acusações tarjadas pela P.l D.E. sem o 
menor _respeito pelos princlptos jurldi.:os, pela ''trdade 
e pela )UStiçn. 
A nossa atitude de firmeza politica, de dtgnid:tde 

patriótica e de consci~ncia ctvica triunfou de todas as 
coacóes policiais, exerc1dns dentro e fora do tribunal, 

~~e~~~~~s~~t~n~~!d:,:st~~i~~~a~õa~r~s~~~~een~d~f:~an~u~eJ~ 
democratas. A vontade popular foi expressa em muitos 
milhares de doc,umentos distribuidos por todo o Pais, 

(Conllnuaçao de p611. I) 

em plen~ dio, que todos os cidadãos acolhiam com 

e siE~atf:c: ~~aoia;~~ cfeirad~~j!~0t~~/e~unhas e pelos 
defensores. em face da dignidade e patriotismo dos 
nossos quatro Companheiros de 'luta-o tribunal não 
pode manter as acusações feitas ao Movimento Nacio~ 
nal Democrãtico e seus dirigentes. Eram essas acusa~ 

ções) em síntese: crime contra a segurança do Estado 
com o intuito de quebrar a resistênc1a moral do Po\O; 
de que o M. N. D. era dirigido e orientado pelo Par-
lido Comunista Português; e a de que  o documento 
.. Pacto de Paz e nâo PactO do Atlântico• poderia 
ter causado a revolta públi.:a . . . Pedia-se a condena-
ção a pena maior, medidas de segurança e perda de di-
reitos politicas •. 
A prova esmagadora desenvolvida pela defesa forçou 

o Tribunal u reduzir a condenação a prtsáo correcional. 
Para os democratas portugutses, porém, só a absolvi-
cão completa constituiria o desfecho justo deste his-
tórico processo. 
O M.N.D, e com ele todas as forças democráticas, 

ti1•eram neste julgnmente mais uma vitOrio. A consciên-
cia demncraticn do Povo Ponuguí!s afirmou.se perame 
um Tribunal integrado no sistema repressivo do regime 
e cuja euinçtio tem sido insistentemente reclamada 
pelo M.N.D. 
E do julgumentO sa1U1 sobretudo, n condenação anti-

-democr:lticu e anri-nac10nal do governo. 
A C. Central doM. N. D. fará oportunamente uma 

análise da situação politica actual e não deixará de 
expor ao Povo Portugues o resultado da sua analise, 
que será, sem dúvtda, a confirmação dus seguintes 
conclusões do documento o Pacto de Paz e não Pacto 
do Atlantico•: 

- acentuou~ se ainda mais  o carácter antl-
·democrâllco do regime~ 

-agravou-se a situação económica do Povo 
Português; 

as ;..~i!l:s~ltou-se a cooperaçAo pacfflca entre 

O f>IOVIMENT O NACIONAL DEMOCRA TICO 
SAi FORTALECIDO NA SUA LEGALIDADE, NA SUA 
ORIENTAÇÃO POPULAR E PAT RIÜTICA, PARA 
CONTINUAn A LUTA PELAS LIBERDADES FUNDA· 
/'l-lENTAIS, PELA PAZ E PELA INDEPENOENCIA 

NACIONAL. 

BENTO DE JESUS CARAÇA 
(Conrlnuaçao do p6olne I) 

Bento de Jesus Caraça vin• na luta em que nos 
mantemos. O seu nbme continua a ser o mars forte 
expressão da unidade na no~sll lula pela Democracia. 
O Povo acompanhou-o otê ao (tltimo momento, 
sem indo que lhe pertencia, tjU<.: St!na sempre o mais 
alto repres<:nt~nle dus suas rclvindiCilÇóes. A juventude 
wma-o como símbolo e como exemplo na luta que ela 
mantt:m com a finalid~dt: de conquistar o melhor fu. 
turo pura 11 nos~a l'ãtna-para a sua dignidade, para 
o seu bem-estar, para o seu pro~ressn e para n sua in-
dependênci:t. 
Não sO n..:ste d1a1 como em todos os momentos da 

nossa luta, sentimos a presença de Bento de Jesus Ca-
raça-s:!.bio e professqr, defensor da cultora popular, 
expressão mhima da unidade na luta pela Democracia. 
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O SIGNIFICADO POLITICO DO JULGAMENTO DOS QUATRO DIRIGENTES DO MOVIMENTO NACIONAL DEMOCRÁTICO 
DisPomos de curto espeço pere um releio circuns-

~~~c~~~~r~lodbul~~mN~t[,~,osp~~ef~oR~~mt~J~ dG.;~~!: 
eng,• Vlrginla de Moura, dr. José Morgado e 
Albertino Macedo, O julgemento, que se revestiu de 
m!!lor import6nci!!, teve oito !!udiêncl!!s, no perfodo com-
preendido entre 20 de Meio e 14 de Junho, do ano cor-
rente. Decorreu num emblente de intimid!!çiio que os 
agentes d!! PIDE, em número elev!!do, procure rem crie r 
com !! ocupeç6o de lug11res n11 sei!!, provoceções e in-
sultos obscenos eos cidedlios que !!ssisli!!m Os cudiêncics, 
entre os quels muitcs senhores, ectos de intimidação 
junto des testemunhes e prisões de democr!!les, à s!!fdc 
do tribun!!l, clgumcs des que is se mentêm crbitrOri!!mente. 
Enqucnto se reelizevom es eudlêncies, e Comissão 

Centrei e cs outros comissões do Movimento Nccionol 

~~~~~T~6~c:~~~~;! de 118~/~s:deM~~~~ . Jd~~~~v~l~i~m M~~~ 
C!!mpenhc em defese dos nossos queridos emigos. Distri-
buírem-se em todo o Pefs multes dezenos de milhcr de 
documentos de protesto, e/lx&rem-se e distrlbuirem-se 
multas mllhores de tcrjetes e fizer!!m-se lnúmeres inscri-
ções em lugcres públicos. A opiniiio públicc epoiou todo 
este movimento que relvlndlceve e ebsolviçlio purc e sim-
ples dos quetro membros do MND. Milh11res de certes e 
posteis reclemendo esse !!bsolviçlio forem dirigidos de 
todos os pontos do Pefs eos juizes do Tribunel Plen6rio. 
Numc d!!s cudlêncles foi !!presentado pelo prof. Ruy tuiz 
Gomes, um documento assinado por 3.000 cl· 
dãos portugueses que eflrmerem e sue sollderiedede 
com os quetro signctbrios do documento Pacto de Paz 
e não Pacto do Atlântico e recl!!mev!!m e sue absoi-
Viçlio como ecto de justlç!!. 
O !ulgemenlo dos nossos queridos cmigos leve reper-

cussão no estr11ngeiro. A Rádio e 11 lmprens11 de v6rios 
paises re/efir!!m-se 110 IIContecimento como um dois mois 
-elucidotlvos !!spectos do lute democr6tice em Porrugcl. 
Adi11nte inserimos dues cortos que exprimem o simpelie 
com que no estrengelro é observode e nesse luta pele 
~oz e pelo Democrocie. 
O governo moslrou, com o eper11to policio! dentro e 

'em voltedoediflciodo trlbun!!l, que temeueslevigorosomo· 
vimento de opinião póbllco. Em todeseseudlênciasprocu-
rou•se eliminer ou impedlr;osergumenlosdo defeso, e neste 
ccfueção se solienterem o juiz dr Amorim Girão e 
q delegado do procurador da República, 
_dr. Carlos Moreira. O lribunol nlio permitiu que 
vte·ssem. depor cided&os que se enconlrom presos por 
motivos poUticos e indlc!!dos como testemunhes de dele· 
sa. E como justilfcou este d,cislio? Com o ergumenlo de 
que o depoimento dessos testemunhes tr!!nsformariem o 
julgomento nu me sesslio de propeg11nde de Pez .. O ver-
dodeiro sentido deste decislio ficou bem expresso, não 
só nos depoimentos da de/esc, como ne observ11ção fei-
ta nos deb!!les, pelo delegedo do procurador de Repú-
blico, que !!lribulu h testemunhes de defeso "mais a 
~;~~~UP!!Çlio d e ccus11r o govêrno do que defender os 

A deJese, porém, n6o se intimidou, nem com o coec-
çlio do po!lci!!, exercido dentro e foro do Jribunal, nem 
com os restrições impostas pelos juizes. Os quatro demo-
croles presos monliverem um!! etitude de elevedo !!prumo 
morei, consciêncie polltic!! e honrodo p&lriotismo nas 
su!!s decloreções A/lrmerom clercmente que nunce dei-
X!!ri!!m de cumprir os seus deveres de homens e deCida-
dãos ne luto em que o Povo Português se empenha pere 
o est!!belecimento des liberdades fundamentais de 
melhores condições de vida, de uma coopera-
çiO pacifica enlre os povos e da salvaguarda 
da Independência da P61rla, E. epesor des inler· 
vençôes dos juizes, puderam olndc defender olliv!!menle 
o legll!mld!!de do Movimento Nacional Democrático. 

