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I ESPÓLIO PINTO .Q(JARTI!!l I ~? ~'--~~~ 1 

.pelo Dr. Serrão de ~·1oure, n-:-, ses.s~o de 12 de Outubro de 
1947, corleM.orativa do s 0gundo D.niversârio do Movir.Lento de 
Unideàe DeJ'Ilocrática, or~ nono à.~ comissão Central do M.U.D, 

Vai para dois A.nos nasceu o !lovirno:oto de Unidade Derwcrática que 
já tem um lusar inapagável no quadro dq vid~ politic~ nacional e no 
coração do povo português. Não fqi este UM Bcontecimento fortuito 
mas m1e. ét.t:tpe cn un.a longa e tantas vezes dolorosa estrada que nos 
·conduzirá· por fiM a uraa vida melhor e me.is digna. o Jl!ovimento ê, 
no actual monento da história do nosso ~n1s, a cristalizaçao das 
~~~~ê~~~dns aspirnçõ~,s da alma nacional no sentido da.libertaçl:'.o po-

.AmP,do ou odiado; encarado por uns como uma esperançf'l. e por outros 
corno uma aMeaça, ê por todos respeitado, mesmo por aqueles que apa-
rentam .ignoré-10 e se preocupem em rodeá-lo do· silêncio "protector" 
que envolve oz maiores valores individU~is ou colectivos na nossa 
terra. 

Não se trata de ~um grupo ou de urna camarilha de·amãgos mas de um~ 
poderosa corrente de opinião prtblica que mergulha as suas raizes na 
alma colectiva da Nação, Eis porque pareceu muito. a propósito di-
zer alguma coisa sobre a organização do nosso P~ovimento. 

TeMos vivido submetidos às maiores dificuldades e entraves deSde 
a ausência de inst~lações apropriadas, sabeMos bem porquê, até à 
pressã9 psicológica do temor organizado. Os nossos quadros sofrem 
baixas constantes po~ prisões efectuadas a pretexto de Rlegadaa e 
comesinhJ?r.s trrmsgressões, tais como a nl!o obsc.rvância das lois .de 
imprensa, até às acusações mais grn.vea e infa!'la.ntes de alt3. traição 
~ ~up~e~vi~n_q~a -r !'l. ( :podere s e~~ranho~; 1 ol.:l ~ ' óÇti~: ~·2s • - T}iãcf ~i~tq ~ê . d0 ~. ~o
nh~c}m~nÉ o ~~21!CQ·mas out:as dífic~Idad~~· o n~o , m~~Órô s, sBrgem 
d.é pm'\\nefra.tMlS·rou .IIl~lJ.OS" h":'.bil!do~ n. . lionea~~rne~te. ~ . ~ .-, v~ol.:}. ç €1. 0 d<? . 
Cot..rc~;pond~ncil'.'\, r a ce.precns~o em"nll.S's"':"dõs bossos doCUM.OJttO:? ~nvia
doM 'péro Coi-rAio e ss âmençãs~~d:tr i ~l!'d'as ! d'ítê dtP: 'oÚ indirectametlte, 
f..s pesso9.s ou E:ntidadcs que nos tê!ll prestado o seu concurso. E na 
realidade n~cessário que nos acparerr1 .;) nos rodeiem a dec].i.caçáo e  o 
opqio de v~stos sectores sociqis pAra que a nossa oxist~ncia se im-
ponha apes·~r de tudo. 

Sois vós todos mas são muitos mais por todo o Portugal que sus-
tentam este verdadeir o b'lluart·3 das liberdades p11bl1cas. :e o povo 
de Portugal que quere e exige fi continuidade de algo que interpre-
te, sempre  e onde fbr necessário e possivel, a v·oz dos ·seus clamo-
res de justiça. 

