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ESPÓLIO PIN_TO C!JARTI!ll 

EL'L . Jifu.:_'JL 

·NO PRIMEIRO ANI'IFRSÁ.ltro ·nA ACTUAL coMissÃo CENTRAL 
· DO ld,, u. D, 

----------------------------------------~-~-------. . 

Rolllor,~®~ w.1.en~l-:O"-I~~sao·~ da~ ~lsd• • 
. -. -.. - ·. ~~- -..;..:_~.!.:..·.t.u::~-_,.., .. ,e:, ..... 

. 12~ P:~~-~JZO d:e _Ju.Jho co;r·ente_ colri~*etou · a Comi~séo 9~!ltral 4 c2m a  . 
~-t~ ~~~~ .:..~if.-0 , o ~d"..l J.~ .e.no de ex~.a~tJ~ia, Dos co~n~nt3s so na.p 
~~4 ao ·_serV'~7.~~ -t::-s.~ ;9. ~·r\a ,de doi.s :rn.c:..17êfJ,. o estudani;t:. M..~rio 80&1"!3-8 'q'U6 
·l•ep.reae:J!;a n.e -<.,~Q:.s S~~o- Cftb'tõtPll_ ·e. 'Ju"Wmtnd·o& ~o Mov~JJI1enWe~ 0-e-~lpee-se o 
:motiv·o.; deter.-.-rn-a P~-l!c-~. I{clit1cJ3. fl:Ob vê.'_36.S aeuse.çÕ~s que nâ.o ousa -pre-
«l~a:r _, nnr.i_ tP..o ;>ou.r:-.o_ co:'.""..&é'zt,i~ p"f!ovnr s.a '!-l~m t lOdo., ~ para este-·valox:o-
~o COIT.p'lll!:.eiro 9.ttS_e:o.te ciu.q: eim0U'O VS.O e..-. t!OSSaS palB.·~as~ pa~a sau.dà-. 
. ""·lo :-:.este ducu.m~nte> ou.a ~e u.~st"na a·cs Quadros,. como j&., no proprio dia 

·1~ .de J.ul.~;o,·· cQ::lO~gtL{~.)·~ ~:.1-;J.<'~à-lo na prtsál) por câ.rta autogr~fada. , cuja 
copia &sta tA.ru.bam ser..do et.v!r.,da aos ncs~oa Amigos. A ·Comissao Centra l 
-entendeu,· chegado a este . . ~?.tr;o do aspe~~o f)l\minho, que devia :fazer um ba• 
'lanço à.s suas activ!.dades. e .apresentru .. -se c Om ele perante o.s quadros do 
. U.oVimento .a que tem. t1.do o. !11JP.'!'.I;l. de presi-dir;' Da':Í este documento.· Pa-
r·eceu . ser tanto mais nece03'i:Írio q'ua."'lto neilb.um relatÓrio escrito foi apre--
3entado na reunião de 27.de Abril · em Lisboá, na Assembleia Geral àos De~ 
:.e gados  e tão sô' um relato :ve.i:bal· se fez nessa altura pelo iresiden te· da 
Comissão Central em no~e da mesma. Isto, a~em de que desde essa data4 
~~b ora prÓxima, novos aco~t~etmentos importantes surgiram na cena pol~-
; -- ~ca portugUesa e.... outros tantos passos. tove a Comissao que dar, em con-
;equência, na eua·missão de reagir prontamenteª~ investidas anti-demo-
~r·~t icas do Poder. ~Tal··c _o_m~ é neceSsário, apenas à mane;lra: de resUlllo e · 
soo fort~ · co~ensaçao; apresentaremos este balanço .que nao terminara.ri-
t?,orosamente· no fepho dó. a..no ·J~àra ab~ailger a.inda algw:ts suces~os mais 
~ecentes. E .vistQ que há~ agens óbvins em · fazê-lo~ tambem no ~inal 
0ste documento ~~ntará um.a r pida visão' sobre. o moment_o pol!ticg actual 
. e . sobre a posiçao do Movimento· na conjunt~a. . : · . 

