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ESPÚL\0 PINIO C.UARTH« 
~~ h<,._V.Q_ 

O QUE 11: E O QUE PR!l:·rEiiDE O ~;i , u , D~ 

(Resumo de algumas resoluçÕes de Assembleias de Delegados) 
----------------------------------------------------------
O JJ.U.D. ~em· ~or objectivo contribUir para g esclarecil:lElnto 

polÍtico da opiniao publica e pugnar pela efectivaçao integral dos 
d~reito:j e garantias individyais consigna.çios no art. 82 da Constitui":' 
çno P~litica e pela realizaçao de eleiçoes"livras. · 

, O Y.U.D. é constituÍdo por todos os cidadãos_portuzueses gue 
voluntariamsnte queiram colaborar, em unidade de acçao, na obtençao 
dos citados fins. 

Qs elementos orgârdcos do 1r;·u.n. ( e sus regulamentação in-
t.Jrna) sao os eegui.ntes: 

I-~ao orgãos do M.U.D.: Assembleia ge Delegados, Comissão_ 
Central, JUJita Consyltiva , Com.issoes Dist!:itais, Comissoes 
no Ult!:ama.r, Comissoes Concelh!as, Com.issoes de Bairro, 
Co~~s 2az de Freguesia, Co~ss o es Profis~ionais e outras 
Comissoes Auxiliares e de Tecnicos, em numero indetermi-
nado. 

II -O poder deliberativO do f.!.u.n. reside na Assembleia ~ 
Dcl.egados. 

III -À Comissão Central compe t e dar execução às d~liberaçÕos 
da As~ernbleia dc_Delegados e exe~cer as funçoes de coor-
dena;;ao, inspocçao e representaçao gernl. 

IV -A Junta Consultiva compets em Gspecial dar parecer sobre 
questÕss para que fÔr solicitndc pela Comissão Central o 
e~ f;Gral ~obre c.á que ~ulga.r da interesse para a condu-
çao do Zovimento. 1 

V-As ComissÕes Distritais·e as CooissÕ6s do Ultramar diri-
g-a:n a ::-ctividade do M.n.n . nos respect~vos distritos gu 
territorios ultrruns.rinos , em çoordenaÇao com a Comissao 
Central,  e  sob a sua orientaçao gereJ.. 

VI -As ComissÕes Conce~as e de Bairros, de F.r2gu~sia, Pro-
t"issionais, etc. coadjuvam e :sequnda.m a acçs.o a.os orga-
nismos directivos do 1í.U.D. rio ambito que 1hes compst e . 

VII -Todas ~s Co,m.iesÕes do ~. rr.D. podem modificar s. sua cqns-
tituiç~o , amp~iando-se ou restringindo-se · conf~rme for 
mªis aconselhavel em c~da caso ynrt.J.clÜ.nre~ A COIWtitu1-
ç~o ~ef1oitiv! da Janta Consultiva c sujeit~ a âaliber a -
çao da Co~ssao Centr21. 
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A ÚltiJnt":. Ass~mbleiB. de Delegados do M.U.DB r eunida em Lisboa 
no dia 27 de AbPil. de_l947, com u purt1c1puçíig de membros d!l Juntn 
Consultivo.,. da Corr.issao Central, e do Dalegc.çoes das C,om.iss oes ~1s. 
tri tais do continente,· ilhq.s adjacentes e u1 tramar e · das Comissoos 
profissionais, sociais G tecnica.s (trabalhadores do Norte , do Centro, 
e do Sul, MulheresJ Juventude, :3scritores, Jornalistas o Artistas, 
JÜristas, Médicos, Eçonomistas, Sngenheiro s ~ AgrÓnomos e Assistênci a}, 
aprovou, entre outras·' na seguintes rosoluçoes: 

Manter e dGsenvolvor cada vez mais o espÍrito do -unidade qu o 
sempre tem or1gntado o i.J.,U.aDe, fortalecendq o coordenando a. 
unidade de o.cçn~ de todas as correntes politicgs o sectores 
oposlciordstas, om luta logul pura a instauro.çao da Democra-
cia om Po1•tugal ~· 

Continuar· reclamando nove. lei o l ei~oral, liberdades pÚblico..o 
o J:ndividuais .. f'undrunontais, oxtinçao go. Tarro.fo.l, amnistia 
totnl,, cesso.çao de todas as por!!oguiçoes e  arbitrariedades 
impostas ao~ democrntas, nboliçao da censura, etc.,e tco 

RoolaniDr ~leigÕes Sindicais livres o independência sindical 
J.r! qualquer tutel~ governamento.l(l 

Rec lDmar~ da .. mosmn forma,· a dissol~ção da Assembleia_Nacional, 
n <.•.onstitu.tço.o d0 um governo quo de a todos os gidadaos ga-
rnntia.s de il]pnrcio.lidade para :gresidir a  e l eiçoes livres e a 
11vre actu.açuo dos· partidos politicgs cqrno meio de normalizar 
os Coi1hec:tmontos pol:Í.t1cos da opiniao publica..t. sem o gue a s 
diversas correntes politicr-,s oposio1on1stas n ao est arao em 
condiçÕes ds dignamente concorre r às urnas. 

A~1ontuar sue o M..,U.,.!?o. é uma congregação dq democratas sem ca-
r~.ct ;.;;r ou r:roocupaçao de coligaçno pa.rtidario.. 

itfantcr o pr1ncfpio de que, nns condiçÕes v igentes não é possí-
vel no M~üeDv apresente..~ medidas ou progrm..1. dõ governo quo 
corrt:spondc.m, com seguranç,c,,.. às necossidr.doS .c aspiraçÕes do 
l)nis, e, oorte.nto, nao pode nem quero desviar-se da rota que 
C.c8do v i!l:Íciq so impÔs e que so :r;csl.lr.le numc. legenda que con-
tem, om si pl'OPrin, um programn minino do un:tdade: conquistar 
cleiçÕ0s livreso 

O M,,U, D""' no.o tenqo nem procurando t or um· prograna d e medidas 
csovorrnüivt>s, dura contudG o seu apoio a grupcs ou orgo.ni~mos 
dcd.!.endos o. ostudos quo, tomando pc.ra baso,a oa.ra.c:bor1.za.çao 
do I'Cg.htem .:ç.clftico o.ctunl·reclizem Ul:'la. critico. construtiva,. 
ci t!~"'X' '1V: o 1 t.a.r opo!•t.uncu::lontc., 

O !·fi.:,, U,,D~, da.r·r, a. sua tnra:::"a como torminnda quando fÔr jUlgado 
qu.e o~ s~us objectivos foram e f octivamonto conseguidos .. 

Setambro de 1947 ~ 
A Comissão Central do 

MOVI;JF.NTO DE UNIDADE DE,JOCRÁTICA. 