A organização do ~lovimento n~o surgiu por milagre logo a o pri-
meiro apelo; antes explodiu, é o termo, por todo o pais como respos-
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ta jl'I'Cnta do. o~ inião p1ibl1c ~ ~- inici~tiva (lUe lhe  deu origem, Depois 
é uma l.tm'g::\ ·históri'1 de r-:s1'nr9os c trabalhos par.q mclhor?.r um!'\ or-
ganização prirt1r1n c ~-;:. rr.o. r :;utrnliz~r os e feitos das r.gressões cons-
t ante3. O Novi m-::mt o ~l'llp1 1ou- sA cxtrttordinRric.mente ef.l extens:!o 0 
em profundidada, cr~ou r~izcs ind~strutive is, e hoje oferece o qua-
dro da m.e.is V':\sta e m'!lis !)rofund·::. estrut•J.r :::l.ç~o politica que tem 
exis-tido no nosso p'l1s de.d'J.:;J :\S condi',;ões trcr.tendas e!'t que te!'los d·e 
actuar. O !1lov1memto é o to1".6rr.eno t-:üvcz llnico n-'1 história contem-
porânea duma or~nn izaç~o de~mcr~tica le.g~l cravada no flanco dum 
regime que é , na ess~nc i :z~, €: nos m~todos,· a neg~ç1o da Democracia. 

Hoje o ~4:ov im6nto enoontr"l-SC esp3lh~do em todo o Portugal con -
tinent pl, nas ilhe.s adj'!c~tos e nos te.rrit6rios u ltramarinos. E 
escutado e scntid~:'lente oonpreendido OI11 todas as. CB.I:l::tdas. socia i s , 
entre os intelectuais, os t~cnicos, os comerciantes, os t rab3.lho.-
dores d~ ind1stria ou d~ torr ~ , os e~pregndos de todas as catego-
~ias, a juventude ,  a s mulher~s ~ ~t~, e com que esperança 1, os 
presos no fundo das cad~ias. 

Fora do nosso· continente há muitos s.migos e muitas comissOes que 
trabalhrun dedicarnente ~as p~roce-nos ju~to salientar o esforço d~s 
Comissões Distritais do Funchal c de Angr a do Heroismo e. 9.s' comis-
sões ultra.J0.3.rinae d a Guiné, de Angol a e de f.l(oçambique. ~!u it as co-
missões do ti,U .D. t~m promovido a distribuição d e documentos entre 
os seus quadros e aderentes, coM os seus próprios recursos. As co-
missões Dis "\ri~a i s de Lisboa,' Porto , Braga , Beja, Faro, Vizeu, 
Coimbr~, Portaleare, Funchal, os comissé5Gs Juvenis do Lisboa , Porto, 
Coimbra, Bejn e raro, n organização feminina , os trab~lhadore s do 
Porto, CoiMbra e Lisboa, n. Co111issão de MoQr.mbique c  a de N·ova. ~is

boa, 817! Angola, são exemplos do que po,à~ e de"l"fe ser o esforço do 
propaBn.nda e de escla recimento d e todrt a .1ossR orp,en_ização. Bre-
vemen-te, outra s comissões tot'l :::.r~o idOntic::ls i:J.ici?..tiv:-.s, sendo fun-
damentc\l que cad~ comissdo d'J r.-T.U.D. se in.!ponhs, C,..·'"!I.O um dos seus 
prim~iros d cv3rcs, est:3. ~br~ d i ficil :::a3 -1.lta.ro.ente p roveitosa de 
colabor ar com '3. cornissií.o C€ntr a 1 n a difusão entre os 1 quadros e ade-
r ente s do Hovifl'lento da nossn doutrina, dos nossos objectivo·s e da 
nossa razão, 

A llltin~?. Ju;;sembloia Ger'll d e D.a le ga·dos,~ realiz'3da e!'l Abril, foi 
um 1ndice valioso d~s póssibilido,deo e tambom ê.as dificuldades <!Ue 
se nos of.,:;recet:l. Reuniu c.om R }JrcsenQA. de membros d a c.omissão Cen-
tral e d a Juntn Con~ultiv!, parto de UJil?. centena de deleg~dos dn.s 
Comissões Distrita i s no· continent e , r epresenta~t es das ilha s adja~ 

centos 0 ultramar  e d~s comissões Profissionais, sociais e  t ácni-
cas: trabalhadore s do norte, do centro e do sul, mulheres, juven-
tude, ass i s \~nc i~ , escritores, jornalistas e ar~istas, juristas, 
médicos, economistas, eneenheiros, a~r6nonos, professores, Nesta 
Assembl e i a foram adoptadas resoluções que passo a í-csur.tir no que 
diz respeito RO trabalho de organização: 
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Confirnar os votos· nprov:.dos e·r.l Assornble i~s precedentes no sen-
tido-du estruturação do IJ!ovi~:tL:.nt o no plnno nacional, e exclusiva-
monte  nacional, nunn organizaç&o que abranja todas as classes so-
ciais c congregue tod?s os democr~tas portugueses. 