~ -Post.O isto co.mecemôs · hi~toriando os factos, as nossas interven• 
qoes, 'as reâcçÕes do Poder, Com ordem cronolÓgica e de modo sintético, 
quanto possivel: ' 

· -Em rigor as nossas eontas de direqção pol!tica basta gue sejam 
iniciadas a  .partir de 5 de Outubro·de 11146, pois que .na reuniao magna .-
da 11Voz do O~er~ion realiZada. na vespera,; foi proporciona.do ao Presi-
danta da Com~ssao Central historiar o primeiro ano de actividade do Mo• 
v_in'.cm.to e esta .. activida.à.e eng1Cbava já o _primeiro tririles·t~e de. nossa 
pY·Õn.:.•ia a ctuaça.o, como Comis'.õlao cr.ntral roconstituida.· Tem·os quadros 
o. dc,;mnento.·eritão produzido nos ~eus arquivos ·e iinporta, ap'enas, .relem ... 
brar q~e · naquele tr~estre fora~ actos !}OSSos· .Pz:o·e:minentes: 

lg a P2sição·marcada.·.j':ll'lto da Ç.om!a~io . de Inquérit'O Parlaro.~ntar à. 
organica· corpora:t1va, posiqao que· précisamen.te agora V'3.:L ficar 
bem definida com· uma critica, que tomos pronta {e por muito 
s2 deve à ComissãO dQs EcoD.omistaa) ao relatório daquela Comis·· 
sao; · 

22 8. represe:ntação ~rime ira ao M:l.'li~tro d.a Justiça e outras en ti-
dadas so'br~ as vtol~ncias .contra os presos, e sobre o Campo de 
Con~entL•açao do Tar!'afa.:L., e:!n ,r.::~..:.: .t:"ic uJ.ar ; 

3 2. a e ,.a't>')re.çãO dos do1.s d~cumo9nt-:>s :reÚ~.tivos ao refl~~o da nossa 

;~~ ~~; ~:~~~:~1:1~:.rt:t~:~m~:~~~~,;;,~h c.~~:::~ ~~:~;9~~:~;; 
cv.c.'5W1'f:l . ..lf•f. ":""·q:.u tl,,) \...E'!'.;O Jl·lê.O :&:re vi.I'C..'n t :::--~ e cc.n':3'.i1-ui;,,, a 5& 
. RC;p ... v ~H,;. .. J.+-s.çilc. d~J M..,JJ .D. ao :i'!.' . 2t''ad C:Bn •_:e · .iR. Ràpú!J2.:íc9. (entre-
gu~ <CJd d · Ç.a S e t.J~ro de 1S!6 na P"i"-5-&;:..d 0:·.lci3.)·o . · 

Ccn,em' ter prestm.te que. forA.m e:'3tes C.ois dom.:mentos os de· maior 

~~~~;~~~;·~~t .-,~~~~ ·~,Te:t:!.~cJ.:~; f·~~~~ ~· ~·;~;:zF~c~u\-~;i
1
Z~{:a~
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0~~~~-

tr&r .... :~.,;,d.a e co~-:!O ·:~..::~rj~:J ~b.:.... .: g, · .... _.. ~?..l'l ' .. o dú ag:r~:;,~~.c r1.c 1-·-··,.--:..t.•r..c·- nos 
.moms~:.GON _por .. 9Ri"rt}_..'j)Lle'.J3fi.OS ... Jua.i..rl-•vp •. >:C'.blDOb- é _P-Jn. t-:3.L'~Uf> J.e faz 9r-
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-no~ surpreza,~,é que cairam sobre nós, COmissão Central, as 
maiores agr-essoes, e nos fora m atravessados no caminho ·as prin-
cipais obstáculos. 

-·Seg,l;;_damAnte., alem dos !}O~SOS .92E:1.inj&-,!3_:~0s em que; passo a passo, 

~!~m~·= ~~;.~~~~~~~l' a a r:~~~~~~ o d~sa~.6~~r ~~~~~~~r;!~e~~5~~s~~~ :i~:' 6~~d~~-
e às cu~: · < c::3 <-l f'. d.:Jclar·&.gôo·s do lue;al~~ "t 0Zler ... t6 momÍrqulco, Prof. Fezas Vit~:U...,;. 
a at~;;nçcLo da Go:::ciesn.t. G un-1;- ~·al pt:.sscu a: fixar-se no mcmento ~ o prcblema 
d:o rece:1S6::!D'CntJ ele i ~ o:: al; e.bm:cla.:los os a:3p9.ctos da imoralidade pol{ .. 
t:L.ca que el~ p Ôde re-vel r.r aos o:: ... hos dos nossos aderentes; da:f. o docu-
men~ o que devem::Js aos jt<r;tstas Cio 1t .U ~ D~: ·uA;..Lei E:!.eitora1 e  a sua Exe-
ev.çi:to11. As. nwp.erosas. e muito ut-els inf0rJ;llaçc.es colhidas par~ o efeito 
d.arar.1 a prova de quanto pode valer, e ta.mbem de quo.nto precisa intensi-
ficar-se,. a nossa organização em todo o Pa!s,. -. 

