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Carta 
pelas 

dirigida ao 
~omissões 

Senhor Ministro do 
Eleitorais Juvenis de 

Interior 
Lisboa 

Senhor Minist.J·o do lntedor 

Excelência : 

As Comissões Juvenis de Lisboa, abaixo representadas, protestam enérgicamente contra o 
espírito e  o conteúdo da nota oficiosa, com data rle hoje, emanada desse Ministério, explicando· 

·t.•-Que todas as manifestações dernocrá~icas se tém sempre caracterizado pela sua elevação 
e ordem; 

2.0-Qne em quase todas elas, as ordens emanadas das autoridadfls não tiveram, infelizmente, 
na prática, outro efeito senão o de dtwem lugnr a que a pr·ópria P. S. P. e G. N. R. proinovam !l 
desordem e  a provocação eutre o povo Ol'deiro de Lisboa; . 

3."-Que, se nunca houve incidentes gTaves derivados dessa mal compreendida intervenção 
das autoridades, isso se deve e só se d~:ve, ao magnífico espirita de disciplina e civismo das massas 
tlemocrálicns, que tém sabido resistir admi1·àvelmente a todas essas pl'Ovocaçôes e espancamento~ 
públicos, que são portanto da inteira l'esponsabilidade de quem os ordena; 

4."-Que, em seu entender. não parece visar-se com essa nota oficiosa gaJ•antil'-nos contra as 
p1·ovocações que ·os democratas de Lisboa semp1·e sofreram, que se verificaram e cofltiliuam a 
verifica•· nas ruas da cidade, por parte de g-rupos ele legionários e agentes da P. 1. D. E. -por veze:s 
até perautc a reprovação dos agentes da P. S. P. que afirmam estar c cumprindo OJ'dens•-mas, 
!lim, e unicame11te, impedi•· que se traduza, publicamente aquilo que já é evidente: o divórcio exis-
tente ent1·e as medidas facciosas dum Govenw e os sentime11tos ineludiveis da maioria do povo de 
Lisboa, que ordeira e disciplin<'tdamente traduzem a vontnrle clara de viverem em Democracia; 

5."-Que, deste modo, não podem deixar ele lançar a responsabilidade de quaisquer incidentes 
ua \'ia pública ã intervenção semp1·e despropositada e até provocadora das forças que, sob Ol'deo! 
oficiais ou •clandestinas• cte há muito demonstraram não concorrerem para gaJ'Bntir a ordem a lega-
lidade constitucionais, mas acima de tudo e contra tudo, a submissão forçada à orientação política 
dos órgiios do regime; 

6.~-Que repudiam vivamente todas as insinuações de que entre os democratas haja senti-
mentos ou propósitos insul'l'eccionais, pois os ~eus objectivos são e continuam a ser n t·ealizuç.ão ern 
Portugal dum genuino veredicto popu!U1', para o que neste momento exigem utilizaudo os meios 

legais no seu alcance : 

a)-Uma verificação ampla do último recenseamento eleitoral; 

b)-Liberdade completa de impreusá, propaganda e 1euniào, só limiladas peln acção Jos 

tribunais: 

c)-Fiscalização completa do próximo acto eleitoral por parte dos representautes de todas as 
candidaturas i 

tudo a bem da Nação embora a ot•ientnçiio imposlR pelo sector politico em que assenta o aclual regime 

Lisboa. 29 de Janeiro de 1949. 

P, S.·-Reaer1amo-Do1 o direito de fazermo• de1ta 
cartl o uso que enlendennos connniante. 
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