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1. REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL. Neste fim de semana,em Lisboa.na sede nacional.Da agenda constam:ba1anço do trabalho do ultimo trimestre de 75,revisão do
Pacto,II Congresso e análise da politica económica do VI Governo. Mário Gaioso,de
Aveiro,preaidirá aos trabalhos.
2. REGIÃO AuTONOMA DOS AÇORES. O CDS Açoreano elaborou um extenso documen*o
com sugestôes para o ante-projec~o de estatutos desta região.
3. COM!CIO EM LEIRIA,DIA 25 AS

15 HORAS.

4. NOVAS SEDES. Devem abrir em breve as sedes do CDS em Guill!arães,Cabeceiras
de Basto e Castelo de Vide e as da Juventude Centrista em Elvas e na Amadora (Prai';Ie t a Ferreira Borges,Amadora).
5. SESSÕES E COM!CIOS. Houve no dia 3 em Tábua,no dia 5 em S.João do Campo e
a 6 em Vile de Matos,no distrito de Coimbra. Em Estremoz realizou-se um plenário
de militantes e em 17 vai haver um em Elvas.

6. CONFERENCIA DE IMPRENSA. Dia 12,2a feira,em Lisboa.
7. ALTINO DE MAGALHlEs. Teve um longo encontro com AmarQ da Costa em Lisboa.
8. NOVO SECRETARIO GERAL. Basilio Ho~ta tomou posse do cargo no dia 5,a fim de
se "consaFar integralmente às tarefas que o Partido de si reclama" (nos termos da
deliberaçao da II reUllião do Conselho Nacional).Freitas do Amaral na ocasião :"o
CDS' a grande alternativa democrática para 1976.A função do novo ~ecretário ger al ~ pois de preparar o aparelho do Partido para ganhar as eleições. Basilio
Horta deu entrevista s ao "Tempo" e à Emissora de Radiofusão.
9. BISPO DO PORTO. Esteve reunido com Freitas do Amaral.O presidente do Part ido,que deve deslocar-se a Londres a convite de Margaret Taetcher e a Paris para
conversações com os RI's e o Centre Democratique, teve um importante encontro com
João Porto,da Comissão Regional do Norte,em Guimarães, e outro com Pires Veloso.
10. SECRETARIADO NACIONAL DE POLITICA AGRARIA. Continua a reunir na sede nacional todas as quartas feiras.
11. REGIÃO NORTE. Será percorrida, a partir de 12 por B.Horta que se vai encon"trar com as Comissões Distritais de Porto,Braga,Viana do Castelo,Vila Real,Bragança e ainda com dive2sas comissões concelhias e a Comissão Regianal do Norte.
12. MONITORES"A"E"B". O seu

n~me ro

deve ser aumentado no s próximos tempos.

13. NnCLEO CDS DA TAP. O n~cleo socio-profissional do CDS da TAP contestou a
forma descriminat6ria como foram escolhidos os partidos que fariam sessões de esclarecimento aos trabalhadores.
14. EUROPA. Amaro da Costa vai a Londres e deu uma entrevista ao "Pueblo". No
dia 14 estã em Paris um delegado da JC para assistir à reunião da CP da UEJDC
(UniãoEuropeia dos ~ovens Democratas Cristãos) .
15. DEPUTADO DOMINGOS CERQUEIRA.De Aveiro, vai ser substituido,em S.Bento, pelo
engenheiro Roque,militante do mesmo distrito.
16. OUTRAS MUDANÇAS. Fr~cisco Antunes passou para o DOP,Ant6nio Corte Real para o Secretariado das Relaçoes Internacionais e Martinho Morais para o G.d'Estudos

PERGUNTAS:
_ Ser' que o Governo pensa resolver os proble mas económicos do Pais aumentanto di&riamente os preços dos bens de primeira necessidade?
_ Ser& que o aumento das receitas do Est ado resultantes dos aumentos de preços vai
servir para aumentar o subsidio de desempr ego?
FOLHA CDS. Pode ser consultada na Biblioteca Municipal do Ponto.Trflta- se da
publicação partidária mais lida em todo o Pais.
APELO 100$00 APELO 100500

APELO 100100 APELO 100$00 APELO 100$00 APELO 100$00 APELO 100100

O CDS ~ a alternativa democr&tica para 1976. Mas a vit6ria eleitoral depende de
si. Do seu trabalho. E do seu contributo. Cem escudos todos podem dar. O Partido precisa de 100$00 de cada um. s6 100$001 Que devem ser enviados em vale de correio ou
cheque ,para C.Braz dos Santos,Largo do Caldas,5,Li sboa.
A campanha eleitoral é cara e n66 somos da oposição.Não dispomos por isso das
facilidades de que gaBam os partidos do Governo. Teremos de suprir as dificuldades da
situação de oposição. Nós .
Cada um de nós.
CEM ESCUDOS PARA A VITORIA
Eu.
Voc~.

Vamos par de parte uma nota de 100$00 e vamos aos CTT mandar o vale. J& hoje.
Cem escudos para a vit6ria eleitoral. Se todos contribuirmos conseguiremos os meios suficientes.
A propósito das negociações para o VI Governo:
"Como pode o Povo Portugu~s confiar na competência de Governo para resolve r os gravíssimos problemas económicos e socia1S que enfrentamos, se ele tão
pouco capaz se tem mos trado de resolver os seus próprios problemas internos?"
Amaro da Costa em S.Bento no dia 6

NOS SOMOS A ALTERNATIVA DEMOCRATICA PARA 1976
NOS SOMOS O PRIMEIRO PARTIDO DA OPOSIÇÃO
N~S SOMOS DEMOCRATAS EUROPEUS
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DOP

Largo do Caldas,5

Lisboa

Tirage m deste n6mero:110 000 ex .

~
CDS