--Em 11 de Novembro~ data do armist!Cig, o M.U.D. levou à Batalha 
si:;n~flcativa representaçao e, quando já ei1tao nos_ acusavam vilmente de 

-~h.:n:~ :L-patrio~as, fo!'!lecemos ~ci pa{~ o. espectácúlo que no cómunicado pro-
prio co!Jlemté.~os escrevendo: ·"Nesse dia foram as flo:r;"es levadas pelos de-
m9cratas portúgueses (que - representáv~mos) as"únicas· que adornaram o 
tumulo do "Soldado pesconhec.1do11 de Por-tugal". 

-Lggo em .22 .de Novembro faz-se ao Governador -C.ivil de Lisboa a 
notificaçao de estar ·constituÍda · a Junta Consultiva do Movimento, algum 
~~empo depois alargada >até S.-o nÚmero de 15 membros· que actualmente con~a ~ 
Al guns _d os melhores nomes da democracia portuguesa passaram desge entao 
ostensivamente a colaborar connosco;· gente de bom conselho que e sempre 
{til escutar nos momentos cr!ticos, e est~s . não têm fS:lto.do, na verdade" 

, ~Por esta mes.ma -altui:-a desenhou-se. a a:ynnçada d~ inimigo contra 
nos, desencadefldO. a propos*t_o dos. dOcumentos sobre o. O.N .u~; abriu o. 
campanha o 11Dia_;;io da Manha11

, o como"doutras-vozes os efeitos repress!-
,_~os policiais na.o se ·fizeram esperar. . Processado· o Jornalista em razao 
d_as of.ensas, seguiu o processo lemtarnente os seus tr~miteal apesar de 
tudo antevia-se que não ·levaria aquele a melhor; de_ste fac-co o pr6prio 
pi>ocessadó. parece que se conVenceU; ·e por isso· mesmo. v6m a surgir no 
Cl.ia f _estlvo do 28 de Maio a cómoda amnistia restrita e endereçada para- ~-
0s ãeri~~de imprensa que, num pronto, recondudiu o insultador covar-
de ao socego de espfrito que.purecia ter perdido. Adequado epilogo I 

--E chegámgs à 'sessão pÚblica do 30 de Novembrq que, depois d~s 
nossas intervençoes - ~uanto ao pedido da entrada de Portqgal nas Naçoes 
Unidas, ficou representando o "passo de máior relevo polÍtico na actua-
ç~o deste ano que se dedcre"Ve. Por urn-1! ve·z, a6 menos, a sorte foi-nos 
~m t4dO benigna, desde a feliz coinciaencia,~a ch~gada a ~lsboa d~ Ge-
n6.ra:i. Norton de Matos, a tempo c}e prê~idir a · se1sao ~emorayel, ate ao 
-excelent e aproveitamento do horario, a indiscutlvel elevaçao dos discur-
sos e ao forte entusiasmo com que soube a assembleia sublinhar as passa-
g ens ma

1

1s expressivas, de m~lhor cr:Ítica, de amior coragem moral ou a1n..: 
da de maior Cunho patriÓtico e democrático, Foi gr-ande jornada essa pa~· 
ra o MoVimento, ~ que recordá~lo com justiça; e tanto o regonhegeu des-
de logo o adversaria que, toreado de med0-e cheio de precauçao, nao mais 
consentiu a rep:-oC.uçã9 de sessões_simi-lares, como as· projectadas no Por-
to e em Ccimbra, pelo menos,. E nao contente com isso encontrou desde 
entã o u:~ d a s tais opgrtunidades 1 em que m.mc~ falha, para o exercicio 
â.e.s repre::: rí l~.as que ~rao dar, em linha recta, as "malas artes11 da prepo-· 
te~~ o P0 l!ci a ·Intern~cinnal e de Defesa do"Estado. Poucos dias anda N 
aç.s, d~ fa ~ l::o, intentav$!-SS o processo _contra a Comissão Cent-ral, a pt'O"" 
nÓs i-to da f e ! tU!'a dun documento que havla. sido feito e produz·ido 1 pE~:can ...