As Jeslemunhes de defese exprimirem, com deS!Issom-
bro e dignidode, !! idoneldode morei e polntca dq MND 
e dos seus quetro dirigenles, o verdode contíde no docu-
mento incriminedo - Pacto de Paz • não Pacto do 
Allãntfco - e e oposlçlio do Povo Português ri polftice 

do P~r:~~r~: c
5
o~~dzr~~icos, como os drs. Sermento de 

Beires, Adri11no Rodrigues, Menuel Zeluar Nunes, or-
quilectos como Huertu lobo e Antunes da Silva, mé-
dicos, escritores ou simples oper6rios, vierem !!firmar 11 
gr11ndezo morol dos democr!!l!!S presos 
O dr. Berboso de Magalhiies, professor de Direito 

lnternecionDI, demonstrou com o sue eutoridede cien-
tifica e corstitucionelidade do documento do Comis-
siio Cenlrel do M. N . O. e o ilegelidode d!! recente re-
visiio constitucionel. 
Advogodos como, os drs. Humberto topes. 

lino lime e Monuet Andrede, comprovorcm juridica-
mente a legelldode do M. N. D. e de ocção dos seus di-
rigentes, eo mesmo tempo que demonstrerem o cor6cter 
crbl!r6rio e enti-democr6tico do regime. 
Os depoimentos do professor dr.  Hernâni Cidade, do 

dr. Remeda Curto e do dr. Eurico Ferreir11, o firmaram de 
maneirelrrefut6vel que os nossos qu~ridos omigos cumpri-
rom um alto dever potrióticocom epubllcoçliododocumen-
to de que /orem signet6r!os. 
Outr11s testemunh!!s prov11rem e form!! arbitrárie do 

regime e 11 próprie lnconstitucionelidode do governo. As-
sim, e professor!! doutor!! Meric lsebel Aboim Inglês, o 
médico dr. Ferreir11 de Cosle, o yublicisto Tomiu da 
Fonsece, o comerciente Joaquim 'eHeche. e u eslu-
d!!nle Vasco Cebrol descreverom com gronde cópie de 
f11ctos-demissões de C!!rgos públicos, ogressões e pri-
sões !!rbilrôrios - !!S perseguições movidos oos cid!!dlios 
que defendem o Democrecie ou reivindicom os liberda-
des expresses 10 própria Consliluiçlio do regime e sempre 
desrespeitedes pelo governo. Dois jornolistes, Devid de 
Ce velho e Menuel Alpedrinhe, vierem provor no tri-
bun~~l o ileg!!lldode da censure, que constitui o órglio 
principol do governo pore Impedir es m!!nifesleções do 
pensomento. O escr!lor Cerdoso Pires prestou not6vel 

~!r6°d~~~~~ j~~~~~ud:.cg~~dl;~gj~e Gnen::~~~~rs~~~~d~ 
e o escritor!! O. Merie lemes junlerom os seus depoi-
mentos oos dos oulr!!s testemunhes pore demonstro rem 11 
forme enti-democr6tice e demegógic!! da politico seguide 
pelo Estado Novo. O profess;,r António José Seroive e 
o engenheiro Angelo Rodrigues ecusere/ll o preporaç6o 
paro 11 guerre conlrérleoo lnter~sse e 6 lndependêncie 
nocion!!l e proverem es espirações do Povo PortugUês 
resumid!!S no documento incrimincdo, 5efda de Porlugal 
do Poeto do Atlõn!ico, coopereçlio p!!clfica entre os P.O· 
vos, salvaguerd!! de lndependêncio necionol 
Os economisles drs. SI! do Cosia e Remos de Costo 

e os oper6rios C e rios Alberto de Oliveire e Oscor Reis 
demonstro rem com os seus depoimentos es consequên-
cias de politico de submissõo !!CS interesses dos mono-

~~~~:osb:i!~11119:i~~fil:ri~s:0;:~~~~~li~ed:iit~g~iie~cse~~t~~: 
dodes, desemprego crescente e /elênci&s. 
Nos debeles, o delegodo do procur11dor d!! Repúblico 

nlio póde monler 6 ocuS!Iç&o de crime centro 6 segur!!n-
ço do Estcdo. Os quotro velorosos odvogcdos de defese 
- drs. Heliod oro Caldeire, Avelino Cunhei, Armondo 
Beceler e  Remos de Almeide demonsrror11m e folio de 
/undemenlo jurídico des ecuS!Içôes feitos, expuseram es 
proves estabelecidos pelos depoimentos dos testemunhes 
sobre os erbltreried!!des exercides pelo governo e!! falte 
de /undomento d!!S ecuseçôes imputodos. 
O caminho indlcedo por ume iusliçe sli er11 11 obsoJ-

viçiio. 
Mes o tribunel ditou ume sentença que condenou os 

quotro democroles o ume pen!! de prislio correccionol· 
Forom reconhecidos os e i tos serviços prestedos à P6trfa 
pelo pro/. Ruy luiz Gomes, /oi declereda e falta de pro-
ves des ocusoções Jeitos e ofirmede e honrodez dos 
quotro democrotas, o seu omor do p6trie e  e sue idonei-
dede moro I, mes o senrenç!! nõo determinou 11 absolvição 
tão reclemado n6o só pele justiçe, como pel!! consciên-
ciepúblice. 
O Movimento Ncclonel Democrâtico, fortalecido 

por esto provoçlio, continuorll e sue lute pela Demo-
crede, por melhores condições d e v ida do Povo Por-
togues, pela Pu e pelo Independência Nocional. Nes-
lutll, e vitórie lhe pertencerá. 

Carta de M.me Eugénie Cotton 
Pr••iclenlt ele hd.,e~lo Oemocr6tlce Internacional du Mulheru e 
profeuore-ln~ e• llg • dore elo Cenl•o NHione! ele ln~e•HgaçA o Clen-

11/luclePari• 

à Eng.• D. Virgínia Moura 
Milhões de combatenres pela Puz, milhões de mu-

lheres de rodo o mundo, unidas na Federação Demo-
crélica lmemucionnl dus ~lulh.::ro:s1 est:io, neste mo-
mentO, a vosso Indo nu coraJOSO Jura que estais travun-

~r~se ~~~:;?~:.~~a 
1 
A J b~~t~ nj~l l)~!n~~ ·~~~c ~J;,i ~~~~(:c~~ r~o~~i~ 

Murgudo Junior c Hu•· Luis Gomo:~. 

mu:d~i~st~i~~t;a ~~~~ r:~~s~e\1::5[i ~e~J~d:sd~o~~~~sa ~~~r;s~ 
súo, do espirita contra !I força bruta. da paz contra a 
guerra, da vida .:onrra a morll·. 
l-_m 1945, os grandes sábios franceses Paul Langcvin, 

E. Rnne, J, Hadamard, F. Pcrrin e A. Broca prorestaram 
conrra -a prrsão ,lo Prof. lluy Luis Gomes. 

;~gora, t~:nd~:s convo~co (v6s e O$ •·ossos compa-
nhc1ros de luw) centenns de milhões de seres humanos 
de todos os patse~, t~ndo:s convosco todos aqueles que 
:1ssinaram o apelo de Estocolmo, todos aqueles que re-
clamam negoci:~çóes cm •·ez clc combates, todos-aque-
les que querem substituir a corridu aos armamen10s, 
acentuada depois da conferencia de Lisboa. pela 
preparll.,;fio objecti•·n de um desarmamento genll e 
;J melhoria das condicçôcs d~ vida das fumllias. 
Tendes convosco1 mais peno ainda1 os 135 milhões 

de mulheres e m:ie~ de 64 pulses, integradas na Fede-
rnç:io Democr~lica !nrernacional das J\lulheres. Os seus 
cnraçfies batem com o vosso cora~·iio, porque elas so· 
frem no saberem das provações que sofreis neste mo-
mento e siio a~ 'lue l'aul l~luard clwmou nirrmlos da 
espernnçn•elhesdtssc: 
- Vos jogais a "O~~a ··ida puro que a vida triunfe! 

e 101~:r~~~~ ~~~~!~:- :n~;~i~~ ~~J~r~~:~Jltr~:'\·!~~~ :~~~J~Jl:~~~~ 
Paz 
Confiança! E. Cotton 

ROCHA MARTINS 

Em nome do Mo11imento Nacional Democrdti· 
co, a sua C. Central manifesta o seu pro/urz· 
do sentimento e o sentimento de todos os de-
mocratas portugueses pela Morte de ROCHA 
MARTINS, jomalista e escritor que durante 
meio século mante11e a sua pena e a sua inteli-
gência ao serviço da liberdade e da demo-

cracia. 

Carta de Fréderic Joliot .. Curie 

ao Prof. Doutor Ruy Luís Gomes 

Paris, 9 de Junho de 1952 

Foi com grandt emoçáo que eu tomei conhecimen-
ro das pro••ações crueis de que está sendo vitima o 
meu colega Ruy Luis Gomes, professor de Mateméticn 
da Universidade do Porto-actualmente preso por 
causa da sua corajosa inten•enç1io a favor dn Paz, 
O Prore~sor Ruy Luis Gomes, como cidadão de um 

~~~~a ds~ns;ear~dâa CW~~;ded~~~~~~r~~To c~:~Ffiec~ ~~~ep~; 
povo.s do mundo. I~ nessa me.sma acção que nós pros-
segutm0s, nos nossos respecuvos palses

1 
para salvar o 

mundo de uma terceira guerra mundial. 
Náo se pode duvidar d~ sinceridade, do valor hu-

mano, do pensamento e dos actos de um homem como 
lhn· Luis Gomes. 

I~ por isso que eu junto a minha voz ã voz de todos 
os homens desejosos .de paz, para reclamar, em nome 
dos mais altos principtos da humanidade, que o Pro-
fessor Ruy.L:u1s Gof!!es possa,. livremente consagrar-se 
á~ suas act1V1dades mseparévers tle sãbio e de ~idndlío. 

A) Fr~deric .Joliot-Curie 

(Conllnueçlo do P'9· 61 

justamente formulas hã um nno pela C. Central da 
M.N.D.; 
-Torna-se público e notório, h~ já algum tempo 

o facto de em quase todas as vist1as, inspecções e 
inaugurações de instalações militares, as entidades 
oficiais purtuguesas se fazerem acompanhar de mem-
bros represcntati\•os das Forças Americanas. 
-Facilita-se hoje no estrangeiro a criaçi!o de acti· 

viõnrles pseudo culturais no nosso território, como é 

v:~mJ~loA~~~~~\t1t:~~- :;,~~~~=~~~~ s~~;~i~~~~~~ i~~~a ;:r 
uma nctdturao de Cl!:ploraçüo e de coloniza_ção; 
-Apregoa-se os bcncBcios do «auxlho~ estran-

geiro. para logo cm ~eguirla abrir as portas à invasão 
de técnicos estrangeiros, que desembarcam, não para 
nos cnsinnr as técnicus modernas. trabalhaodo lado a 
Indo connosco, mas parn tomnreffi conta da direeçilo 
da.~ inrlt'tstr·Jn,,da~ minas,dn lnvourn, e enfim de toda 
a direcção do Puls. 
Perante a gravidade inquietante da situação inter· 

nacional, 0 1 democre tu e parlldêrioJ da Pa1: unem-se 
no protesto contra a corrida a o1armementos, conde ne m 
a emeaça d111 a rmai et6mlce1 a becterlológlcal e dai 
outras erma1 devalladoras d e populeçlo civil; e reei._ 
mam a onulaçlo do Pacto do AUantlco e a aulnatura de 
um Pacto da PaJ: entre as .S Grandes Potlnclal, eberlo a 
lodoJoJpa!Jes. 
~Vlníirito Nacional Oomocr6tlco, a com ele os 
~en1ocrates porluguell!ll, continuem e luta pelai Llber• 
Ciides Fundamenrers e por l lelç&es Honuru, que o 
meamo 6 d!J:er, porumgovernorepresentetlvo davon· 
tade populer que, de1obrlgedo dos pendoJ ancergol 
econÓmicos e mllltarn assumidos pa rente potlnc.ln 
ellrangelr111, o lndependente""dit"CIIentela dominante e 
grand•manta banaJiclárle,pouaencaml~ 
per111 uma resreureçlo econÓmica, para e Democracia e 
para uma Pa1 duredoura, banade e m rehu;aas da aml• 
sede pere com todu as potênc:ln, na bata do~UÕ 
míiiuO p!!!_l_!_ll!l~~~~~ 
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semprégo rural: em Estremoz; recentemente 30 che-
fes de famllia dirigem-se ao Presidente da Camara, 

