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M.  U. D. 
Comissão Distrital de Lisboa 

I ESPOLIO PINTü OúÁRT. í.:51 
IKlli_ l&.:t]:l 

CIRCULAR 

Às Comissões e Aderentes 

RECENSEAMENTO ELEITORAL 

Apesar das irregularidades verificadas anteriormente nas operações de recenseamento 
por parte de grande número de Comissões Recenseadoras, e apesar de nlfo terem sido ainda 
deferidos os requerimentos em que os democratas reclamavam o direito de colaborar nos 
trabalhos das referidas Comissões, para as revestir assim daquela autoridade e isençllo que 
sAo condições Jndispendveis para um recenseamento honesto, todo o cidadlio democrata 
deve procurar recensear-se, possuldo agora do mais justificado e elevado espirita de reacção 
contra quaisquer arbitrariedades, transformando o recenseamento, pela sua inegável sujeiçlo 
às convenitncias particulares do partido único, num meio de luta contra os processos antl· 
-democrá.ticos do Governo, e dos seus servidores e partidários. 

Para a obtençllo de todos os esclarecimentos sobre as formas concretas de actuação, 
quer para a simples inscrição de eleitor; quer perante as arbitrariedades e despropositadas 
exigenciss que venham a ser cometidas pelas Comissões Recenseadoras, devem os demo-
cratas dirigir-se às Comissões do M. U. D~ as quais se encontram habilitadas a dar a todos o 
seu concurso, ou à redacção do jornal cRepública:. todos os dias, das 18 às 20 horas. 

DEMOCRATAS: 

A realização de Eleiç6es Livres continua a ser a condição essencial, senlo dnica, para a 
solução do problema politico portugues, como continua a ser., por parte de todos os democra-
tas, o mais patriótico dos objectivos! 

Aos democratas portugueses cumpre portanto pugnar pela hone&tidade nas operações 
de recenseamento, sem a qual não bá El11i(iJts Livrts dignas desse nome I 

E se queremos servir a Democracia, se patribticamt"nte ambicionamos para 9 nosssa 
Pátria o lugar a que o seu Povo tem irrecusável direito, inscrevermo-nos como eleitores e 
velarmos com energlco zelo pelo cumprimeoto da Lei será um dos melhores meios de instau-
rarmos a Democracia, e, com ela, defendermos Portugal I 

Lisboa, Fevereiro de 1947 

A Comiss!io Distrital de Lisboa 

do 

MOVIMENTO DE UNIDADE DEMOCRÁTICA 
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