~: e s 0 s que.d. l.~':' Ss uns bon·!3· trâ s meses atr-às I ReacçÕes tardia s -•••• 4. ma a 
s e gu.;.~as l 

.....Color:-.ada a Comt!;lsã.o Central na eminência de uma inactivldade 
acaso !'"'..'u ) .on;)l;~<::t., q_u~n ,l..n a.en-t: i.-9. }J0s a r SnlJr~ si o dever d-uma e.cçB.o in• 
"terrn:t-t:l e â.P. 1 .'1'.;e-n sJ.c.a~lC c::~ e f . .J <-1 i1te _~ r.3-9.Clveu · ace i.tar o difer e ,1do q'...!2 
:í..l">e foi ofe:ce cidv, do c oat.t:nt,n:-:' er.t 2_jJ:::-3!'C~9.~e peren"tc uma. pe3ad11 cau"uo--
-.-e l e•1..-.se · pa!'a taato de boas amlsades que s_a o de exaltar mais Ui-"'18. ve;!; o 
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, Vãg passad<?s se~s mes~ s e só ag9ra_o :erocesso volto.u definitiva.~ 
mente as ~os ·:dq -1IJ..,..,_1,1}t_erio Publicoljl .Ja nao e ,muito crivel que possa 
ogupar-s~ · d~~~ q 'I:,.."'",1bl;:.!:c:,:i. a:"'l.tes das pr •,)x:l~s ferias ji.ldic~ais; as3im es-
ta.o sendo cunlpridas &n•:.r.0 n6s as pl'escriçoes da lei quente e.'Js prr.zos, 
.. S.ss~m irão jog,~o o~ pod.e-!es do' EStado à vol').tade com o r. d·1_t'e-t.lias r~.os ci-
dadaos, . c.om os seus i:o.t..ere.sses ma:ts lee:;.t"E·rs3 assim vAi ."'.er:!ç lu.r"_,_;)"':'ia~ 
da , ~ . l pr. Óp,T.' :!.R Jltit-.1.çEI., ·a~ii.l!t no }'~1':' 'i;t· g,~J. :!r.;; .hl),fr:! 8~ e.sc.?Y·n7ce o D::r·Sito 
:Jlf~ti~S.: e · t.-t-~#tú 4u.<'l s<Ji&i &1n]!&!'(!;G a Cop.stit.aição ap:eegoa como ·o·e.ses 

- ~? r~~~ d~ · toQ.a· e. ·o}cgi~.LYf.c~ tio ~ai;ariu 1 

-Ao findar ~ ~o de 29-Hl d:'..r-~g:Í?.mos ao M:tn:tst:ro do. Inter·:tor um· 
protesto s.obre os entra7es à p1l.bl;tc;.ó.ad.{; req11eriJ.a ~~I·e. a s L"1ic1at1vas e 

.propost~s que t1nha.m nascido da aeosãu .da t:voz do OpeL"'5r·lo1' de 30 de 
Novembro·. ·Na co.municação _aos quadros designá.vs.mOs aquele documento pe-
lo. t!tu:o "Em defesa das liberdades pÚblicas". Parece que não pod!amos 
ha real!.'dade encetar· a taref'a do novo ano civil com mais apropriada le• 
g~nda_,. que res~e em si mesma o que há de ma12 profundo1 mais essencial, 
~ de maior ~remencia nq campo das reivindicaçoes democrat1cas a dentro 
· das a~piraçoes -sempre as mesmas-do nosso :Movimento. 

~Decorrido o mês de Janeiro sob as preocupaçÕe~ inerentes à situa-
ção criP.da à Comissão Central (através do processo nas mãos da P.I.D.E.) 
e ... às diflculdades opostas,à publicação do rel~to circuns~anciado da_ses-
sao de ~O de Nov2., que so com muito atrazo pode vir a publico, surgiu 
dea.nte da nós o problema da c_omemoração condigna do 1131 de_Jane1ro". 