-.•. -Recomen<l-ar· que· t ·odas· as• comt·ss·ões pro·ourem· alargar'-se ê. aperfei-
çoar-se, con largo espiritp .de unidac'le. · 

Re comendar às Comissões pistrita~s que cooperem no desenvolvi-
mento já nuito importante das comiss~e• sociais e profissionais, 
conferindo-lhes os necessários meios e liberdade de acção, dentro 
dos principio.s gerais da orientação. 

Incitar todas as comissões do M.U.D. a intensificarem a sua ac-
tuação politica, secundando as inic iativa~ da Comissão Central e 
usando por si próprias, e cada vez mais, do direito de iniciativa. 

Incitar à organização do trabalho de assistência democrática em 
todo o  pais. 

Promover a criação de boletins regulares das comissões Distri-
tais para naior projecção das directrizes e trabalhos realizados 
pelos o.rganismos dirigentes. 

A conissão Central foi alvo, nesta Aase~bleia, de votos·de in-
teira confiança e de aplauso pelo trabalho realizado até então, Cre-
mos que, na verdade, à· força de canseiras e não' Poucos sacrificios, 
não atraiçoámos o rnandato que nos honra. 

Estas resoluções da Assembleia de Delegados, resurnen o que há de 
essencial a fazer para fortalecer cada vez mais o nosso ~~ovimento. 
Temos unidade politica e proclamamo-la a todo ·o instante mas é pre-
ciso não esquecer que a un.idade orgânica é cond.ição basilar para o 
triunfo do obejctivo politico que pretendemos, em unidade de propó-
sitos. 

Não se .. firma mas é dê-préãWnir que novas oportunidadeS se D.Os de-
parem para urna acção Mais larga e !!181s viva! Q.ue surjam outros 40 
dias de nliberdade suficiente" ou se rasgue ante nós horizonte pre-
visto ou insuspeitado - em qualquer oaso e  a todo o instante há que 
aparecer em estrutura sólid-a e cOmpleta, capazes de afirmar e defen-
der os_nossos direitos. 

Nun periodo pra-eleitoral, próximo ou longinquo são estas condi-
ções mais instantes do que nunca. Na v~rdade nós queremos elei·çoes! 
Em unidade, pois, para as eleiçõ9s, a caminho da Democracia ~ 

Pois que à nossa organtzaç~o de alto a baixo compete a maior aten-
ção para o problema essencial das eleições. é que me vou alongar nele 
um pouco. · 
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· ~ r~.U.D. recl·SJlla proyidtncias e garantirts que assegurei!l a reali-
zaçao du.'"1 acto ele i 't'Jral en que todos. os "ÇÇortugueses possal!l manifes-
tar, nem .coacçõe:s de nenh;uma eSpécie, 8. ·Sua vohtade. o M.U.D. ··6 
poderá._ dar a sua t<:~~ef'a COI:lO ter:il.inada quando' este obj9;ctivo funda-
mental fôr efectiV'.:.meute ccooognddo, . . 

