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Ultim,::.mente certos 'cextos oficia~s ou oficiosos têm-se refe-
riC.o, com p!l:rti<.U.l&:r insi.st~nc_as e  a prrr,.-J:I.t::> da g:saves e sucess1.vos 

~~~G~~f~~~~!tJ~~·.t·~~ ~~~.~~i:r.~~~~::_:~ ~a~r ~ :·~~~-~~~~ t1~~a ü~l)~~l~:~s.~ ~:r ~~p ~~~~~âo:s -
-;:iClJ.t:!.:)o:;, r.-: f:!'Ol~V~.i.tcs r-av<-lucío:1arios da e.ctua~ao legal dcs d::Jm0cra-
'Lf.:.s pC-i.' t:t!guO:Jea, ettJ. 

, É r.mr.:·.f9sto o 1~~-tGr..to de apresentar o me.l estar que se evlch;n-
:~a no:J va:>los ti1:c!';JrGs C.:J. vidJ. nacicn'll cor.~o \·asta m~nob~a ou conspira-
·ill.} à.b ur:s tnntoo n:.11lmigos da ordem sot:;.1ai. estabelocit.tn11., Do mosmo mo-
:_., o.. 1'Noto. Of:1.c..1osa" clJ 14 .ie JurL.m po.~..J.J2.(lo re~sre-se &. i'actos vários co-
,., a t:.m to1o e as t;tt'.Y63 s::t:::-1çÕ3s a.plicada3 a 11 oficiais do ExércitQ e 
~~ Armade. e a. 21 :rr-=-!'~.JsoJ:.:·es d~s U:-1iver·.s:!.do.des apresentam-se como lc..gica 
·:· m"'1rc;,cid.a cor.a:;CjuêacJ.a ue-mbo:-a ainG.a com gcr~ero3ido.de 11 , de extensa e pro-
f' lnda conspiraçno c:mn.un. 

?or estas razÕes entendeu a Comissão C~ntro.l do U.U.D. que se 
J;np•.mha um csclo.:-ocimento, pera.!lte os seus qu~-~os e aderent~Js, àcerca do. 
"'~·:.-1 posi ç:Ío nestas problemas, pelo que promoveu a entrega ao Senhor Go-
'l~:;r:w.dor Civil de Lis";:>oo. do seguinte requerimento: 

Os cir~_ad.Üos abaiXo assinados, portugueses do origem no plo: .... 
no excrcicio dos direitos ci,VL'3 e p:Jl:f.ticos, pt>otenC.em promg-
vor o l)!Vtlr a efeito, no proxi:no dla 13 de Julho, uma r~unie.o 

que tor.J. lugar a uma hora c num. loco.l que sE:'rão p'lrticipaC:.Js 
com a antecedência de 48 horas e e~ que serão tratados os s~ -
3~intes temas: · 

lQ. A oposição legal em face d~s acusaçÕes oficiosás e nomea-
damente as que atribuem depondencia para com estrangoi::.·os. 

22~ O conceito de unidade e n a'.;;j_tudo da oposição perante a 
questão do::~ partidos polf.ticos. 

32. Os prop~sitos da luta legal o o~ procoiton constitucio-
t1.ais,. 

A os ta reunião sÕr:tento asst <Jt~_:-áo os cidadãos sigl)a.tários, 
as p0ssoP.S n:-rt . .,i!.:•'"~J do c~rtoos dé C!'..'nv:Ltv ciistrihu::dr·:c po-
los Ho~no::: ê cpt0!'t mais for auto ... ·:tznr..o nela Pr·es!.dÔncia da r,1e-
so.. 

Usarão da palavra alguns doR s~t;n'!.t..ir~os e '9-uon, de entre 
os asststentoc, a requorcr ... .-~~i:.i."'o os ton::w prop~sto.s o a isso 
for autoriz<"~á.~, p01P. Pr os~ó.O;J::ia~ J 
_Ao o':'lr!go do d.~:::);?-:·sto r.o n~ 14. do art:!.t;"J Fiº ga Const~_tui

çr.o ~"~o} {t~ c. a d,::, F..e~-.:..~.._li..:.a P~Y""tt1~tr.:n. ~ i.l.:::pl')"~it;uos do d"."lc-re-
tc-lr.i nY ~2:4.E3 .. de ll d0 Ai:.:ril C:C:s li}~-.... t rcquo:"om a Vossa Ex-
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celência se dign0 conceder-Ll-}o" autorização para a sessão re-
feric!D.. 

Lisboa, 3 de Julho de 1~{7 . 

Pedam def ar .lmen to 

K~rio de Azevedo Go~es 

Be:tto do Josua Caraça 

Fernando !.ls.ycr Ge.rção 

Alberto da Conceição Dias 

1?.1 c:!.an~ Serrão de Moura 

1.a.:ruol Mendes 

Ua:1uel Alfredo Tito de 1lorais 

A,.tónio Lobo Vileh 

1f.a.ria Isabel do Aboim Inglês. 

As Co~issÕes Distritais Rorão avisadas por telegrama ou pqr 
tol~fono do ovontltal deferimento pols supom~s que u todas interessara 
enviar dologados a aossno ~rojectadn . 

Lisboa,  4 do Julho do 1947. 

A CO;diSSÃO CENTRAL DO 
J,!OVHU:NTO D:l L'l!IDADE DEMOCl!.~TICil: 