M~nife~t~çoes de largo vulto n que se nsso~ias se a populaçaq republicana 
nao foram julgadas como poss!veis. No. memoria de todo's ficou o insuces-
s·o do 1112 de Dezembro"; e com ele a mais vexa.tÓria de quantas imposi-
çÕes o nosso brio patriÓtico teve até agora que suportar por parte do 
Poder e da policia a seu mandat.,. Não havia que insistir. Porem, nas 
sessões pÚblic·as, quer em Lisboa:-quer sobretudo no Porto (como se fazia 
mister) a nossa presença foi deviC:.a.mente assinalada e estiv~:os como 
sempre (como nos funerais Q.e Abel Salazar, por exemplo) ao lado d·os ver-
d~deiros representante s do povo~ 

-Voltou entretanto a Comissão CentDal a ocupar-se do prob.lema do 
rec~nseamento. Insiot!u com os qusd~oa · par~ que tentassem uma represe9• 
taçao nossa nas comiosoes recensaadorP..s, Ha que reconhecer -e· isso ja 
foi !econ..'lecido por n~s pera_'l'l.te a As3er"''ble1a d.e Dt;~legados- que por .y~
zes a nossa intervençao resultou e.oul t2.t'C.la. e c0::..f·t ~EI .•. Mas t ambem e 
certo que ela despertou bastante :i.n.teroa~e em n:!J~. L oa pontos do :Qf'!..s, que 
agitou entre os democratas o prob2..0rr.a €.m clis.J\1~3Éi. c. , qL}B levou V.à:r-ios de-
les -como por exemrJ.o: no Alge.rv0-a at":tarle s meriJjóri a s de elevado 
protesto e t'l?OltxeJ f~.J.m~nt '3.!' jm:to do M:~1'1~tro do r.~.t3r ior, por nossa 
conta, e ~unto de va:- ~cs cov0rr.adc·res civ~.s e dame.is ... nutoridades admi-
nistratiw.s, por conta do!'. quac.::..~oe , aquela LJ.q·,·teta~ao e aquela 1ntran-
quiliuede de consciência que se tornava muito Útil a causa que defende-
mos fazer despertar. · 

-Doc\ljllento de bastante relevo foi aquele que a seguir, em 19 de 
Fevereiro, a Comissão Central, coe.djuvada pelq ~unta ConsuJ.tiva, resol-
veu apresentar ao Ministro da Jus+,~ç:t , a rropos·:tt.o do C~po de Concen• 
traç_ãc: do' Tarrafal, do :seP. "t BnElb.!."-...·!:o pas~ado e da necess~dade , !)B.ra sa-
'tlsfição da Opini~o democráb~.oa ~ 1ihtJrttl;-df) p!'oc-.sder~se a cm !nqu éri• 
to do qual nós p:(•ó;.rtvs pDrt. ~.Cip:!.Ps.e!ll03 0 !i' v·~- r..')-.;;ãveJ. a âifu~ão deste 
~OCUTI'len~o; deveras re; c..o:g.~.-:ir-tn6.or. o p~.()i ~ quél : ''):c~'heu :por. par:-,_e dos quo.• 
dros;. -va_"ios c12.L•Os C:;:f' <:t..l~ .3A j•.ulta~:e.lil a C o1ni~ .:-n.o Gen:.:.ral recla'l1lando 
tamber..to, E fi.;,.n-:IO& a &'-;:·~~ta irupr<Jssao da qu.a pa.FJ~aro.m a reg:u:tar-se des-
de es::;e motr..ethl...o _lO t::-at8:Ji.B-!".i.i:iO pr~si.:>n.a l, na MetrvpoJ.a co111c em Cabo Verde, 
algunc ·a.JpE.c·c·i..s J ;~ :ro0:!..:Co .• :ia, pe q·..J.en.:J. embora.. 

~ is. to que nos cumpre registar e deve animar os menos animosos: 

"que sempre vai ficando nigum resÍduo Útil através do nosso 
porf~ado esforço". 
