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fl11Aos Democratas Portugueses! 
J ! Porque foi julgado de mau efeito para a causa nacional da Democracia 
~ 'anterem·se por mais tempo em silêncio, e fora do vosso convivia, certos 
Q.. ementas da Oposição aos quais tem cabido, em parte, a bonra de orientar 

esforços comuns, atinentes à reivindicação das liberdades ftmdameiltals 
da sua expressão constitucional sob a forma de eleições livres, resolveram 
signatários vir juntos de vós para vos anunciar que não está de nenhum 
ado descurado o prosseguimento da nossa Luta legal e que, ao contrário, 
tão sendo feitos os trabalhos necessários para que tenha eclosão, no momento 
ortuno -que se avizinha -uma força oposicionista que, por suas nobres 

e patrióticas inte:nções, seus fundamentos juridicos e sua estrutura, não possa 
com legitimidade, em face das leis vigentes, deixar de ter garantida a exis-
tência legal. 

e não po~~rá ~~~~1 f0~~s~o~i x~~s~oe 
1 

~~~~c~: ~i~~:!~r:~~ei~~t:~~i0~amente certos, 
É que ela propor-se-i defender extrénuamente a Democracia e os pro-

cessos que lhe são próprios e muito seus, não assim os processos totalitários; 
e ao mesmo tempo afirm~r-se-á inteiramente adversa a ingerências estranhas 
de carácter político: uma Democracia portuguesa construída só e sustentada 
por, e para, os portugueses, eis, a propósito,  o princípio básico, fundamental. 

Quando acima é referido o aparecimento oportuno da Organização que 
se anuncia, tem-se em vista as tarefas eleitorais que e_stão próximas, eleição 
para Deputados à Assembleia Nacional, em Novembro. Entende-se que 
os democratas e liberais têm que mobilizar-se perante aquelas tarefas, que 
exigir ruais uma vez o  respeito pela genuidade dos sufrágios, ou seja, pràti-
camente, nesta altura, o cumprimento da lei em matéria de fiscalização dos 
actos eleitorais; e ·entende-se que, feita a conquista deste mínimo de condições, 
a comparência nas urnas se nos impõe para que por fim se demonstre, com 
votações insofismáveis, aquilo que, aliás, o adversário bem conhece-que o Pais 
esta cansado da situação politica que sobre ele pesa bá quase um quarto de 
século e que aspira a alinhar, por direito próprio incontesrável, ao lado daqueles 
outros que servem a Democracia e nela acreditam como úoico sistema politico 
digno dos povos livres. 

De mais, a existência em Portugal duma Oposição indomada e indomá-
vel, não é senão a expressão exacta daquela aspiração do Pais. 

e ·VOS OS~~S~~l~~~~~ic:J:SO~ ~~~l~~~~·~:~S~: q~~~e~-~~j~lfi)!ir~S~j:~t~z~~~~~U~!~~: 
rito compreensivo e alheios a ódios e  a paixões obsecantes, para que se realize 
a continuidade duma luta legal-que realmente o seja-apostada em con-
seguir (tão só por processos democráticos, como se disse), a dignificação e  o 
bem-estar do Povo Português. 
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