~:~i~~~e~a~~l~~s~~::~sJ~n~!~;â?::d~~nàC: r;~&~:~: 
que lhes permitam mendigar de porta em porta, sem 
o risco de serem prest.s !; 
O consu.no de carne que é um fndice fundamen-

tal da situação alimentar, diminui de ano para ano e 
em proporções enormes, mas em contrapanida, a 
Junta 'Pecuária do Distrito de Setubal fornece carne 
de porco para o exército americano estacionado na 
Alemanha, enviada em vagões frigorlficos para Ham-

~~i~~. ài~~~~~a~s~ 
1
~!~~:~~~:if~~ (~~!oFe~e~ca~~ ~~~ 

missão americana . 
.  - Enfim, a economia nacional sofre desastrosas 

fee~d!~vc~l~i::, ~~~p~o~~~;grn:~oq~eÜ. ~~~~.r~~ib~~ 
ralizaçfis das importações (se m contrapartida por par-
te dos Estados Unidos), a concessão de verbas para 
o rearmnmento, a proibição de um comércio sem dis-
criminaç6es com todos os paises, etc., etc. 

Enquanto  se va i agravando e situação econó-
mica do nosso Povo, intensificam-se as medi-
das repressivas pare o submeter à prioridade 
dos  preperetivos de uma nova guerra mundial: 
- Para tentar quebrar a unidade e  a combativida-

de dos trabalhadores e da população que lutam legi-

~~~~f~~~~on~~ 1~-r~r.a~_:j~~:~":~~a~:;i~:d~:~~s:i~ 
nistrativas, por melhores condições de trabalho e de 
vida, acusam-se essas Juras de cmanejos comunistas:t 
e prendem·se os seus representantes mais desta-
cados; 
- Citamos, por exemplo, O caso recente passado 

h~~a~-s~ar~~l~~~~o~~s p~:ç~~~
11
fo~~ea~:e~~~ ~eecl~~~: 

rem a jorna de 30$00; em 20 de Maio a G. N. R. em-
prega contra eles meios violentos para os dispersar 
e intimidar; no dia seguinte, ante a sua persist~ncia, 
oferecem-lhes o salãrio de 2.~l00, mas os camponeses 
mantem-se unidos e firmes na sua reivindicação, e as 
autoridades come(,'!UII então as habituais medidas re-

!h:~"~:a:u~ ~;~i~:~ d~d;i
5

st~ias~i~~:~~~~~~~~s:~;~~ 
dam fechar as tabernas e as coectivida d te, por flm, 

~~~~:~~~, C~~~:o;;c:fif~~~-~ledo~u~nf~z~~~:see~ui~Jear!n~ 
frcntarnm todas estas amea~as e violencias, mantendo-
se unidos, eles sim na ncçiio legal e ordeira pela sua 
reivindicação, conduziu-os finalmente 3 vitOria, pas-
~ando a receber a jornn de 30$00; 
-Outro caso muito significativo passou-se recen-

temente entre O-" pescadores da costa algarvill, que 
t'Stiveram cerca de uma semana sem irem para o 
mar, por pretenderem forçâ-lo~ a assinar um novo 
contrato com piores condições, mcompatlvci:s com ns 
suas j:l magras pO.'Isibilidndes de vida; apesar das 
ameaças c intimidações por parte do capitão rlo porto 
rle Olhilo e de numerosos ag~ntes da P. L D. E., eles 
não cederam e acaharam por conseguir que ~;e res-
peitassem as condições dos contratos antenores. que 
jtl de si eram m:1s. 

Entretanto a p rAperação pêra e guerra do· 
mina toda e actividade governative: 

lho -d~
0
~~"~~

6
d: Á~l~~~~~~~.e~uftf;ti~~~

0
th.~~ a~

0
:ts~: 

tas de inspecção dos chefes militares da NATO• 
sempre recebidos com faustosos almoços e jantares; 
em meados de Ufarço vem o Almirante Me Cormick 
que, depois de inspeccionar a marinha portuguesa, 
afirma: c.o meu comando fica enriquecido agóra com 

=~~;~n~i~~e ~~iacii:,is foor;!:e~~e:;; :r~gn~~:~-~~; ~:!: 
imitando as palavras proferidas pelo seu precursor 
Beresford, séculos atr:ls, afirma ser expl~ndida a 

~:~~~a~fdadseo~oasd~hefe~r~~~~C::~o:l~~ozi~~~en~endo 
- A par destas visitas, assi~te-se à chegada em 

ritmo crescente, de numerosos barcos carregados de 
material de guerra: o cPero de Alenquen, o Exami -
neu e  o "Exton» (americanos), o •Starling..-(inglês) 
o c.Horta:t1 o cSerpa Pinto:t e  o cSofa!u; 
-As esquadras estrangeiras servem-se j:1, per-

manentemente, do porto de Lisboa e do de Ponta 
Delgada e  a nos~a marinha toma parte iá em mano-
b ras conjuntas com outras esqu:1drns estrangeira~, 110, 
Mar do Norte; 
- Constroem-se novos quarteis (Vila Real, T ra-

magal, etc. I, novos f•Jrtes (fonte da Telha-Albufeira, 
P'edrouços) e moderniza-se o depósito de material de 
Beirolas; e na Ilha deSta, Muria (Açores), em gran. 
des depósitos subterrâneos, é armazenada gasolina 
para a aviação, no valor de '27 000 conto-"; 
-Os barcos da nossa esquadra passam a ter a 

mesma côr dos americanos e os números de identifi-
cação dados pela Nato; 
-Recentemente, ao longo rle' uma. série de im-

portantes medidas de reorganização ministerial para 
a guerra, é criado o SccrctarilJdo de Actonáutica; 
etc., etc. 

Pratica-se uma política lesiva da indepen-
dênc ia_ nacional, que se revela em concessões 

Começa-se por ceder aos norte-americanos algu· 
mas bases militares e acaba->e por lhes entregar o 
comando efectivo das nossas forças armadas; 

da Pn~t
1
~ J~ ~ct~a~~:rc~,d; ~~~~~~~ ê~:;~r~~~:t~~~ah~~ 

!>itnva cm sublinhar no seu parecer enviado 11 Assem-
bleia Nacional c .. Resta apenas recordar que, con-
forme declarou o Sr. Doutor Caeiro da Mata, durante 
as negociações que precederam a nossa adesão ao 
Pacto do Atlantico, o Governo Portugu~s apresentou 
como condição sin qu& non dessa ade~ilo que as ilhas 
dos Açores nil.o seriam em tempo de puz utilizadas 
como bases militares por nnçôes estrangeiras:.: 
-Em 29 de Junho de 1951, em resposta à repre-
sentação formulada pela C. Central do i\l.N.D. recla-
mando a puhlica~·:io dos acordo~~' ~obre a cedCncia dê 
bases e utilir.açiio do território nacional por forças 
estrangeira~ - o Seeretârio ~a Prcsideneia do Cvnse-
lho respondia em carta 1lingida ao Prof. Ruy LullÍ 
Gomes, Candidato do Povo as clei~~ucs presidenciahl: 
« . O Ser.hor Presidente não pode asseverar ne!'lté 
momento se o acordo e sccrcro, 1\l;os não terá dUvida 
em torn(i I<} pt'tblico, logo que o mesmo seia pub!i-
('Rdo na lnglarerra e nos Estado,.,! nidos :.: 
-Finalmente, em 20 de Junho de 1!.152, a imprensa 

portugue>a divul~~:a o texto Ues~es n<:oi-dos, quedes-
mentem de mnneir:t fl1112:rante as afirmações subli-
nhadas tres anos antes-pela Camara Corporativa 
{veja-se por exemplo o conteudo dos ,\ rtigos 2." e 5." 
do citado acordo) e que conf1rmam as apreçnsôes 

iContlnua n& pé~- 5) 
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&distes portugueses cuja ecç~o progressiva e lndepen· 
dente do seu ccontrole~ lhe desegredeve (ectuelmente, 

~se:~~~~~ç~;e;c~i~e~;~~ro!es~oodm~;~ ~~:~~;r'g~;~~~~~e~~=~ 
lUtos no sentido de introduzir medid11s descriminolórles de 
cerbcter polttlco). 
e Na Escola de Belas Arles, em Usbot~, 80 alunos 

sao recentemente elvos de um processo repugnante que 
lhes moveu o director, slluecionisl<!! Paullno Montê5, 
ecus<!!ndo-os de propegerem cideles dissolventes• .... 
isto é, de de/enderem e ceuse de Pez etrevés de recolhe 
de ossinetures e de Inscrições elusives A Pez. Em conse-
quêncie disso, olguns 11lunos sóo /orçodos o perderem 
dois <!!nos de estudo e impedidos de enlrorem, durante 
esse tempo em qualquer outro escale do pofs, e  o c!!sligo 
11plicedo e todos os restentes, que lembém implicavo a 
perda de um e no, só /oi /evantedo depois de ter surgido 
um enorme movimento de protesto e de solidariedade e 

tod: 
0N~in$~~áfu[o~~~ti~~:~~d~~ oo Posto G. N. R 

cerce de 30 pessoes o quem /oi dilo que. quendo vissem 
inscrições eluslves 6 Pez, es epegessem e comunicassem 
imedielomente .!Is eutoridedes; em Almade, os proprie-

~b~~~5s r~~~r~;~~~ d~ri~~ n~~r:eu~u~ur~~~~~~!~J~~:~ 
levt~r ou picer no prezo de 24 horas, sob pene de 500SOO 
de mult11, que poderio Ir elé 1.000$00; e no Berrei r o, 
um oper6rio visto e escrever, numa p<!!rede umo /rose em 
de/ese de Paz /oi imedietemente preso, violentomenle 
agredido pelo G. N. R. no posto !Geei, e depois condu-
zido &lgemodo p11ra 11 sede da P. L D E. 
• N o Fo r te de Caxias. o  funcionário San t o s 