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--Fui o mAs de Março SP.guinte de forte movimentação e da mais af -
ta ·"te-nsão e!Il('.tiYe. co!11 o desfecho que teve . Fizera o Presidente do Con-
selho, r..e. '!;) ... l['.S-3 C.c. ·:c!';";.i:':!:>?.o Executiva da União Nacional, mais t'\Dl. dos 
s eus di~ <; ~ ~:.::. n .~; .í e. :r:·L;"r.~ r:i-L<c - lo sem de:.nora, como sempre iremos faZendo en-
!iU'f4ltO !' .. c.. 3·k::~: ... :~:! ·>:~_a =~· v i:- f>lJ.. 1U'lºào ct::.rflctivao A 23 de I11P .. rço appbyou-
-sli a 11!'.nál:i.;:s•1 c .. c :•!;"f'(:":-j.{io fli ~ ..... ·_·\rso. Sa.b!<:~ os ·qna:l:ros que o extenso 
dooumen:-o ; p:r.·-:: . .t)c.si l: éit""~ illD!ttG .:_us:\.f:\·'Vtsnte nos a~pectOs da doutrina  a reb!l.-
ter E:8m t·c.:lu:'..os: t3:I:i!' ~L~l 2.\'a c'Omo te11 que t errr:.ii1ar este mesmo docu..11.euto, 
:pelo e...c.: .. !r1e do ncseo !'at:.·:ne.ma r~oJ.iti co -"e come-n·~ava as amea!)as contidas 
nas p al<::"~rras fi:.:.ais é'.o Chefe õ.o Gc-v c:rn~o Acontecimentos :posterlores 
ri=!·vc-ü=.r.;.lll que :e:·:a...rn .it"'lst:?.s ce!'ta.s das nossas previsões; as 'lue Rdmitiam 
novas e mais vi'Jl..ent.f.!S repre:sõas sobre :o .. ós, ·d emocratas em geral. Tudo 
isso tem vindo eJo..l'..'Je:::-s.n~6:i!!<ll'i": e ac\:.ro.ular .. do-se no des·en1•clar duma série 
de acções arbitrarias e prepotentes que nos vexam a todos, cOmo nação 
civilisada. 

' ·--ne 21 a -28 desta mês de Março d3sonrolaram-se os aconteqimentos 
relativos à sem.:=cna··d2.. Juventude, iniciativa .. do M .U.D ... _Juventl, sector 
este do nosso Movimento exuberan~e de vida o de civica dedicação, do 
qual muito temos nós, os de maior idade,_que agulhar-nos. Toda a sim-
patia e todo o possivel apoio ãa comissão centr~ l foram para o empre-
en1imento; se mais .. pão fizemos, na realidade, por aj.udá-lo foi porque 
· .. nais não pudemo's. Não há que r epetir. agora que da Juventude democrá-
tica fiamos o progresSo e as conquistas do dia de amanhã. Há só que 
\lizer que a mais estreita solidariedade nos liga a e·stes moços, com 
cuja amisade nos sentimos ho·nrado~? e cujo convivia ape.tecemos e saQo- -
reamos avar~ente . 

De~tro deste ·estado de ~spirito, poi s , ··tão de-pressa· a brutal 
. repressão ·policial começou de desenhar -se contra o M. U.D. Juvenil, lo-
go a Comissão centr a l se paz em acção·, protestando em todos os campos 

~ onde foi viável o seu protesto. Pelo flUO ninguém de boa fá e no ver-
daJeiro conhec i~ento do que se passou podará dizer de nós, comissão 
centr al, que abandonámos a Juventude à su~ dura sorte. Ao notável 
remate que esta paz às suas iniciativas, com a  sessão de 28 de ivlarço 
na "Voz do Operár.ion associd11-RB a comissão central como lhe cumpria. 
cem aplauso caloroso à atitude dos jovBns e ao êxito dos seus empreen-
. dünentos. 

-Para 29 de Março,  e  para a noite imediata à da sessão juv-enil, 
havi~ae preparado, a prop6s1tc do 802 anivers~rio do Gene r a l Norton 
d e Matos, a consagração p·.!blica que bem rcet'cce esta prestigiosa figura 
ü a Democracia. sabe-se q"t.A.e a reunião, depois de autorizada pelo C-he-
f e de Dis~ri-~o , fo'i no pr,~prio dia proibida pelo Mlnistro do Inverior, 
s eln qualquer explicação; lli!Snas com .s, justificação, bast8nte para nós, 
ctu...11 uqvo ataque de medo insuperáve l nas esferas governativas. Nesta 
projectada sessão falaria, por si, o Presidente da comissão central; 
o documento' que redigiu e  a comissS.o con".:ral resolveu aceita r na in-
t;egra, perfilhando- o , ê conhecido dos quadros e pode, a ·té certo pon+;o, 
s 0r tomado como um complemep.to da ''Análise" anteriormente feita do '111-
tirno discurso do Presidente do conselho, ~elo que ainda hoje se reco-
menda a leitura em· conjunto dos dois documentos. 

