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,Ao Pdir}ÜWi 'istrito de Coimbra ?J
1. É do conhecimento geral que o Movimento das Forças Armados desencadeou um conjunto
de acções que derrubeu o Governo de Marcello Caetano.
Há muito que a determinaçõo de luta e liherlação do Povo Porluguê. se vem manJeslando.
Nos últimos tempos, contudo, cresceram por todo o poís as lulas populares, as g re-ve~ e pa ralizações
operarias, as iniciativas deme·: ráticas e estudantis. No úl;'imo comunicado O,,"i Jil ;O elos f.lc·;;:'~lC :J;C~
Democráticos Distritais p'o dia ler'·se em título: «Au m",nta a lulel ~ op u lar - Aprofunda-se a crise' do
regime».
Coimbra evidenciou ontem de maneira histó ;'icC! CI ân sia de liberdade do Povo rorlugu 6,. O
regozijo que a população local experimentou logo na dia 25, ao tem or conhecimento da ,!ueda do
governo de Marcello Caetano, atingiu ontem o apoge. Cj uaildo meis de 20.000 pes~oas, respondendo
à convocatória do Movimento Democrótico, se manifestaram dura nte duas horas pelas ruas do cidade
gritando «O Povo Unido Jamais Será Vencido!», «F;m do r-",.c ism ob, "Morle à Pide!»; «Fim à Guerra
Colonial!», «Viva o Socialismo!», «Viva a Classe Opel'ária !». e en(oanelo repetidas ve'zes o Hino Nacional.
2. O Movimento Democrático de Coimbra considera que foram neste momento dados passos
muito importantes no sentido da libertação do Povo Português e em direcção ao eSlabelecime'nto de uma
sociedade democrótica. No programa do Movi menlo da's Forças Armadas inserem-se pontos que correspondem a sentidas e elementares aspirações populares e que sempre estiveram inscritas entre Os objectivos
do Movimento Dem'ocrático :

- Extinçüo imediata da Pide / DGS, da legião Portuguesa e da ANP;
-Imediata amnistia para todos os preso. políticos;
- Abolição da Censura e Exame Prévio,;
- Restabelecimento das liberdades fu ndamentais, nomeadamente dos direitos de associação, reun'ião,
informação e expressão de pen~men to ;
- Luta' contra o aumento do custo de vida e an/i-monopal ista;
- Realização de eleiçães livre,.
3. Não devemos contudo esquecer que a guerra , ,,,Ionial é um dos mais importantes problemas com
que ~e defro,nta o Povo Português. Ela tem-lhe cu's tado um sacr'licio desur1CJ!10 em '1 ida(;, eSO'ro'? ,aclot o c!(!Sperdícios financeiros. Ela também rep res~nttl um at<ontado crim inoso 00 direito dos povos à a u~od9Iej'mi na·
ção. É por isso que entre as mais viva', aspiraçães popul m'oo , '" inscreve actualmente o fim da guerra colonial,
o início de negociações com as Movimentos de L' berla ;ão e o regres", dos soldados.
4. Se neste momento foram d:::Joo pc'coo" r.l:úo ''''r-e r'"ntes poro a queda do fa scismo em Porlugal,
não foi ainda conquistada a vivória de:: ni:'iva elo Po"c. E ao Movime"lo Democrátíco cabelá um pO!lel det;sivo na obtenção dG'ssa vitória, apoiando e deFendendo os pontos justos - justo's po'rque s<onlidos pelo Povo
Português - do Programa' do Movimento das Forças Armadas, mm sem abdicar das reivindicações q,ue,
fa'ce ao condicionali'smo de cada mom enlo, tenha "ue ddini ... Apesa.· do compromisso assumido pela Junta
de Salvação Nacional de garantir a livre constituição de «associações políticas», as caraclerísl'icas da actual
situação continuem a exigir uma frente unitária de actua ; ão como é a do Movimento Democrátko. Por isso
é urgente prosseguir umer acção de r60rço d" organização do Movimento Democrático. Por isso é também
necesscírio que se mantenha a SUtl ex!o ressãa unitária e que nele 'c englobem camadas cada vez mois vastas
da população, ligadas cm frente cada vez mais ampla no pros'seguimento das reivindicações definidas no
3.° Congre'sso da Oposição Democrá;'ica e na última campa nha "e ~ ejtoral».
Grandes movimentações de massa, e manifestações de rua como a de onlem à tarde. acções frequentes
de esclarecimento e discussão política nas fá bricas,. nas oficinas, nos estabelecimentos, nos liceus, nas universidades, nos quarteis, em todos as loc.,is de trabalho, "e'lda m-se uma prática política correcta capaz de
garantir o prosseguimento das reivinc!icacães popula ;'e3 e de trazer para as opções do Movimento Democrático um número cad'a ' vez maior de Portugueses.
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