Co st e é j6 tristemente célebre pel<!! moneira insultos!! e 
provocetório como Irai& os presos politlcos. Hb dios 
esse /uncionbrio J&nçou-se /urios11mente õ C!lcelode sobre 
o preso polflico José Maria d o Rodrlo; esse /eclo 
indignou lodos os presos que, em sin<!!l de pro!eslo, /i· 
zerom um leventomento de r<!lncho. 
e Ho Forte de Peniche, os pre~os politicas con· 

llnuem e sofrer um tralomenlo humtlhonte e desumeno, 
pelo que se tem registado /requentes movimenlos de pro· 
lesto dos presos. H6 dies, como cresposto, o um proles!o 
/elto conlro o elimenteçóo lnlrogOvel, o Ministro do Jus-
tlçe mandou um<!! ordem, essinodo pelo seu próprio punho, 
determlnondo que /assem imediolomenle envledos ao 
Tribuno! de Execuç~o de Penes os presos considerodos 
ccebecilh&s, dos protestos, e eplicendo os segui.1tes re-
pres61ies; 30 dies' o põo e bgue, 30 dies sem visitos e 
sem correspondénclo,  e se olgum oulro proteslo se re· 
gister dentro do Forte, o preso Joaquim António 
Campino deveria ser Imediatamente rem elido 
para o Tarrafal, para o que bastaria um simples 
telefonema (quere dizer, este preso politico, talvez 
por gozar de elt<!! estime entre todos os seus compo-
nheiros, pass<!!r6 o ser utilizado como crefém:., como se 
/ozle nos campos de concentroç6o de Hiller). 

LUTEMOS CONTRA A REPRESSÃO 

Levanta .. se, porém, o protesto de todos 
os democratas, de todos os amigos da Paz, de 
todos os portugue,es honrados, que reclamam 

~~~1TiC~,au~~N~~T~:IT~ P1~~~~~ ~~ ~=~\~~ 
MEHTO DOS PRESOS, e que MINGUEM SEJA 
PERSEGUIDO POR FAZER PROPAGANDA A FA .. 
VOR DA PAZ MUNDIAL I 
e Asslm1 logo que começou e V<!lge de prisões, em 

Fevereiro, milhares d e AS5Inaturas subscrevendo 
di/erentes protestos, /oram conlinuomenle enviedos eo 
Ministro Interior. de lisboo, Mt.rgem-Sul do Tejo, Algorve, 
Sonlorém, Cotmbre, Aveiro, Porto, Viseu, ele., etc. 
Milh a res d e  i n scriç6es surgirem por todo o 

pafs, nes paredes, nes estr<!!des, nes escolas, reclemendo 
cmeis põo e menos cenhões:t, cPon, co libertação dos 
pertidbrios da Pon, .s liberloção de Ruy luis Gomes, 
Virgfnie Mouro, José Morgedo e Albertino Mocedo. 
Cente nas de milhares d e tarjetas e doeu .. 

m entos contendo est<!ls mesmos recl<!!m!lções lêm sido 
dislribuidos por lodo o Pefs 
-Recentemente, u m grupo d e  familias de pre .. 

sos políticos avistou-se com o Presidente de Assem-
bleio Nac1onal, pero reclemor umo AMPLA AMNISTIA; e 
cerce de 9.000 assinaturas /orom j6 en1regues, 
opoi&ndo esse reclem<!lção, 6 Assemblelo N&cion.sl, eo 
Presidente da Repúblice e eo Presidente do Conselho. 
-H6 poucos dles, um g rupo d e 22 deputados 

do próprio cEsledo Novo,, sentindo bem a press&o do 
opinH~o públice, tomou e iniciolive de dirigir um Apelo 
o o Presidente do Repúblico, subscrito por todos, suge· 
rindo-lhe que interviesse junlo do governo no senlido de 
ser concedida ume verdodeire amnistia o todos os presos 
po!Uicos. 
-No mesmo sentido, dezenas de advogados subs-

creveram um Apelo dirigido a Urdem dos Advogados, 
-Muitas centenas de nssinaturas foram tambem já 

recolhiJas apehmdo para q_ut se abra um inqutrito ao 
tratamemo dos presos polfttcos no Forte de Peniche, e 
para •que os principais responsáveis duma situacáo que 
sabemos agra1•ar-se consumtemcnte-o tenente Afonso 
Neves. como DirectOr da Cadeia e  o Chefe dos Guardu 
Vttor Manuel Gonçalves Ramos, pela provocação di-

~=~~~oe G~~~rS~~ç~::v i~~~ ~~~isto
0
:af;ef~~:~ j~~~~f!!~ Di-

cut;a E ~~e~~~t~~eÜ~e,P:o~i~~:~~i~:~a,~~:~s;:i;~~ 
abaixo-assinado a diri_gir ao Presidente da RepUblica, 
apelando para que nnmgutm seia perseguido por de-
fender a paz mundial e a cooperação pacifica enu e tO· 
dos os po1·os; sejam restituidos ans seus direitos e li-
berdades os portugueses que se encontram detidos ou 
foram pronunciados por actos 11 favor da Paz entre os 
povos~. 

-Muitas outras acções de prote~to e reclamações 
se têm registado que não podemos aqui referir por falta 
de -!spaço. 

me;t~;ndt:r:;~i:~~~d;u~ti~~;e s~~~i~d~
5
c~:f;'~~z

0
~~~~; 

democratas, os pnniddrios da Paz e todos os ponugue-
ses honrados num!! acçiio ampla contra a repressão, 
poderemos travor estas perseguições, exi~indo o res-
peito pelos direitos fundamentais dos cidadãos portu~ 
gueses. 

Con,mut por rode e perle Comln6e• 'ro•Amnlule, 
emunldede com lodos 01 portuguesn honredosl 
llllmulel, e reforço! todu 01 formes legitimei 11118 ttr•• 

testo e Iodei 81 reelemeç6e' oontre o Ire temente delu• 
mono dos prno1 polltfcos, em p.,llculer pele e:.:flnsle 
do odioso campo do Ternlel l 
Fese l com que 01 dlforentel epeiOI etrh c:lledolche-

guem 61 ml os de todo• 01 portugueses, onde quer que 

~~:",~oon'!:íí'.;.~ ·r·~~·r:•~e.:i,: ~~~~~;i;: ~r:.:::!~:":::.; 
pre101 pelftlc:osl 
orgenllel C:omln6e1 pare represet~ler 11e11e •en Ide 

lunto de• enllde d nlocels, edmlnlstretlvu,ludlclelt,ecle• 
s14illlc:u,junlo d u entldede• pollllc:e• e c:enlrelll 
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UNIDJ\:D~<: f: 

PELA PAZ! 
PELA INDEPENDI::NCIA NACIONAL! 

((No plano internacional,  o Pacto do Atlântico não 
é um factor de cooperação pacifica entre os Povos)) 

(Do documento c Pacto da Pau e não Pacto do Atlantico) 

O ideal da Pa%, na linha recta das aspirações de 
todo o homem de mentalidade democrática, não re-
sulta de um simples desejo de comodidade incondi-
cional, de . um simples desejo de ftviver em 

~:~;· eq;ebd)~:;:~
3
dac1~â~;~n~~n~f:r~i:i~~::l~n;~v~~ 

de ambições estrangeiras. 
Radica· se profundame.nte nas aspirações de todos 

os democratas, na medida em que t': num clima de 
paz internacional que os povos podem engrandecer-
-se material e moralmente, em vitórias sucessivas 
coQtra as injustiças e as violências do nosso tempo. 
E ainda na .medida em que os conflitos internacio-
nais não são mais que um desgate intencional das 
energias humanas, na luta pela Democracia. 
O ideal da Paz, entre os democratas portuguese~, 

também não resulta da esperança vã de se subtra1r 
à iminência de uma guerra mundial, conservando 
uma neutralidade a que terlamos indiscutive l direito 
ROr não nos caberem responsabilidades no desenca-
deamento do conflito. A Paz desejada pelos demo-
cratas t': a Paz em todo o Mundo; na Europa como na 
Coreia, na provada certeza de que hoje não é mais 

~::,s~v~l~ n~~nédj~-s~~~ ii~~~~~~~~~~~u0al~~=;rf~l:n~~ 
da guerra nos atingiria totalmente, nem somos indi-
ferentes à ruina e à morte, aos horrores e  á chacina 
que, noutro extremo do :\lundo, exércitos de mais de 
uma drzena de nações estão levando a cabo. 
O Movimento Nacional Democrático tomou po· 

sição perante n problemn da Paz. Os seus aderen1es 
alinham com todO!; os homens de boa vontade, 
quaisquer que se,iam as suas convicções, que consi-
deram impt:rativo clvico a luta pela Paz. Os demo-
cratas portuguesas sentem o dever de apoiar, esti-
mular e participar activamente no Movimento 
Nacional para a Defesa da Pax. 
Contudo, o M. N. D. niio limita a sua acção a este 

objectivo. 
Analisa a politica do governo anti-demo-

crático e demonstra que essa politica nem 
busca a Paz, nem salvaguarda a Independência 
nacional, 
O governo, que se mantem no poder pela força e 

e contra a vontade do Puls, está deliberado, desde 
que comprometeu a nação na assinatura do. Pacto do 
Atlântico Norte, a seguir abert:unentP uma politica 
de preparaçi\o pam a guerra, com uma corrida aos 
armamentos e uma ostentação de força, sem poder 
invocar uma ameaça evidt>nte ã integridade do nosso 
território. Atende, no fundo, a necessidades da sua 
sobrevivência, no interesse de uma classe monopolista 
e privilegiada. 