O actual .e.stado ·aa· co.isas nesta matéria merece-nos a mais viva 
repro.tf..Gl.ção. . Aos il!l: 

12 
1 

Todas .. as operações ele.ítora:.is estão concentradas nas mãos de 
agentes da .confiança do poder central - o recenseamento, .a contagem 
dos votos, ·:o escru·~inio fiuai, ~te. são monopólios a que os democra-
tas nã.o tllni acesso. 

2• A opini-ão pdblica n!lo pode livremente, por um lado manifestar-
-se,· por outro ser esclare·c.ida ou informada por quem quer qu~ o 
pretenda fazer •. 

. 3g Os adversário~· da situação são consta'ntemente e &)ravemente 
perturbados em qualquer trabalhó de organização-ou de propaganda, 

.q.g A Assembleia Nacional, encarado agora o problema noutro plano, 
· é impotente perante o Governo que deten na realidade todos os pode-
res, e outras disposições legais e constitucionais entravam por mil 
e ym processos, ora habilidosos ora violentos, o ·jogo normal da 
opinião, 

Limitei-me a alt~nns _tópieos de mais realee, E  o facto de me re-
ferir em especial a .Assambleia NaciOnal não signit'ica que conside-
remo·a as eleições para deputados como a conjuntura única importante 
na vida ·:politica·. Antes, ao re~.üamarmos eleições livres pensamos 
também, e com q_ue acuidade ·;, na;3 eleições presidenciais e ainda 
nas eleições sindicais, As eleições ·presidenciais éscolhem o ár-
bitro supremo da vida politica nacional; as eleições para deputados 
escolhem· os. representantes legitimes do povo no organismo que devia 
ter l?O'deres deliberativos; as eleições sindicais, que se aviSinhai"l 
e que 'há que considerar com atenção, deveN conduzir à designação 
dos defensores dos interesses ~~~itÚilós de quen trabalha. 

Eleições livres, Pois, não esquecendo que isto quere dizer: li-
berdade em toda a espéc.~e de eleições : 

E quanto ao recenseamento, pondo de lado os outros importantes 
aspectos do problema, que nos oferece .a lei eleitoral vigente: ? 

São exclu1dos eleitores por mera vontade e arbitrio de qualquer 
·autoridade local,. faz-se a inscrição.oficiosa do.funcionalismo se. 
l ecionado e de todas as pe_ssoaa de ccinfi.é.nça politica seri! formali-
.dades, os aderentes da União llaciohal pode,;, inscrever-se ••• pelo 
. correi~, os prazos e teraos de reclamação são insufici~ntes, com • 
. plicados e dispendiosos, E ainda: as exigêhCias docUll)entais, as 
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horas. de serviço nas repartiç!~h3 s próprias, a recusa de fornecer re-
cibos, a organização do cadastro e~ ficheiroS, etc., eté. Na base 
de tudo isto um sufrágio restrito, limitando ós eleitores a certas 
categorias, etc. · 

P~ra completar o quadro as instruçee"s dadas, mais ou menos enca-
pótaàamente, tais como os exeJllplos que seguera: 

O Preside~te de Ul'la Ci!.mara MunÍ.cip.al .diz ntirna circular para as 
comissões de ""!: ·ensea.I!lanto: 

nt.Exa. só inscreve nO recet\sea~ento, sern dependência de qual-
quer formalidade, ·os individuo? que tendo capacidade eleitoral 
sej~ de absoluta confiança pol1tiça e exigirá para todos os que 
o não forem o requerimerito a '<llC alude. a disposi'çi!:o acima trans-
cri ta11 

Um delegado dun.GovePnador c1vi1 ~netru1a no sentido de que 

ttfossem recenseados todos· os -patriotas, mas se nao desse entra-
da nos cadernos eleitorais "aos inimigos da situaça.o que são 
inimigos da Pátria", · 

Resultado ? Em determinado concelho havia inscritos: 

no ano de 1945 •••• 5291, . 
