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Senhor Presidente do Conselho 

Excelência: 

Usando do direito garantido pelo no 180 do azotO 8Sl da Cons-
t ituição ·Pol!tiõa da Re:pÚbliea. Portuguesa., os signatários, membroo res 
pansd.veis do Movimento Nacional democfa.tico, vêm junto de V; Exa.. re---
cl.a.lll.a:r a. imedie.t a "libertação da. sua Comissão Central Executiva., profes-
sor Ruy Luil!l Gomes , Dtt, Jos~ Morgado, Engenheira. Vir g!nia. Mour:tt eetu .. 
da.nte At'eosa Feio, opex•á.rio Albertino Macedo e escrito.t.•o. Maria Lamas, 
detida em sua cHea.. 

Os membros de Lisboa. da. Comissão Executiva foram presos mo se .. 
gui:to a urne. representação, legalmente entregue, ~ uso do direito ge;.ran-
ticlo pelo já citr:~.do no 180 do a. r to ao, na. Presidência do Conselho 0 e 
dirigido v. V. Exa. •. e Ia to -nqs leva a. presumir que foi tal facto que t:lo-
terminou, arbitrattin.mente o seu encarceramento, precedido de uma buscs. 
dcmicilifl.ria pc.ssa.da ilegalmente, sem o respectivo mandado. 

Es·~es VA.lot~osos democratas, pugnando sem desfalecimento pelas 
liberdades fUndamentA.is ga.ra.ntidae e:x:preaerÁmente no. Constituição Pol:!-
tico. de 1933, e por  e leições livrée, que o Governo de V.Exa.. sempt•e tem 
negado a.o Povo Port·.1.guês, têm em vista o justo e necessário estabeleci .. 
menta do a p t•inc.Ípi os democrático a de que estamos pri va.do s ha me. is· de 20 
anos, princ!pios por c'..l.ja conquista tantos outrne bons portugueses t&m 
ta.mbern s o f rido . O facto de  defenderem os di!:"eitoa do Povo  e e rguerem· 
deaassombra.da.mente o seu proteat o contra. um r e gime que deareapei t& a s 
garantias da própria Constituição que promulgou, tra.z collb consequência 
a ·perseguição insistente da PIDE, que assim conden&, co~rompe e procurn e 
esmagar a s me.ie nobres virtudes c.Íyica.a e  o runc·r :pela liberdade, e.fir .. 
mt~.do semp re~ atrav~a da.a m(üoree cr-iaeap p ela gr.g,nde rJlEJ.ioris. d1.:t. NG.ção . 

V e t•ifica-se 9-ue á. recente publicação de. lei de ~anistia-. mesmo 
com ~s sua.s injuajt!ficaveis restrições, s igni f ico. apenas LmlB. a.parenci& 
de concessão à. opinHio pÚblica , e nã.o o sincero desejo de respeitar a.e 
ga.rantill.s que a. Constituição reconhece aos cidad'i.os portugueses. Na. re!. 
lidade · coiSa. alguma. mudou,. Pelo contrário~ o ambiente de rep-ressão a:m. 
que ·vivemos torna.~ se cada vez maia pesado, o que se confirma. com c prl-
s~ó, feita. em condições i legais, dos·.membt•os da Comissão Central Ex~c.!:i 
tivs. do Movimento Na.cit)no.l Democr&.tico. Este estado de coi:JaS :provóc& 
um ttlr:u•me c rescente am todo  o 'á.!B, e a.gorr-1. que estamos em v~ape rae de 
novo acto eleitoral ... a.a eleições para. (j.unta.a de freguesie. -eata.s, CQ.. 
mo tantas outras, p risõea injustificada.a e injustificá.veio, criam ':1lllll. 
11tmosfera. que retira. a qualquer a.oto p6.blico a. idoneidade que o  Governo 
deveri.~t gar-anti~. · 

Senhor :Premidênte do ConseJ.bo: 
Os e ignatiÍrioa~ cidadãos p~)rtugueees , certos de exprimirem 

oa·ãentimentoa da ma.ioL•ia. da Na.ç-'io, p ·roteatam contt'"l. r:1. prisão do Pro .. 
feaso r Ruy Luiz GomeEI, Dr. Joa~ M:o r g!l.do, Enge-ç.hei r-a Vi rgfnia Mout'a., · 
An!onio Areo~fl. li1eio e Albertino Ml:i.cedo, e a detençiio em sue. utJ.ae de. es .. 
croitora Maria LMlas, e reclP...nv;Ut\ enerf_;icamente a :1U'L imediata libertação. 

LiaboEL, 17 de Julho de 1950 

s.s.) João S"i"" 
Ceoina Bermude:1 
A:1tónio Ferre i r a da Costa 
Augusto de M~cedo Sá da Cost a 
Cs.rloo Alberto de Oliveir a 
David de Carvalho 
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