DEMOCRATAS: 

Numa politica contra a Paz, arrulna-se a 
economia nacional e  arrasta-se o Povo de um 
estado de miséria para um estado de maior 
miséria: 
-Os salários dos operários e dos camponeses 

mantêm-se estacionários ou descem mesmo, baixando 
enormemente o seu valor real em face da subida 
crescente do custo da vida; 
-Fala-se com alarde da necessidade de melhorar 

~o:~~daeç:
0
af~~j ~u~~~~~~~

0
~i,ft~~~~~cd:• 5;5

11
~~;s~~~r~~ 

tanto os 500.000 contos a gastar a mais com a guerra 
este ano chegariam para aumentar de 5 0 ~/c os ve.n ci~ 
mentos-base de todo o funcionalismo civil e mihtar; 
-Confessa·se a vergonhosa chaga do anp,]fabetis-

_mo no nosso pais, mas mantém· se a situação aviltante 

~~aJ:~{=s:~r;~~o ~~:á:i~; ~~=~~f;~sta uma vida de-
-Enquanto aumentam fabulosamente os lucros 

dos grandes monopólios e bancf)s, assiste-se a ruim:. 

rí~~o~~a~o;s:urr~i~ed! ~ob~~i(~~:dn~s;~il~~ cd~n2tW) 
passa de 5.4.0 para 12:00, criando enor.nes dificuldades 
aos agricul,ores que depois se reflectem nos consu-
midores; em Lisboa, o custo da :'igua t': aumentado de 
un1a maneira disfarçada, n111s que representa um 
acréscimo de mais de IOC/~ para os pequeoos consu-
midorr:os; contra todas as ~•firmações demagó&icas, 
continua a ser proibitivo para o grande pUbhco o 
custo da electricidade; o açúcar consumido p~los tra-
balhadores aumenta de IJ.SO para 5.30, enquanto que o 
consumido pelas chrsses mais abastadas baixa de 
11.60' para 8.80, e situação análoga se verifica com o 
pão (o trigo é arma;o;enndo uu F:lhrica de !:"nb:io onde 
se encontram !).000 toneladas, nu Matinha e nn illann-
tençào Militar em Lisboa, e  o ~tçl1car nos l•avilhc'les 
de Helém•; e, recentemente, a Ju.ntu Nacional de l·ru-
tas dá ordem aos comerciantes para levantarem ba-
ta!~ estragadu; 
-A crise e  o dcscmprCf!:O alastram conbtnnte-

meute c esse panorama é aind.o a ·ravado com a rui-
nosa subordinnç~o do pais n Uuilio Europeia de Pa-
gamentos: os operários corticeiras, <la eonsnuçli" d-
vi!, dos curtumes, etc., sã" lunçad(\.:; para o de,em· 
prego; muifas fãbricas fecham, oumos estão a 3 dias, 
e outras ~indu, com<. na CI'V, procedem a suspensõo;os 
periódicas de turnos lje op"r:lrios, por oito ou quinze 
dias, o que é uma nova forma, disfurçada, de desem-
prego; na F':\bricn SiAM são despedidos 200 operários 
e  7 empregaJos, o que representa a quase totali 1ade 
do pessoal. 
-Agudizam-se, 1le ano para ano, as crises de de-

{Contlnuc no ~6g . 6} 

Dai a vossa contribu:ção financeira ao M. N. D. 
permitindo a publicação do «Unidade!» e  a multi-

plicação dos nossos documentos I 
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A amplitude das reivindica-

ções populares nõo se mede 

pelos textos; mede-se pelos 

necessidades e ospiroções do 

Povo. 

Boletim da Comissão Central do Movimento Nocional Democrático 
tOo documt~ ! o S/Iuo,h 

Pol!tlcoefcoo6mlco,optovodo 

pelo A11emblt la de Delesa-

do• do MNOJ. JULHO -AGOSTO DE 1953 N.08 5 _e  6 

A IX ASSEMBLEIA DE DELEGADOS 
do Movimento Nacional Democrático 

MAIS UMA VITORIOSA JORNADA NA LUTA 
pelas LIBERDADES FUNDAMENTAIS, pelo PÃO e pelo 

TRABALHO, pela INDEPENDÊNCIA 

NACIONAL e pela PAz' 

Reuniu-se a IX Assembleia de Delegados do Movi-
mento Nacionnl DemocrAtlco, com a presença de democra-
tas das mais diversas regiões do Pais. Esta rennillo reves-
tiu-se de grande importílncin, tnuto pelo nUmer o de 
delegado!! como pelo ontusill.smo e elevação com que de-
correram os debates e pela magnitude dns resoluções 
aprovadas. 

A Asse1nbleia começou os seus trabalhos com um dis-
curso do democratn que pr~Widia. Depois de saudnr os 
delegados cuja presença aflrnuwa o desenvolvimento in-
cessante da orj!anizaçlto do l\IND, o presidente da Assem-
bleia evo\:on o heroismo de tantos lutadores da Democracia 
e da Pa;-. e, exnltando a memória daqueles que perderam 
a v!dn nesta lnta, 1lponton o Cns1d Rosenberg como o mais 
extraordinãrio exemplo de dignidade humnnn e do amor 
da Pa;-. elevado no supremo sn.criflcio da vida. 
'l'odos os delegados se levantaram e gnardnram um 

minuto de sllôncio pela memórin dos esposos U.osenbcrg. 
Retomando o seu discurso. o presidente da Assembleia. 

salientou :1 importAncin. da rcnli?.açiio periódica de assem-
bleias de delegados. quer como e:tprcs~ão d11. estrutura 
democrática do i•iND, <tner aindn como n.firmnção dn vita-
lidade da nn~s11. organi;-.açilo. A A.~sembleia ri. e Del(>yados é 
o maü alio Ó'l'fJflo para dclcrmi1w1· a m·ienlnçilo g111·al do 

ARN.ISTICIO NA COREIA 

Apesar de fodn.s afl mm1obrtu de Silt[f?111ut Rhec, 
i11Spirada.~ pelos imperialistas americano>~, pa1·a so/J.o-
ta?· a Paz, concluiu-se o acm·do rle ornri.,tccio 11a Gorem. 
N.~te graudr acontecimento mosf?·a a. impm·f(lncin deci-
~iva da.~ força:'! da. Paz 110 Mundo . .lfo.~tra fmnbém que 
a Paz pode ser salva pela vo~tlade unida dos pot,os. Sau-
damos o Povo america11o pela sua pcrsi:slenl<) oposição 
à yuerra da Coreia l Sa11domo.~ o Povo coreauo pelare-
l!isll!ncia licr6ica ao invasOT imperiali.~la I Com o set~ 

Sa?Lfflte firmo~t o direito a nufependéucia e à Wlirlade 
da s1w Púlria I A tWlidnriedadP e vir!ilancia dos pavoR 
de todo o Jlfnltdo 1)0rle obri,qm· os ar1res.wrre.~ a ?'rspeifar 
o armistício e a estabelecer o paz definitiva I 

27 de Julho de 19!;!1. 

MND. Exaltou também o interesse desta A~sembleia por 
se realizar nas proximidades do acto e leitoral. Descrl'lveu 
os principais factos da vida do MND, evocando a. I Assem-
bleia d e neleg11dos, reuli;-.ada bil q uatro 1\UOs. 
Dols acontecimentos se sallenta nun neste perlodo de 

quatro nnos: n apresentaçl\o dn candidatura do MND à 
Prcsidllnllia. da Hepública e a clciçi'i!> de doi~ membros do 
MND para o Cousclho Mundial d11. Paz~ o  P rof. Ruy Luls 
Gomes c a escritora. Maria Lam11s. Assim, em (J1tairo 
anos de exisléncia, o Movime11to Nacional Democrático 
projeclo.-se no Pois como o Unico movimento polffico de 
luta legal para a :,;otisfaçllo das aspirações da Povo Por· 
lttg~tf!s, e, no plano intentacional, projecta-se igualme'!lte 
pela sua lullt em defesa da Paz. 
Heeordou a propósito o notável documento Pacto de 

Paz e nlla Pacto do AfUhttica c, por fim, salientou o desen-
vob·imento da consciêncin. politica revelado pelos qundros 
do i\IND. lonvando o seu comportamento per11ntc n. re-
pre~~ilo policial. 

Se>{ulu-Re a leitura de um e:ttenso relatório sobre a 
Sífua~ão Política c Económica. 

N(·s~e ,·c!n.tório faz-se'' história de todos os esforços 
desenvolvido~ pelo i\IND no IICrll.ido de conaolidur n uni-
dade dos Democratas c dn obm de divisão renli7.nda dor 
Norton de Matos, Aze•edo Gomes, 1\ntónio Sergio. Ctlmara 
Reis e outros que se encontram hoje no cruninho da trnlçilo. 
A luta pelM Liberdades Fnndamentuis e pelas condições 
mlninHts de honestidade dos netos eleitorais, us reivindica-
ções do !•ovo i'ortngniis. 11 ennclidn.tura do Prof. R11y Luis 
Gomes, a conquista da legnlidnde do i\IND, a po~:~içilo do 
MNU pemnte o imperialismo, ~no factos qno ocnpnm lon-
gas pâ>{ nns do Relutõrio, que também dennncln ns mrmo· 
bras dos rlivisionistns, n politica nntidemotráticn do governo 
e a sua snbordinaçl\o a intercues estrangeiros. 

~:m capitulo especinl faz-se 11. destrinça entre o falso 
"legnli~mo" apregoado pelos oportunistas e a legalidade 
defemlirla pelo ~IND. Combate-se também toda n ideia. de 
"intervencionismo" estrangeiro on "pntschlsmo" interno 
para a ~olm)i\o do problema politico portngnê~, a que o 
1\fNJ) contrapõe n. intervenção nctivR. do Povo na vid& pU-
blica como 11. única maneira de abril' cR.mhlho numa soln-
çí\onncinnal. 

Nos capitnlos relativos à eitnação económica, conde-
nn.se docnmentadameute a politica monopolistll do gover-
no, a politica do rearmamento, a invasão de capitah estran-
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geiros que arruínam a economia nacional, o agra-
vamento das condições de vida do Povo Português 
causada pela politica do Estado Novo. 
Finalmente, o Relatório define a posição do 

MND perante o próximo a.c~o eleitoral. 
A leitura do Relatório impressionou bem todos 

os delegados, que o aprovaram imediatamente, na 
generalidade. Durante algumas horas, o debate, na 
especialidade, desenvolveu-se em torno dos factos 
relatadO'S. Foram propostas e aceites inlimera.s al-
terações e aditamentos de pormenor, que esclare-
Ceram ou completaram diversas passagens do ex-
tenso documento. 
'l'odos os delegados que intervieram neste debate 

salientaram a circunstíl.ncia de se elaborar pela 
primeira-vez n. história documentada da luta poli-
tica desenvolvida n o nosso Pai.s, nos últimos· anos, 
bem como o grande relevo com que se examina a 
situação económica criada pela gestão do Estado 
Novo, inteirruneute contriria aos interesses do 
Povo e da Naçli.o. 
No final deste debate, o próprio relator ana-

lisou as diversas intervenções, referindo certos 
problema~ omissos no Relatório por efeito de, de-
terminadas circunstll.ncias, e propondo que esses 
problemas sejam tratados posteriormente. Salien-
tou ainda a necessidade de todas as comissões se 
ocupn.rom do estudo dos problemas políticos e eco-
nómicos de interesse regional e nacional. 
Em seguida, toram aprovadas as Reso~w;i'Jes 

sobl"t o Problema Politico e Económico, conforme o 
texto que inserimos no presente Boletim. 

