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Movimento de Unidade Democrática 

Comissão de Freguesia de .......................... -... . 

Amigo e Correlegionário: 

O Movimento de Unidade Democrática, após ter ampLiado e revi-
gorado todos os seus quadros, encotdra-se hoje em plena actividade. 

Movimento legal, visando a conquista das liberdades jundamentais 
para que o  Povo Português possa, en.jim. livremente exprimir a sua opi-
nião e vontade e reintegrar PJrlugal rza Democracia, necessita, para levar 
a cabo a fareja que desde o inicio se impôs, manter o mais estreito e 
permanente contacto com todos os seus aderentes, com todos os democra-
tas, e carece, ainda, de auxílio material periódico e certo de iodos. 

É sabido que a acção do M. U. D. será tanto mats eficiente e cons-
tante qua!lto mais aptos jôrem os meios de que disponha e maior /ôr o 
ntímero dos seus aderentes activos. Por isso, esta Comissão de Fregue-
sia-a quem competem as /unções de relação com os aderentes residentes 
na respectiva área-se vos dirige, certa de que este nosso apêlo será por 
vós compreensivamente correspondido-

Brevemente, llm vogal desta Comissão--credênciado flOr um dos si-
gnatários da (Jfesente circular--passará, de novo, por vossa casa a-fim-de 
recolher, devidamente preenchido, o talão abaixo impresso. 

A Democracia requer a activa colaboração de todos os cidadãos de-
mocratas. 

Esta Comissão confia na vossa dedicação e esforços e dirige-vos, 
Amigo e Correlegionário, as melhores 

Saudações Democrátictts 

Pela Comissão Distrital de Lisboa 
GUSTAVO SOR.OMENHO-Advogado 

Pela Comissão do ............... : .... Bairro 

Pela Comissão de Freguesia de ..... 

NOTA-Esclarece-se que toda a cobrança de fundos de auxilio ao M. U. D. é feita 
SEI\IPRE E EXCLUSIVAMENTE por meio de selos doM-U. O. -

····························································································· 
PREENCHER E DEVOl-VER 

N.' ... 

Conlrib~tição mensal fixa : --················$ ... 
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