no ano de 1947 • ., , 313·5. Isto é, cerca de netade dos que 
dev~am estar inscritos ~ 

Di~~~ a comissão Central em documento de Julho passado: 

"Nasce u o I!ovimento de Unldad\1-Democrática -quen há. ai que o te-
nha esquecido?-.para a reconquista das.liberdade s perdidas e para 

lo9>r~s.se_gur.a'!'~n~9 d,!l, sPIIát~~a ~l_J ~,!lest\' t lle · ~);e i>,õ~.~ ·t\JF~s· J'•)ll\l!c +; ~gof ,,,_ 
J!'l-1.\a .n. ~da - 'll'li~ . , Ne,niJ.\if.tl;l,. ~RhPI'r~ld~r:ía .to i ,dada .a~ Mov;men~o,,.,R~

-lllhljll!a ~ ciJ.r. ·.Jl'allF r~~~ ~!': ,;":~ de!'o1~ 1 ~em , ~. id.\> ,. consenti~a i a el'tro ,a~H · "" 
l!•ll\;UlJl'loll':"ÇlC\l)/açao de traçar programas de governo, nenhUI'l mtento 

~~ s~~-~~~~~â!? á~~~~;~f~ ~:~ .m:dâ~~l Í11~~~~~.~ ~t~g~o o O,t~~ ~~f~~;~~ ., -
''é.g~1laÇão +das "ídeias," "''da Ofiia1lpraç. ~!l de"für.tos de actuação politi-
car, fiçav;a, e.,fiqa ~mpU~~.~Ill,eJ>t.e ;'6q<l-~o · '!9,S ,5!:•.llJoq'ia~~~ ~POf.t \l~uMes, 

r::n•:auã a: Vont'ada!'-d.ó'"''Pe"ó 1_bcrtueu~s ae nanifeste livremente. e esco-
lha y~1,'l- 1q reg~ljle ,~ll~ t<t,~e r~M .,.~ol}ll;l!.m,,ieis ?t @)\e ,,s~ ·~~.HJi.e!:'çlo •.• al'f-
por l ,S$.0 <SEO-!;J{'!,!". p~ra ,8 ;,PJ'~t\~'\ , de e ê~Ç0,~~ ti.'f~'\~ •,.: ... ~G{to;·~). 
l'orE>l'l, ··& 11é:rsà Jtó1~te·a "111!6 P<ldá <lo'ndúzh<~s•i. ·óbs•ttnadamente ópQ1" 

vias ê:sse!il<J,•'W\\aryez•·pdr: tõ~as, <.sntéS -~ ' ne cass:áT-~ó 'Jli'ocur.al' é. rt.~"-
do cFinstante e1enentos novos de in!ormaçS.o, :proceder a repetidos 
"b?:/-.arç~~ -i\ r, ,fpFaa" •. ,~d,!IJ!t,~h~7 ; '!_O~ , l,'t;>Mza .•~,s . g~,>;~)lnstançl:as de 
caãa Momen~o. Nasvforças poli~1cas e socia1s em pre s ença verifi-
oarlil'se· i' " li'rll'er~tn'iomGn t ·e :0Tà'SO'b a''-fli':rmá 'da cr~se's· , nmad ~1':!icaç ~eS >'<Joue 

·1n nt\·· <"'a{i-r-·::~' •_1_..-itn·."l~;=· ''n01 ..-. n.·o.::-rjr, ~::;--; ... ,_.,··:.· ;-•' .;,.:'i·-J 

i!!il''li \ r1:t P4t:r J.""" • 

·"· i;: cri t. n : 
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,ot.taôqo"Iq o o~ot .:.b B'Ituo ~ amu Blo'.l: ,.s:>ltJ'bloebl bSQ.aMe'ti't:~"11t s))' 
