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~NO DOMINGO ESTAREMOS NO CAMPO PEQUENO AS 16.30 HORAS PARA ASSISTIR AO PRIMEIRO ~oMIcIO DO CDS EM LIS BOA E OUVIR FREITAS DO AMARAL, AMARO DA COSTA,BAS!LIO
HORTA E GALVÃO DE MELO.

*PARA OS AÇORES: REFERENDO E MOEDA. "Os açoreanos t8m de ser ouv idos num referendo" defendeu Amaro da Costa em diversos comícios que efectuou n o s Aç or es , juntamente com o general GaIvão d e Melo. O vice - presidente do CDS d e fe ndeu t amb ~m uma
mo eda local,o escudo a ç or eano,e afastou a ideia na independ3 n c ia . Deu virias confergnc ias de i mprensa c oncedeu muitas ent r evistas e t r aba l hou com o secretArio-ger a l do CDS Açoreano •
. * COM OS CDS's DE ESPANHA. sá Machado,pres . do Grupo Parlamentar,e Cunha Reis
estiveram em Madrid a representar o CDS no lQ Congresso livre dos movimentos espanhois membros da UEDC. Representantes destes movimentos virão ao nosso Congresso.
*NOVAS SEDES. Abriram as de Matosinhos (R.Godinho,148) e Paredes. vão abrir as
de Serpa e Santar&m. Prepara-se a abertura das de Beja,~vora e Portalegre. O núcleo de Oeiras tamb~m quer uma mas não tem ainda casa.
*100$00 PARA A VITCRIA. Duzentos contos fo i o r esult a do dest a campanha lançada
por Folha CDS. A quantia,por&m,& manifestamen te insuficie nt e para as necessidades
do Partido.Pelo que,de novo lhe pedimos que mande cem e s cudo s em vale ou cheque para
Carlos Braz dos Sa ntos,Largo do Caldas,5 Lisboa.
*0 2Q PACTO ENTRE OS MILITARES E O CDS. Poderá vir a ser assinado pelo Partido,
tendo as negociaçoes decorrido em ambiente de grande cordIalidade.
*FOLHA CDS Passou a ter uma correspondente no Porto:Haria do Carmo Cálem. E
emblemas (com a r eprodução do cabeçalho) à venda em Lisboa,na R.Madalena,80-A.
*BESSOES DE ESCLARECIMENTO. Houve em Ferreira a Nova (Figueira da Foz),Vila
Nova (Miranda do Corvo) e Carvalhos (VN Gaia).
*MANDEM ROUPASI Pedem as pessoas que trabalham para os retornados. Mais roupas !
*NOCLEO FEMININO DE JUVENTUDE (DA JC). O primeiro teve a sua primeira reunião
em 17 de Janeiro na Trofa.
Uma semana depois surgia em Espinho o Núcleo Estudantil da Juventude Centrista
(NEJC) do Liceu Nacional de Espinho.

HINO DO CDS
Com letra de Alexandre de Souza Machado e música de Rui Guedes, o hino provis6rio do CDS deverá ser cantado por nós todos,no dia 8,em Lisboa, no comício.
Existe tamb~m uma proposta de hino da Juventude Centrista que,tal como o do CDS,
terá de esperar pelo Congresso para receber aprovação definitiva .
Entretanto a marcha "Pompa e Circunstância" continua muito ligada ao CDS,sobretudo para todos aqueles que,ha um ano,a ouviram tanta vez no 10 Congresso,no Palacio de
Cristal.
ü ino do CDS:
Hino da Juventude Centrista
Vem
Vem
Vem
Vem

connosco amigo vem
viver a liberdade
connosco amigo vem
torná-la realidade

A resposta é muito simples
Mais simples do que parece
Vem connosco amigo vem, lutar,lutar pe lo CDS
Vem
Vem
Vem
Vem

connosco amigo vem
viver em liberdade
connosco amigo vem
torna . la

comlcio

No centro ~ que esta a virtude
Queremos ser semen te de ver dade
Juventu de,6 Juventude
Parte à conqu is t a
Da paz e da igualdade
Sem temor nem p'rigos
Derrubemos mitos e barreiras
Juventude,6 Juventude
Canta a Liberdade
Faz dela tua bandeira

Avançar para vencer
Vale a pena tentar
Temos fé temos coragem
Se a nossa meta é o Infinito
Pira seguir nosso ideal
P
A vit6ria ja é nossa
Com trabalho,ordem e amor e paz para ortugal s6 por ousarmos lutar
E grande o nosso ideal
Vem connosco amigo vem
Lutar,vencer ou morrer por Portugal
Vem viver a liberdade
Vem connosco amigo vem
Avançar para vencer
Vem torna-la realidade
Vale a pena tentar
N6s somos a força e a alegria
Vem fazer um tempo novo
E todo o nosso ideal
Com justiça e h armonia
Está na Democracia
Vem amigo que a democracia há-de triunfar
Que queremos para Portugal
Vem connosco amigo levantar de novo
o esplendor de Portugal

lisboa

domingo

I6.30 h campo pequeno

Reuniu no dia 31 em Lisboa o Conselho
Nacional para o Congresso da JC com
delegados de 10 distritos. Freitas do
Amaral e Pedro de Vasconcelos estiveram
presentes. Ao lado,na foto, v8-se a reunião a decorrer no Largo do Caldas.
No Congresso da JC serão aprovados diversos documentos doutrinlrios,os estatutos
e eleitos os orgãos nacionais.
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