Passou-se ao segundo nUmero da ordem ele tra-
balhos: Paz e .Rep1·essao, com a leitura de um Rela-
tório dividido em duas parte!>: na primeira, des-
creve-se a posição assumida pelo MND no problema 
da Po.z, referindo-se a acçlto desenvolvida e as 
perseguições sofridas pelos amigos da Paz; nn. 
segundn. parte, t•elll.ta-se com pormenor os actos de 
represstto praticados pelo governo e pela policia, 
os mn.us tratos inrligidos v. democratas presos, as 
violências e arbitrariedades exercidas nas cadeias 
de Peniche e de Caxias e as represálias económi-
cas de que s!i.o vitimas os democratas perseguidos. 
Também neste capitulo as intervenções foram 

valiosas, salientando-se a que se referiu largamente 
à feição que assume no nosso P<l.is a defesa da 
Paz. Nesta intervenç.'io, que muito interesse des-
pertou na Assembleia, definiu-se o carácter pro-
fundamente popular da luta pela Paz, movimento 
cm que se fundem todos os sentimentos, todas as 

BENTO DE JESUS CARAÇA 

Passou em 25 do Junho o 5.• fLniversãrio do fA-lecimento 
do Prof. Ueuto de Jesus CA-raça., grande educAdor da. Ju. 
ventude o notUvel dirigente da luta pela. LibertAção Na-
cional. O MND nllo e~quece o esforçado lutador, cnjo 
exemplo nos anima. e lnspira nA lutA pela. Democracia. 
pela Paz o pela Indepondóncia Naci1nal. As perseguições 
de que foi vitima por par~e do governo e d~~ sua pollcia. 
contribuiram fortemente para apressar a morte do valo-
roso combntento da Democracia; a sua memória ainda 
hoje apavora e confunde os inimigos do Povo. 

aspirações e todas as ideias, a defesa da vida e 
dos bens de toda a população e  o património moral 
e material da unção. 
Houve momentos de comoção na Assembleia, 

ao ser dado conhec.imemo de duas simples lem-
branças vindas do Congresso Mundial dos Partidá-
rios da Paz e que se destinam ao Prof. Ruy Luis 
Gomes e à. Eng.a Virgínia Moura,.como sinal de 
profunda admiraçl'io pela luta desenvolvida pelos 
dois valorosos democratas em defesa da Paz entre 
os Povos. 
Na continuaçllo do debate, descreveu-se a evo-

luçlto da luta politica no nosso País, acentuando-
-se que o governo e os seus órgãos repressivos 
desrespeitaiu as próprias «leis:. do Estado Novo, 
na medida em que a oposição popular afirma cada 
vez mais a legalidade dn. sua luta. Foi defendida 
a legitimidade da resistência legal I.Ls arbitra-
riedades e violências governamentais e do exer-
cício pleno dos dil'eitos, liberdades e garantias 
[uudamentais consignadas claramente na Consti-
tuição Política. 
O deba.te terminou com a aprovação das Reso-

luções sol:n·e Paz e Repl"essao, que inserimos igual-
mente neste Boletiin. 

No exame da Situaçtlo F'inanceit·a do MND, que 
se seguiu, foi dado um balanço completo elas ne-
cessidacles criadas pela acção do :UND e das possi-
bilidades de recolha de fundos pelas comissões. 
'l'odos os delegados forneceram informações com-
pletas acerca das perspectivas financeiras e afir-
maram a sua. decisão de empregar todos os esforços 
para a soluçllo do problema. Aprovaram-se depois 
as Resolm;i'Jes sob1·e I<'nndos. 
No cn.pitulo 0l'[Janizaçao, o último da ordem de 

trabalhos, roi lido um relatório sobre o est1tdo 
actual <la organizaçli.o do i\!ND o as possibilidades 
do seu engrandecimento. Aprovadas as Resoluções 
sobt•e 01·ganizaçdo, t1tmbém insertas neste Boletim, 
encerrou-se a IX Assembleia de Delegados do lltovi-
meJlto Nacional Democl"ático1 cuja 1"ealizaçdo, nas 
actwzis condições de te~"J"O'" e 1·epressdo policial1 signi-
fica 1~ma impressionante vitó1·ia dos Denwc1·atas Po1"-
tugueses. -.As deliberações desta Assembleia muito con-
h·ibl,irao para o dese~wolvimento da luta 

PELA DEàWCRACIA E PELA PAZ 

FESTEJEII\OS O S DE OUTUBRO 

Comtitni um dtwer de todos os (Jemoeratas e patriota.s 
celebrar o próJLimo aniversário da pro lamaçli.o da RepU-
blica. l~açamos do 5 de Outubro uma jornada delu~a pelas 
Liberda(lcs Fundamentais. 
Realizai sessões públicas de homeJWflert} aos mortos da 

Rep(tblica e de proclamaçllo das CONDIÇOES MiNlMAS 
pm•a apre-~cntaçlio de candidaturas, como primeiro passo 
para a instauraçilo da De,m.ocracia em Pm·tugall 

neclamai que ne.~se dia se.ia pl"omlllgada t~ma ampla 
AMNIS1'IA A 1'0DOS OS PRJ.:JSOS POLITICOS I 

lfa~Jleai a Batldeira Nacional nas janelas da8 vossas 
casas! 
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()lLA U~I()A()l! 

Cü~Tl!A ()S UIVISI()~ISTAS! 

Quando o Movimento Nacional Democrli.tico 
teve conhecimento do texto da. representação diri-
gida à Presidência. da República, a propósito do 
próximo acto eleitoral, procurou avistar-se com 
alguns dos signatários, especialmente coiu aquelas 
que ocuparam posições de relevo em movimentos 
populares anteriores ao i\IND, expondo-lhes o se-
guinte: 
O .i\lND discorda dalgumas afirmações contidas 

naquela representaçli.o, como, por exemplo, a de 
que o Pacto do Atll\.ntico é uma «coligaç1lo de po-
vos civilizados que antes de tudo, exalta. e respeita 
os direitos rundamentais dos cidadlios:o, e a inter-
pretação dada à abstenção, que se tem verificado 
nas "eleições» preparadas pelo Estado Novo, corno 
sinal de •apatia• ou •indiferença» do Povo Portu-
guês. O :\(ND, pelo contrário, pensa que o Pacto 
do Atlt\ntico é um instrumento de preparação para 
a guerra e de expansão e domínio das forças im-
perialistRs. Pensa também que a abdent;ão elei-
toral tem demonstrado, não a apatia ou indife-
reuça do Povo, mas, sim, n sua maturidade politica; 
1L absteuç1io tem sido o único camiuho justo pe-
rante a recusa do governo em satis.lazer as condi-
çüelf minim.as rte se1·iedade de actos eleito1•ais: 

el(1bomytto de um ?'ecenseamento honesto, 
liberdade de p1·opaganda, 
fucaUzaydo do acto eleitm·al. 

~o e ntanto, quaisquer que sejam as nossas di-
vergências, o 'MND entende que é possivel e desejd-
vel nnw (lmpla unidade ele acção no ter1'eJW est1·ü:-
tmnen.te eleito1·al, para a conquista elas condi-
~ões mínimas, sem as quai11 ne11huma can<lidat·u~·a 

pode 81!1' ap1·esentada em nome da Dem.ocmcia e do 
Povo. O MHD apela para toclo1 os cidadãos e, 
nomeadamente, para os signatárias, pa·ra 
que marchemos unidos à conquida das CON· 
DIÇÓES Mlni/1\Ail . 
Alguns dos signatários declararam o.bertamcnta. 

mente a. sua concordltncia com a posiç1io do MND. 
Precisamente com o objectivo de soliCitar nma 

entrevistt~ no general Norton de Matos, primeiro 
signatário da representaçll.o, a Engenheira Virgí-
nia l\[oura. escreveu-lhe urna carta, a que o gene-
ral deu uma resposta provocatória, em que dizia: 
.entendo que n!to posso ter quaisquer ligações ou 
Teltl.ções politicas com comunistas nacionais ou 
eswnngeit·os; e dou este conselho a. todos os por-
tugueses». 
Respollde1' l' !una solicitaçao do .Movimento Na-

cional DetJWct•át-ico em te~·mos de anticom1mismo, 
constitui ·1tma baixa provoeaçao policial, Com esta 
?'Csposta, o geueral Not·ton de Matos mostro!' a Nua 
disposü;ao de eolabom1· com a  PIDE na pet·seguiçao 
aos I)emoc1·atas. 
Posteriormente, na cerimónia do início dos tra-

bu.lhos de construÇL'to de um hospital em Po.nte do 
Lima, o general Norton de lfatos aceitou o convite 
do governador civil do distrito de Viana do Cas-
telo para tomar parte nessa cerimónia, tomoll 
assento na mesa ao lado do mesmo governador ci-
vil e p1·onunciou um disc1wso em que 'P''estou home-
nagem subBII1'Viente ao govel'no do Estado Novo; 
aceito'' e ~Ol'respondtm à co7!tin2neia da Legiao Po7·-
t~tgnesa; denunciou auim, ai!Jertament~, a sua 
pauagem, com armai e bagagens, para o 
campo cloJ inimigos ela Democracia • .Atê este 
ponto o levou o seu propósito de se apresentar 
como candidato a ·deputado, sem a garantia de se-
rem satisfeitas as condições minímas. 
A pública adesc'lo do general Nm·ton de Jfatos ao 

