Ao Povo do Distrito de Coimbra
1. É do con hecimento geral que o Movimento das Forças Armadas desencadeou um conjunto
de acções que derrubou o Gove rno de Marcello Caetano.
Há mu ito que a determi naçã o de luta e libertação do Povo Português se vem manifestando.
Nos últimos tempós, contudo, crescer·am por todo o país as lutas popula re•s, as greves e paralizações
operar1a·s, as in iciativas democráticas e estudantis. No último com unicado conjunto dos Movimentos
Democráticos Distritais p·odi a ler-se em título: «Aume nta a luta po·pular- Aprofund·a -se a crise do
regime».
Coim bra evid~nc i o·u o:ntem de -maneira histórica a ânsia de li berdade do _Povo· Português. O
regozijo que a popula ção local experimento.u logo no dia 25, ao tomar conhecimento· da queda do
governo de MarceHo Caetano·, atingiu ontem o apogeu quando mai·s de 20.000 pessoas, respondendo
à convocató ria do Movimento Democrático·, se manifesta ram durante duas hora s pelas ruas. da cidade
gritando «0 Povo Unido Ja mais Será Vencido! », «Fim do Fa•scismo !», «Mo·rte à Pide!»; «Fim à Guerra
Colonial!», «Viva o Socialismo!», «Viva a Classe· Operária!», e entoando repetidas vezes o Hino Nacional.
2. O Movime·nto• Demotrático de Coimbra cons.ide-ra q ue foram neste momento dadas passos
muito importantes no sentido da libertaçã o do Povo Po rtugu ês e em direcção· ao estabelecimento de uma
sociedade democrática . No programa do Movimento da·s Fo rças Armadas inserem-se pontos que correspondem a sentidas e elementares asp irações populares e que sempre estiveram inscritas entre os objectivos
do Movimento Democrático :

-Extinção imediata da Pide / DGS, da Legião Portuguesa e da ANP;
- Imedia ta amn istia pa ra todos os preso·s políticos;
-Abolição· da Censura e Exa me Prévio;
- Restabelecimento da·s li berdades fundam entais, nom eadamente· dos direitos de associação, reunião,
informação e expressão· de pensamento ;
- Luta co ntra o aumento do custo de vida e an ti-monopolista;
~~--------oeãl iZ a çã o dê eleições livres.
- ~
3. Não devem os contudo e•s quecer q ue a guerra colonial é um dos mais impo·rtantes problemas com
que se defronta o Povo Português. Ela tem-lhe cu·s tado um sa crifício desumano em vidas, estropiados e desperdício•s financeiros. Ela também representa um atentado criminoso a o direito dos povos à autodeterminação. É por isso que e ntre as mais viva•s asp1raçõe 5. po·pulares se inscreve actualmente o fim da guerra colon:ial,
o início de negociaçõe•s com os Movimentos. de liber~ação e o• regr·e sso dos so ldados.
4. Se neste momento fo ram dados pa·ssos muito importa ntes para a q ueda do fascismo em Portugal,
não foi ainda· conquistada a vitória definitiva. do· Povo. E ao Movimento Democrático caberá um pa;pel decisivo na obtenção dessa vitória, apoiando e defendendo os pontos justos - justo·s po'r que sentidos pelo Povo
Português - do Progra ma do Movimento das Forças Armadas, mas sem abdicar das reivindicações que,
face ao co ndicio nali·smo de cada momento, tenha que definir. Apesar do compromisso assumido pela Junta
de Salvação Nacional de gara ntir a livre constituição de «(mociações políticas», as características da actuai
situação conti nuam a exigir uma frente unitária de actuação como é a do Movimento Democrático. Por isso
é urge nte prosseguir uma· acção de reforço da organização do Movimento Democrático. Por isso é também
necessário que se mantenha a sua expressão unitária _e que nele· ·se· englobem camadas cada vez mais vastas
da população, ligadas em frente cada, vez mais ampla no pr·osseguimento das reivindicações definidas no
3.° Congresso· da Oposição Democrática e na última ca~panha «eleitoral».
Grandes movimentações de massas e manifestações de rua como a de ontem à tarde, acções frequentes
de esclarecime nto e discussão política nas fábricas, nas oficinas, nos e·sra belecimentos, nos liceus, nas universidades, nos q u arte~s, em todos o·s locais de trabalho., revelam-se uma pr·á tica política correcta ca pa;z de
garantir o prosseg ui mento das reivindicações populares e de trazer pa ra a s opções do Movimento Democrático um número cad a vez maior de Portugueses.
Coimbra, 27 de Abril de 1974.
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE COIMBR A

O Movimen to Democrático d e C oimbra tomará oportunamente pública a localiza ç ão da s ua sede, bem com·o o local
de próxima reunião plenária do!'i democra ta s do distrito.
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