-Fe b ' of.I.J(flfn~ , o, o tJ<>;t, eéllllll~nlll"êt.~M l go~,.'!ibMil~~'lil!;ti![Piõ!><!JoB"W'li l•r 
-iHioq ob;>su;toa s b ~bf.'M!I Otb•'l~~íl<thii•J!11•e rii) ~0"/1'.1'lliêM JasbJ<il§f?'àltllil'lfl 

• 88 ~í)U]!Sf~<r0'ldll5'fBOWf>JJn °2Pb 0hJ~f!fr ll~~~l~~~·IJr"16 !iBi&;i!oliF'!.J~·'f oBO 
-o ~ e e $ sj'tt~H1S'IV11 s.:tes'lfrr.e.'!l oc eêu~7JI1' o 4f' 1~B'õibf!W.ó .c:ln õ'.r zuf6,"W~1 me~ 

-~~m~BB~B!&&i~tsa~ &~Jf~~B&~~~~~~!~i~st~~~~Y~a~t&~ ~q~~a-
J:s~dôS ~ l d i viSMsiH!ó:tqiílltt!il:Péê1âlistitfdó;:ifci&s mSédi"Jfllll's"'àú "rllinfoS:õ;fspec-

stt!lqa<t>!le<>lWt·!ta1e«tarn"i>~li:CI s.t1~Da&C~11~4e •E!a.Pt>l!ai!!Jdo.ota \Mi:~lll ''~~o\lfon tades 
-lO ()~~àd"!tti!eqilà:~s ~il~ú<i~ bs!liQ•O ~ll~eu.t:?~ ···')l.t'.eoiQSqs.:tp,.n-,.<i<l.-aYEâ~~"P.àvde
eobf !n~"~a.~pneõ:\ls" ~qr ~e;l:llta·Ç!!lo '!ln!! is !Jconv,oni~ate<•·8!oS" ,noS:I!I:Oit.\\:1\irts,, oq,ue o 
sb m~~a§~ •!!.!i!'~s~ •iíRnlll'll~wu: "'f l'fi"!:O~;:llj\!'.~"Ç~l;e: .~s'!l~t~s~l'~~l\f!j'~~~ae's-
· - L 1s'lrll>lrde'lne a!ts:qaS!]ll~r.a~ê!eil!eiiflll P.olltü!ta.cye .Q~,sbu e]lirtlo. o';r'lémolii B'lieo 

""~~::ôg~~g~~~<J~it~~~;~tfi~~~e~I<iH §~~~i ',. ~~jf~~i'~~~.Nl~~f'd'o um 
.. tlnico com"P~om1sso -mas esse a ~ado ct 1n~ ~~rgnr~~~ ·o:r r ~ue é 
o de batalhar sem descanço ,:Pela Dell!llCrac pela Liberdaae -apre-
senta hé~e t ée~ª "ontemhã ~~M~emoãmanha~ã! •meámãS reclámãÇões~ en-
quanto nl!o satist'ei tas • . Nem np~" pontos,qe!vista •rem~ nos !llétodos 

s up ~ó:ge;g.gMê,J,ngª fl~ ·rl!l!<d~gig!J.;l ~~é~Pj:ljl~~t~.•e l' I}B s~if13l~iiha de conduta. 
Procla~das há dois anos as ~êt~~fi«tÇa~õ~~sf~ntais dos de-

' mocra~g§~l?@li~UBl!l'§'eS 91;~l'}jf! !J'tll o ~9fiG~dp" '!!Jlf! §~S§~~~ t ;R~l1c~'1fa l'Jem as-
sembleias tecnicas nsecutivas os retoques consideraáos necessá-

-st f'i8!íPetnBcliáar.!flltítlen tl;li!l!.ft!llªm•l!·lia êl fllli:n~llroã~e.>Il "Qolàsset\MUII " como 
B'I!!~~ sagêMI)~s (l !I'U€u · illlll.d~ ll <\'em~ -el\'êgài'áii J:le a~arl1!m 

-•'l fl~e~ a\1!8\ll!lo.~! !f~~~à'iiq~ ~.tJ'l-t~\1 
- ~!!!!l~~ªH t'i'~!!Sllit~ .i>t'~§. 