EstaM Novo é o compleme·uto natu~·al da provocac(fo 
dfl•igida contm a Engenheit·a Virginia J.fo''?'ai é(' 
consequ2ncia lógica da disposiçdo de ap1·esentm· ca.?J· 
d:idatut·as sem a satisfaç(fo p1·évia das condições mi-
nimas. 
A Comissn.o Central do :\[ND protestou encrgi-

co.mente, em co.rto. pUblica dirigida o.o .general 
Norton de Uo.tos, contm a provocação e responsa-
bilizou-o por qualquer o.cçn.o policial que a sua 
cartn. venha a causar contra a Engenheira Virgi-
nia Moura. Muitas ouu·o.s comisslies e aderentes do 
i\IND protestaram contra a atitude do general 
Norton de Matos. A indignação contra esta provo-
caçli.o .foi tll.o gmndo, qne muitas pessoas estrrmhas 
ao MND a têm duramente condenado. 
O prot. Azevedo Gomes e os drs. Cíl.mara Reis 

o António Sérgio defendem também a apresontnçfio 
de candidaturas em quaisquer condições. 
O prof. Azevedo Gomes já., em 1949, pretendia 

que se fosse I'Ls urnas sem a satisfaçtio prévia das 
condiçõ~s mínimas; rejeitou sempre os apelos ii. 
unidade dos Democratas, feitos pelo MND, e tentou 
organizar um movimento cisionista-a. malogmda 
União Democrática Portuguesa. 
Os drs. Cíl.mam Reis e António Sêrgio fomm 

ncti\"OS propagandistas da candidaturll. do situacio-
nista almirante Quinti'lo :'l[eireles, em que trabu-
lhn.ram, lado a 11\do, com o rascista Rolrw Preto, 
com  o precursor do 28 de ){aio Cunha Leal, com 
o antigo comandante do T<H'rntal, Martins dos Reis, 
e  com à[ário Pessoa e Dtwid Neto, que tantas res-
ponsabilidades tem na politica de sangrenta r e-
presslio do Estado Novo. 
O dr, Crtmn.ra Reis, :tiudn. em Setembro de l95~, 

a quando da homenRgem prestada ao dr. António 
Luis Gomes, ptü do Prof. Ruy Luís Gomes, não 
teve escrúpltlos em proferir nm discurso em que 
exaltou a candidaturn do nlmirnnte .Ueireles comn 
n continunç!io dos movimentos populares d~ 194!', 
e de 19-Hl, atitude esta de evidente ultnlje no 
Prof. Ruy Luis Gomes. Este discurso, feito na pró-
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prin Msa elo Pi~i do candidato do Povo  e da Paz, 
mtuc:1 bem até que ponto vai o desrespeito desse 
pseudo-democro.ta. pela contribuição que o Prof. 
Ruy Luis Gomes tem dado à luta d o Povo Portu-
guí:s pela Democracia e pela Paz. 
O dr. An\ónio Sérgio tem-se evidenciado pela 

sua actividade divisionista e foi  o principal pro-
motor da chamada •Organizaç..'io Cívica Nacioua]:., 
criada com o fim de continuar a acção deaagrega-
dora e confusionista do. candidatura Meireles. Ele 
próprio se refere, envaidecido, às suas ínti1nas l'e-
Jações com as Embaixadas americana e inglesa. 
O MoVimento Nacional Democrático, ao mesmo 

tempo que condena a acç.ilo dos divisionistas A!t.e-
vedo Gomes, Cí\.mara Reis e António Sérgio e  a do 
provocador e divionista Norton de Matos, exo1üt 
todos os cidadtzos, e nomeadamente os 1•estantes sig· 
natd·1·ios da npt•esentaçllo, a unif·em·se pa1·a a con· 
quisia das COMDIÇÓEI MI MIMAS. 

UNIV<\Vf 

A passagem do general Norton de Matos para 
o campo dos inimigos da Democracia denuncia 
claramente quaill os objectivos dos que dirigem as 
manobras oportunistas e di·dsionistas para apre-
sentnçilo de candidaturas sem a-satisfação prévia 
das condi ç~es mínima: 

elabo1·açao de um 1'ecenseamento hOJlesto, 
libe~·dade de· pt•opaganda, 

fiaca lúwçtto do acto eleitoml. 

Todos os cidadãos honestos sentirão a maior 
repulsa po1· tais cumplicidades com o fascismo, 
que significam verdadeira traiQão à causa da De-
mocracia e do Povo! 

O llfD.V chama todos os Po1·tngueses hom·c1dos à 

Unidade pal'a a conquida da1 

condições mínimas! 

RPfLO DO CONSELHO ffiUNDIRL DR PRZ 

Nascett uma grande Mpe?·tmça. Agora cada ho-mem vé que é possfvel o acordo. Pode-se acabar 
com a matança. Pode-se acabar com a guerra fria. 

J<Jm l1d liora como e11ta chamamos solenemente os Povos a e;x;igi,. dos se11s gover1ws q11e negoceiem 
e .~e t11le11dam. 

A todos n.tis compete apoia,. ioda a iniciatú:a-venlia de que governo vitf' -paf'a f'esolver os 
conflitos p01' meios paclficos. A lodos nO!! compete fazer malograr os empreendimentos daqueles que 
i?npedem 01' at1·a.~am o aco•rdo. 

A PAZ ./<.'S'l'JÍ AO NOSSO ALCANG'R I A NÓS 0011fPB1'f: G.iiNTLÍ·LA! 

Budapeste, 20 de Jnnho de 1953 

o POVO PORTUGUES 
está representado no Conselho Mundial da Paz 

O Con~el h o Mundial da Paz, na sna última rennillo, 
ereetuada em Budapeste, no ml!s de Junho, re;olver llm· 
plifLr 11 represent11ç:io portugnesa, elegendo cOliJO novos 
membros o Prof. Ruy Luis Gomes e a escritora D .. \faria 
Lamas, queridos dirigente~ d11. luta pela DemocraciR e 
e pela P11~r. em PortugAl. 

E~te nconteeunento Msiuala o reconhecimento unh•er· 
snl tln ln111. do Povo Português contra a prepnrR~ào pMa 
a guerra e cousagra  a ncçllo deseuvoh·idR pelo Movimento 
Naeional Oemocrhtico e pelo Movimento Naeionnl de De-
fesa da P11.z. 

A lmpr6nsn, controlnd1\ pelo Estaclo Novo, omitiu esta 
noticia qne tanto honra o nome de Portugal em todo o 
Mundo. 

A ele!çllo do Prof. Ruy Lnls Gomes e da escritol'n 
O. Maria LRmfiS pRra o Con~elh o Mundial da Par. a~rai as 
n.tençlles e a ndmlraçno da opinillo pública mundial parn 
a lnlfl. pela Democracia e pela Paz no nosso l'ais. Mas far. 
1\Umentar, tnmbém, o ódio dos adeptos do Estado Novo 
contra os dois grnndes patriotas.· 

É necessl'lrlo, por isso, que toclos os Oemocratas c P~r
tldários da Pa~r. se unam em volt11. do Prof. Ruy Luis Go-
mes e da escrltorn D. !'daria Lamas, para os defender da 
repress11o fascista. 

B11viai flleJUage/1.!1 te feleg,.amas de felicitações e solida-
riedade ao PNf. ilfli Ltlfs Gomes e d. escritora n. Maria 
LamtiSI 

Orrranizai g-mpos de visitantes a casa do Prof. Rll1f 
Luts Gome11 e da escritora D. Maria Lama!>, 'lllanifesfan-
do-lliea o vosso apoio ! 

Jutcnsificai a formaçllo de Comissões de Paz em todas 
as cidade/1, vilas e aldeias e lugMes de t1·abal11o I 

UNI()f).J DfffNDf"fM.O.f O.f N()SSO.f 

(lUf~IDO.f DI~IGfNTU! 

_UNIDO.I (;()NOUISU. ~fM.Of Ã JlÃU 
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LUTEMOS CONTRA A REPRESSÃO 

O governo emprega desesperados esforços para 
.. conter uma oposição popular cada vez mais forte. 
O agravamento da situa<;tto económica atinge a 
maior parte dos sectores da populaçno: operários, 
·camponeses, as classes médias, os pequenos  e mé~ 

dios agricultores, industriais e comerciantes. Mui~ 
ti plicam-se as acções populares pelo p1Lo, pelo tra-
balho e pela Paz, que se traduzem na realidade 
por um protesto de todo o Pais contra a politica 
praticada pelo governo do Estado Novo, 
Sem qualquer apoio da opinilto pública, divor-

ciado completamente da grande massa dos Portu~ 
gueses, o go"Verno recorre a todos os métodos de 
repressão. Nos grandes estabelecimentos fabris, nas 
. grandes empresas industl'iait5 ou comerciais, sáo 
e xercidas coacções policiais sobre operários ou em-
prega dos, com o fim de os impedirem de formar 
comissi5es que apresentem perante os respectivos 
sindicatos Olt entidades patronais as legitimas t·e-
clamações da classe. 
Em numerosas localidades da província efec. 

tuam~se devassas polici a is, com o propósito de le~ 
var homens  e mulheres a denunciarem democratas 
ou responsabilizar ao acaso certo número de pes-
. soas por in.scrições nas paredes, afixação de til.rje-
tas ou distribuição de documentos em defesa da 
Democracia  e da Paz. 
A PIDE exerce todn.s as formas de coacç11o so-

bre entidades patr onais no intento de impedir que 
democratas perseguidas exerçam as suas activida-
des profissionais. Com raras excepções, prestam a 
sua colaborae.llo à PIDE, com o despedimento dos 
democra.t!l.S perseguidos e com a denúncia de ope-
rários e empregados quo junto delas ou dos res-
pectivos sindicatos reclamam legalmente e com 
justiça melhores condições de trabalho e de remu-
neraçáo. 
Sobre a família de presos exerce ainda, habi-

tualmente, a P IDE, cercos mGtodos de intimidaç!i.o, 
no intuito de lhes arrancar denúncias sobt·e as 
actividades politicas dos seus parentes. 

