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M.U.D. 
COMISGAO DJSTRI'.rAL 

LISDOh 

Senhor :Ministro éto Interior 

ExcelBncia: 
--
Esta Comiss~o Distrital uma vez mais se v~fo;Çada a 

dirigir-se às instâncias oficiais para apresente:.r um-t~rotesto. Mui-
to ei..ubor& sabenuo que as autoridades e  o Governo têm. ficado indife-
renten a estes protestos, a-.Ç>esar-de eles represental'"~m sempre um . 
brudo de justiça e a reclama-:;ão do cumprilUent.o da legalidade, à qual 
tanto governados coruo governantes devem obediencia, e:;~ta Comissão 
Distrital nã~ pode deixar de, per5nte Vossu Exce'lê-no ia~. mais uma 
vez protestar • .Agora, é a prisão de um membro desta Cpmissão, JOSÉ 
AN'l'ONIC DAMAS (Desenhador da s ConstruçOes Navais), ·levada a efeito 
ew 12 do corrente, sem aprBsentação de mande:do de captura, que moti-
va o nosso protesto. O Movimento de Unidade Democrática é um movi-
L.l~nto legal, visando, coroo é do dominio púbiico e do conhec.ilo.ento 
dos autoridades, pugnar p~.la :restauração na sua plenitude das liber-
dades funda:'.llentais e pela realização de eleições livres. A composi-
~;f.l.o uesta Cmaissf'ío Distrital · foi, eiJl devida altura comunicada n. · 
queUL de d.ireito, Nenhum motivo• pois, pode fundamentar a prisão de 
um mellibro desta Comissão, quo e .uma entidade legal dum movimento 
legal que age em perfeita legalidade. Não podemos, pois, deixar pas-
sar este facto em claro e reclamarmos de yossa Excelência· que orde-
ne a imediata soltura daquele nosso companheiro por ni!o ser admis-
sível a prisão de um cidadão pelo simples facto de pertencer a um 
movimento de Oposição ao Governo. Se, Com a prisão daquele elemen-
to desta comissão se pretende reeditar UIIla manobra de in~imidação 

contra o M. U,. D. , já vossa J!:xcelência e  o Governo devem ter notado 
que tais =1uanobras não têm dado resultado, e estão sempre condenadas 
ao mais :rotundo fr.acassG. Que.ndo os cidadãos têm,oomo os democratas 
portugueses, a consciênci~ do valor e da supremacia do seu Ideal e 
o servem com abnegaçãG e aacritlcio, como o têm servido, unidos n~ 
sua luta legal  e fortalecidos pela convicçéo de que, oom eles esta 
a maior e melhor parte r:.o Pa:ls, a arbitrariedade e a violência, lon-
ge de intimidarem, ante·J tornam mais firme e inabalável o ·seu dese-
jo de prosseguir uma ln.ta.·que tem sido conduzida na 1Jl(ais perfeita 
legalidade e dignidade por parte do M.U .D., a-pesar-de nem sempre 
ser essa a atitude dos seus advérsários politicas. 

Escudado na Censura, cada vez mais a:Pertada, na P.I.D.E. 
cada vez hlnis. activa ~ desrespeitadora das garantias individuais dos 
cids.dãos, julga o gove•rno poder pôr fim ao W..U.D., atrnvez de uma o-
fensiva policial e da,negação de au~orização para ~euniões pÚblicas, 
mas, esse julga:m.ento ·3 bastante erreneo por isso que as centenas de 
milhar de aderentes dv M.U.D. em todo o Pais, não cabem.no A+jube, 
em Caxias, em Peniche ou nas muitas outras prisOes, o, parisse, ,por 
mais forte e violenta que seja a ofensiva haveré sempre quem conti-
;nue a luta pela DEiiJOC.a.ACIA e pela LIBERDADE. . 

A Bem da Nação 
~ELA COMISSÂO DISTRITAL DO M.U,D. 
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