"c.a~ n~!lsã;Ipi'.~!! rilííâsil Wl'linp-
ohvaé!ásndíltãt ftlé%t'i>. u . (1ê~:n_Ol!4f~rriz'0n-
.têlp'Õ!l'11i'ic€l ~ãs,bôç~ dilUcõ!lípreerràa:ô liüêbno ;et>'nst-ll:ta~ _sem 

--"etler~~tlffdi!~íllô . á'àlltluhZá'éb.. t:blhb'a..té é'1-~t19'nll'M· í.nltransigênc·ia. 
- l<léiã'fitÜdêetos s, l<ti~!P bWJ.i;>,íl<têiJ'JI"!• .~; eo"i'el!l<!M ae•' õli·:>.-·t~;.t 

• a ~~L'll.Kâ-I. ~5 . rliHB0W,,·~h0~f!friiHJ'l"!l'-!~!~(IJI'Iii BBl:Í,;tih/!Fii&i i o BO 
-ooea 3 '}:ft1sM$'Iv.t1 e.t ~ e · · ô~ e·.~,· ff!< ~ 

~ HáL~9t ~neª~Qrsp~· 
em aura ·lía'tal-Mvf2n~ 

f ga à mais àctlva. pr'õ 
!lllfh il .. a~~~l'MÇãlnr•~'l. . 
-~Mvar~'&'ill; 'ód'es, it'/iS'l.gftfl!i.:ãmllr\<tl\il'-õ%1' d%.'êl" Mtl~·. ns 
eoaos •é!1'figontês Oll!ã}s .. i3!iC pi'eõêú~ain~ "!A!§ChJ.i'Ç!lbfsO'!j'B.frê llâS 
eó!i\lel'!;õ&ôer el;~ g'ôyê!tnês~)!Gnár.'l"'lc..'il!' 'ttlr:!),d~d91 ·~ ,'ll'!>nhuj!l'à •S't>r.'lfçarad'e 
-l•é 'reápHto pel o sufí'ág1o popucl.'ài"· J;r; 0<-d'à'rt'llm -~ tei<t dersilud(id:o 
5"·1\i , toaês~'t> Irl'l'elizm êntei>,Paré'ce~ que •ainlra0:há n<l"~Bbs'Sb ''!fa-rt'Jl<fól- ~cr.en
tes na sinc·oridade' do 'sufrágio contiádo aos agertes a.,. "aut,arida-
des monárquicas ! " · • · 

Este é tambem ~~ prdblema de hoje. Assim toi que, e~ confor-
midàde com decisões tomadas ept Asse)!l.b.],eiaq, a •Conissão Central 

9llJ' em Fevere.iroJ do.::•ano, ll,dr:JU!nte ) .anç_ou, ,S. ,canpanha:, PJ:!ll_a a· inclusão 
de delegados .da Opos:t''oão nas c;om;t,se.~e"!.1enu~agaq.J!'Sr· cl.as operações 
de rece nto • . Tal, só era _P.ossive;!;, com a act1là-rlei eleitoral 
cÚja ' 'l'W:í!anià'lnanSt,llii1t ·qu'àí1daáêi Jde'~aé·Uge!á'a s1 d·as''Q'o'V'érna-

-a~ darei! O'icv ouy$los ~r.e.si.P.I!Illtê_a. llt!i.~.i9i\l!l8JlJi"'1hfilQ.l\":l:ssp Lftss4m;•t'oi 
r-•u1·'T f' eB.b.rti'l:~"'"· é!.' J'.p· '1&Gll eeb .G\t'-. .L·p.nnoo't, s 'S'lBq - ?ob.to~.upP.$ .etfrr 

•1 ''I ~. 8' ... . ,~~r ~~"~'"".~~'l'il'lf .. h"li·~~·~~ .. A. j/!'!. q,_!l!i. s~f'fi'r~'!-lll3fi"'~f!-r!Yn 
-rrr '"'!l .• ;, ~~Pb l9~ I# ~<;~t"#'l''lt"~o~l}•'ll/l!l<)J[:;qf};Rf<:iibh'll,t'J.fll, 

f . • Jq tqé•l!~ª ~ l~·r.s,< !~"fP.Ii 1H"'Il-!'!fi~LWBiJJíJP 0olliJ!I"i9_; 
~ · • ,. q ~ • ~ f7~'iii!B (f<sP'I'i-1~5'~ 
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requerido. O mais sério do::; funda.n-tentos da nossa reclan9..ção é 
ciaro e preciso: EIS graves irregularidades praticadas n ... ·ecen-
seamento do ano ahterior, e q11e estão largamente documentadas pe-
la Comissão central em relatório há muito distribuido pelas comis-
sões. Embor a  a comissão central, nesta eme:vgOncia não tivesse 