O go,•erno p rocura inutiliZM' os combatentes 
da Democracia o da Paz, por meio de desutlH:tnas 
condenaçües nos tribunais plenú.rios, processos ju~ 
dici1tis monstruosos e pristies sem culpa formada 
por longos períodos . 
.Assim: os democratns pror. Ruy Luís Gomes, 

eng.a Virginia Moura, dr. José .Morgado e Alber-
tino ~{acedo têm os seus direitos políticos sttspen~ 
sos por longos a nos; os dois últimos estáo subme~ 

tidos a um afrontoso'regime de liberdade v igiada; 
alóm disso, Albertino ~[acedo é impedido pela PIDE, 
desde 1947, de exercer a sua profissão na indústria 
de construção naval. 
Encontram-se presos hú. longos meses, sem cul-

pa formada, v11.lorosos demor.ro.tas e amigos da Paz, 
como os drs. Mãt·io Sacramento e ~lrmuel Andrade; 
o comerciante l<'rancisco }~arracha e  o empregado 
comercial Francisco Lopes Cipriano. O estudante 
. .Silas Cerqueira continua preso só porque, em 9 de 

Abril, depunha um ramo de flores no monumento 
aos l\Iortos na Grande Guerra, em Lisboa. Alvaro 
Cunhal continua submetido, na Penitenciária de 
Lisboa, a um bárbaro isolamento, iniciado h á qua-
tro anos, e  que ameaça a sua vida! 
Temos o dever de lutar contra. estas violên ci~s 

e a rbitrariedades. A Assembleia de  Delegados do 
MND tomou importantes resoluções-que viio in-
sertas neste Boletim -sobre a forma de se lutar 
contra a repress1i.o. 
Democratas: 
Levai junto das autoridades locais· o vosso pro-

testo contra as arbitrariedades policiais ! • 
Reclamai junto das entidades patronais contra 

os despedimentos por motivos politicas! 
Protestai junto do chefe do Estado, do governo 

e dos juizes contra as perseguições a  democratas e 
amigos da Paz! 
Reivindicai a a.boliçllo do decreto~lei sobre as 

medidas de segurança! 

J .. UTEUOS POR UMA AMPLA AUNISTIA 
A TODOS OS PRESOS POLÍTICOS! 

LUTAR CONTRA A REPRESSÃO É UM DEVER 
DE TODOS OS POR'l'UGUESES DIGNOS! 

PROf. RUY LUiS GOMES 

Prémio Artur Malheiros de 1953 

A Academia das Ciências de Lisboa conferiu, por 
unanimidade. o Prémio Artur Malheiros ao Prof. Rny 
Luis Gomes. -Consagm-se assim a obra do grande matemã~ 

tico portuguôs, jâ tão conhecido e admirado nos meios 
cientifieos estrangeiros. O governo e a sua Impreusa ne· 
nhuru relevo deram a. este aeonteeilnento, por mesquinho 
ódio pol!tico e desinteresse pela culturn, que vai ao ponto 
de 1u autoridades do EstA.do No\'o lhe recusarem paSS!lpor-
tes para simples viagens de estudo. 
Saudamos no Prof. Rny Luis Gomes o gra.nde cidadão 

que com o seu sal:Jer dignifica. n nossa PAtria., ao mesmo 
tempo que, com a sull. intensa aeçilo politica, scr\'e a causa 
d11. Democrncin e do Povo. 
O Pruf. Ruy Luis GnmM eontu-se no número dos gran-

des cientistas e patriotas portugueses (]tle . como Hento 
Cfl.rllça, Abel 811.\azar, ·'!anue! Valadares, António i\lonCeiro 
e ontros, deram on dão o verd11.de!ro valor h CiênciiL, pon-
do·a 11.0 serviço do Po ~o. 

4TfNÇÁO 4S flfJÇÔfS SINVJC4JS 

No final do llnO corrente e no começo do 11.no JH'Ósimo, 
por determizuu;ll.o das própri11.~ leis do Estado Novo, tôm de 
sere~~o!lzn. r eleições sindicais. E neeesst\.rio quetodososDe-
mocn~ti!.S tenham bem presente a i!nportllncia fund11.mental 
destii.S eleições na luta pelas reivindicações dos operhrios 
e empregados. As comissões do MND, especialmente às 
comissões de trabalhadores, incumbe a tarefa ae promover 
a formn.çllo de comissões sindicais, com tr11.blllh~~odores ho-
nestos, pertençam on não ao MND. Devem A.pOIRr activa-

~:~;~t7v~~ei~l:~s~~ ~~::~~~:cf~~~ 
1

~=~ei,~~~ ~~~~~~fi:~~l~~~:~ 
ções. Em todas "s empresas e loc~~oi s de~ tmbnlho devem 
realh:ar~se amplas reuniões para n discnss1lo doa problemas 
de elllsse, eleiçll.o de comiuões sindicais e recolhll de assi-
n~~oturas de apoio às listas de unid11.de dos trabalhadores. 
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AS CONDIÇÕES MINIMAS 
SÓ SE C O NQUISTA M REFORÇANDO A 

UNIDADE COM O POVO 

No relntório sobre a. Situaçlio Politica e Econó-
mica Nacional7 apresentado pela Comissão Central 
do MND à II Assembleia de Delegados, afirmava-se: 

"A luta pelas Condições Mínimas deve ser as-
sociada a todas as lutas diál'ias pela Liberdade, 
pelo P!i.o, pelo Trabalho, pela Paz e pela Indepen-
dência N~cional. No decorrer de todas as reivindi-
cações populares, todos os Democratas devem pôr 
o problema das Condições Mínimas, mostra.ndo 
como a conquista dessas condições e a consequente 
f~rmaçn.o ~e um governo dernocrá~ico trazem con; 
s1go a satisfação de todas as asp1raçôes do nosso 
Povo. 

"Para reforçar a Unidade com o Povo, ê indis-
pensáv!'ll estudar e lutar pela soluçlí.o dos proble-
mas ql't.e o preocupam, quer se trate de problemas 
que digam respeito a todo o Pais, quer de proble-
mas locais ou profissionais. 

"Existem condições concretas para urna ampla 
mobilizaçfi.o das classes trabalhadoras, da pequena 
e média burguesia, para a reivindaçã.o das garan-
tias mínimas de seriedad e do acto eleitoral. Com 
efeito, no plano internacional, a luta dos povos pela 
Paz e  o agravamento das contradições entre em-
presti.rios d e guerra, convergem não só para forta-
lecer os laços <le amizade entre os povos, como 
ainda, dentro de cada país, para se aliarem todus 
as classes oprimidas e exploradas -opet•ú.rios, cam-
poneses, pequena e média burguesia. No plano in-
terno, a politica seguida pelo Estado Novo, de pro-
tecção aos grandes latifundiü.rios e monopolistas o 
de preparn.ç1to para a guerra, irmana, cada vez 
mais, ns classes médias, ameaçadas de destruiç5o, 
com as cl1~sses trabo.lhadoras. Estas condições con-
cretas devem sCJ' estudadas com o objectivo gentl 
de fortalecer a Unidade para a conquista da De-
mocJ·acia e da Pnz-neste momento, para a con-
quista das Condições :\Uni mas". 

Esta orieutnç!io, aprovada pela Assembleio. de 
Delegados do ?I[ND, deve ser seguida pelos Demo-
cmtus cm todns as situações concretas. A Unidade 
com o Povo forja -JC~ n a luto pelas reivindica· 
ções do Povo! 

Por exemplo: 

-ua freguesio. de Arroios (Lisboa), os Democratas 
mobilizam a popula,!io pnra a Juta pelo calceta-
mento e electrificiH;1to da Avenida de Roma : 

-em Alc!lntara (Lisboa) e Mosca vide (Loures), por-
um mercado em boas condições higiénicas: 
-em Queluz, pela construção de um lactário; 
-pela reparaçl'i.o de uma. estrada que liga Parede 
a. Oeiras; 
-em Estribeira (Alenquer), pelo saneamento do. 
poço e canalizaçlto de águas; 
-na parte alta do concelho de Alenquer, pela 
electrificaçlto das respectivas povoações; 
- no Porto e noutros pontos do Pais, contra a ele-
vaçr~o das tarifas de energia eléctrica; 
-na freguesia do Poço do Bispo (Lisboa), pela. 
melhoria do serviço de transportes colectivos, etc. 
O MND promove e apoia todas estas e outras 

reivindicações populares, no sentido de melhorar 
as condições de vida. e o b~m-estar do Povo. Assim~ 
exorta todos os Democratas a formar comiat>ües de 
melhoramentos locais com pessoas honestas, aderen-
tes ou nl'i.o do MND, e !L apoiar aquelas que se for-
mem por iniciativa das próprias populações. 
Em todas as circunstilncias, os Democratas de-

vem associar-se lts reivindicações do Povo e mos-
trar como a luta pelas Condições iUinimas &bl'& 
caminho para a satisfnçl'io de todas as aspirações 
populares. 
A luta pelas Condições Mínimas deve alargar-

-se muito para além dos quadros ~ aderentes do 
MND, procurando interessar nela toda a populaçáo. 
!)ara isso, é necessário que as comissões do i\fND 
promovam a rormaçlí.o de Comissões de Unidade 
para a conquista das Conclições Mínimos, com 
homens e mulheres, quaisquer que sejam as suo.s 
tendóuciu.s politicas ou religiosas, que estejnm dis-
postos a reclamar u. satisfaç!io dessas condições. 
É necessiírio Hindt~ fazer reuniões cada vez mais 

amplas o sessões ptiblica.s, com o fim de reivindi-
car as CondiçÕes 11inima.s. Nessas reuniões e ses-
sões de"em eleger-se Comissões de Unidade para 
a Conquista dar Condiçõer Mínimas e votai' 
moções sobre a reiviudicnçl'io de um rece11seamento 
honesto, libe~ ·dttde de pt•opagand(/ e fit>calizaçllo do 
acto eleitoral, e  recolher assinaturas para represen-
tações ao governo e autorido.des locais reclttmando 
as Condições ~linimas . 

Os aderentes do ).{NJ) devem promover a ror-
mação de g1·upos numerosos que acompanhem as 
comissões na entreg:1. de representações il.s autori-
dudes. 
Todos estns formas legais de luta sáo indispen-

sú.veis para o reforço da Unidade com o Povo e 
para a Conquista das Candiçõer mínimas. 

A55()4:lnr a lula p<!las Condiçõ<ls Minilna.s às r elvlndlcaçVes l4:lcah o proflulonais G iJ lula pGJa Paz I 

~Clallzar rGunlõos amplas.:~ SGUÕ<~S ptíblicil.'i dG i'IIJOIO à lula p elas Condiçõtls Mínimas! 
formar CcmlisSÕ<lS de Unidado lli'lri'l i'l ccmqulsla d;u CcmdlçÕCIS Mínimas r 

l'r(llnovor roproscmtaÇÕGs à Prosid4nda da ~Gptíbli ca. íUl ljC>VClrno o às aulorídad<ls locab,, 
rGdamando as C()ndiÇÜGS Minlrna.'i t 