· Tambem a Juventude, o M~U . D . Juvenil, não faltaria à sessão: 
ler-se-ia em p~blico, aquela curta e e3pressiva mensagem que foi só 
9ossivel l er em casa do hQmenagcado; assinu'ram-na cerca de 8.00.0 jo-
vens, obtidas as-assinaturas em colheita muito rápida, tendo sido dign 
do maior aPreço es.ta prova da vitalidade do Movimento. 

Entrados no mês de Abril resolveu-se dar andamento à resoluçã o 
j d antig~ de abertura, de nova ~ede da comissão central,  o que .só foi 
pos sivel fazGr apôs nliillerosas yes~uizas . à autoridade do distrito o 
f acto foi c omunicnd.o !K-~ t srlll~~cisos em que a legislação,  pe l a me s 
~"t_2I: iJe,de TII8S(-:S .. â't7&'SÍ_EY.~ª~_, -d e ·t:; e~!_1!. 1Ila que SU f3-Ç';..?.,• AS UOf..iSã.3--
il\JS06b S.Jin <) u su~essv----a:e5"te passo nãO poaTwn s e.r t;:can·j.ss ,-a tanto no 
traz'em j á habituados os processos do adversário. Entretanto aberta a 
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sede em 15 de Abril, •6 "'"''" a v iolência do ence~ramento, com &poai:Qão 
de selO'S, cere-3.. ilc ·..:..'11 ~.3·~ .!~poiB e :::.~;-•:~. '1'.16 a ccl')::.t.l:•!!n.h:lsse qualquer ex-
plJ..e&ç'ão assen.td ~.!11 u~-~t-:",r.J~-;. çfi ..... ~, \;1Jlrd:11 t:::,.1nr:nL-:1:..C.o. Daade algum teni-. 
po  o DlOÕ'O de trd.T.ar .... o·.-~~Jt}b· CI) ~ d P f-:-. ..:: J -:-$;":!;~ ; a ~utoridad.e prooede., não 
dá satis-~õe.s, não :L!·:··::-:.-.'-:.1"!1 -l.)r.:lJ.::·;..;.B .. : -~-AS~:O ~,.~·:Ilia:l""te.l, não presta e~sejo 
a reclam.açoes fo..~~a!. ac~-:Ls !iJ/,'1, l'"J\-S') ,i· . .:..r:. :t "!.:~ ~ o mC:Xido, do mais puro ar-
bitr.io, é só'brellY.'·Ú:o pe~~» .. ~:4 o :::.>u· 1.~ !:.l.:~.JJ1l:6F.te, de tal sorte, os agentes 
d o .Poder às ·própri.,a<J res~~·1l·1dales · d<~o actos irregulares que prati-
cam. · 

--Em 27 de Abril fo~~ngs finalmente poosivel -"e o caso merece 
relevo.por isso que e atmo~te.ra era já um tanto car~ egada-- reunir em 
Usboa a Assembleia PlenE'.ril\ dos Delegados do MO<rimento, pa.ra cujbs ·tra-
balhos meses antes se havi).m. te.ito .sessões parcelares, preparat6riaB. 
•
1\ecordar aqUi aos quadros 0 "'ue foi essa magna reunião parece excu~;~ado • 
.:.'rejudicada apenas "Ç>ela ee,çM~ez do tempo à.qu ela ensejo a bastante lar-
;a troca de impressões, a~ r~la ~o das actividades dos corpos dirigentes, 
oo esclarecimento dos pont.os ôu·ridasos ou C<'latroversos da orgânica e da 
~. ctuação do . Mov ~ .. mento; e da reunião resultou.que se .aprovassem determi-
aadas directrizes de politica e de organizaç!lo que vêm sendo postas em 
~rát2ca, quanto as dificulda~es, que se ~volumaram, o têm consentido a 
:oodos nós, Uma d~s medidas de imedato a:l.eap.oe aprovadas pela assembleia. 