procedido da forma mais conveniente a verdade é -que o nosso apelo 
as comissões foi compreendido e uma chusma de requerimentos caiu 
sobre as autoridades de todo o pais culminando com o que foi apr e -
sentado pela Comissão Central ao Ministro do Interior em 28 de Fe-
vereiro. 

Não resultou, a nossa tentativa de moralização dessa fase impor-
tante da actividade eleitoral que é a organização do recenseamento. 
Era de esperar. Mantêm-se as mesmas disposições, irredutíveis e 
assim, nada feito. Não ficaremos por aqui: novas reclamações, no-
vas tentativas para que se flodifi~ue o actual 9stado de coisas 
nesta;rnatéria, degeremos empreender. A luta é desigual: o adver-
.sário dispõe de toda a máquina administrativa e policial da Nação 
Je, ainda por cima, tem menos respeito pelas leis, qua fabricou, do 
· que nós, obrigados a cumpri-las. 

Temos sérias esperanças de que ao fim e ao cabo possamos demo-
ver tão forte resist~nc ia . E então, só entao, haveria que rever 
a posição tomada. 

Alonguei-me a tratar da Questão eleitoral e muito d6 propósito, 
Pois não é a questão eleitoral, feitas as contas,  a mais impor-
ta~te na actual conjuntura politica nacional ? Pois não é o nos-
so objectivo o conquista:::- eleiçOes livres ? Por ora, corno há 60 
anos para Manuel a:_f.",rriasa, n.ã0 ae põe o problema de decidir se 
vamos ou não cor~cor::.::er a Q."l12.1.squc:r próximas eleições. O problema 
é fazer U..'118. ac-:1\"·a, 1n:üst~nte e panetrante prop8.ganda do que pr e -
tendemos, esclarece:r dia a dia a opinião pública aproveitando as 
escassas possibiliQaàes que podenos disfrutar) prerar~r a nossa 
organização e os nossos quadros e , na altura 0_e,iiC..?.., observada a 
situação,  decidir se sim ou não as ele"i.·~~vs q··.e. r:.os oferecem mere-
cem a designação dê eleições liv~es , sequ0r a~e o nome de e leições~ 

Q.uiz traze r aQui a com:.ssão Central, ~eran"te vós, dois probl e -
mas: a organiza ~ê.o e  o prcbl9'ma eleitor-a.;.~ Está visto como dois 
problemas na apart•ncia 1isp&::es se eYLtrelaçem de maneira tão har-
mónica. Perante q_ualquer prohlema sêri c- dll ,_-iJ.8. nacional  - e  v i mos 
como as Aleições são pe.:r a nós o p:-obl~;na nw~e :...· o um-temos que nos 
apresentar en or~anização e em u~~L~is, Defrontar tun problema de 
tal grandeza com uma organizaçEo de c- aJ. d~:~. F.l uma unidade precária 
seria grave êrro SI'l que não caire:n1.os nunca. 

Queremos eleições t Em unidade, pois, para as el e ições, a ca-
minho da Democracia ! 
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