~oi a representaçao em seu nome, assinan4a todos Os presentes, que le- · 
:-ou mais uma vez até, junto do MinJ,stro da J·~stiça o protesto. dos demo-
cratas contra as arbitrariodados,àa r~pressGo pOlicial. O documento, 
':Ue foi. entregue em 3 de Maio., incluiu rQferOncias às perse~uições ··den-· 
·,:co dos quat\ros do M.U.D., às violências contra os ·jovens, as deporta-. 
iÕes ~os operários presupol)tos fomentadorús da agita~ão e da greve. 

Por sua parte, dentro de uma ac.tuaçl!.o pode dizer-se s)multanea, · 
~ Comissão Central fazia de conta e risco próprios três destacas dili-
·!Elncias: reclamava junto do Ministro da Educação Nacional contra a ofenN 
,iva de quc.estavam sendo vitimas jovens, estudantes e não estudantes; 
junto do Ministro da Justie~, sobro o mesmo assunto das deportações; e 
·apresentava, numa 6• representação do M.u.~., ao sr. Presidente da Rê-
; ública denunciando o forte m~l estar da sociedade portuguesa posto em 
•vidência por três 1ndices: e. instabilid.•.de iics oec+.o:ces militares 
: ,
11que· já não é possival i11ld1r", dizia-se); a ra:'r e~::,~o ~rutal contra os 
·)avens; o· tratamento dA.do ::los Qperários, com c ê"'iV;.J .0.e vários para o 
rarrafal e as prisões em maa~a dos seus oompar..?:e ~ .. l'03. 

·"-Logo a seguir, isto em 9 de Maio, a Comissão c'entral sob a indi-
::-.nação causada pela!3 façanhas da po],.icia n-9. JCrl).t:.da vergonhosa .do 29 de 
·.bril na Faculdade de lJ[edi.v~.n.a de Lisb:1~~ ·t.-::-&tou Ge i-J~r 0 r:lis ao Cor-
·ente do que se ho.vja :r.ass.bdo, ã.e mocio a p.r~né.! '3 ..... • c,s J..'F:s.(lr-.;,s .... ',E:is e  a 
'J:ituação que OS SUt;te,ni;a Q. rlsna eJi.úé:lCÍ;). ~() St:Hl lJ-:'U( e;i~Jtl-:;~'!;0 ·o ir taro; 
.3 dai, com a rnbri:.;E! dE?. todQ o Mov.i.Il'. E:::n~ o, a en:J.l"t:--áJ uo d-'it:ll.1lt.mto esc.La-
::-ecedor cuja dtfu.sb.o terá s).do apenas de~propo::-c::onntia , per llLC·ti .. ,ro da 
-;~s cassez dos nos.so:.:i rccurs0a, em face dos :p:opósi tos de larga propagan-
ia ju~ticeira que a determinar~. 

--claro que o .regimem, indiferente a tudo, seguia o seu inglório· 
destino1 e, assim,. atingi'i,ent 28 de Maiq, c :XXl2 aniversário. NJ.o fal-· 
~aram co:.nP.r..:or:1ções e  dentro dest~. s os diacursos. HaYia q_ue come1~tar 

'S princi!'lr.is. A Comissão Central aprovou, a breve trecho, uma nova 
·.nálü .. r , cc,r~tendo sobretudo n critica dol! dr:y; o~tl.!Cntos devidos aos Snrs. 
:1inistros <ia EcOnomia e do Interior e ao :P.L•o!'. M~rc,~lo ~; a et...:.no na Qual i-
ade de PTesidonte da Comissão Executiv-a 'ia Un "Lã o i~nc ioae l~ T9m tarda-
·o , por dificuldades de socl•etaria, a divulgação deote documei'.to. Es-
:.era-se, porem, que ele es"teja no conhecimento dos quadr9s, antes que 
"ste relatório' chegue ao aau destino. 

Igualmente'  a próp~ia data do. 28 de L'raio foi comentada por nós, 
em êocumento especial, que historiou certoe factos· proeminentes da si-
tuação, 

--Entretanto uma "notEI ofici.osa" tendia a explicar a razão das 
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prisões dos jov(· .... ,, nossos ::univ,os, atribuindo-lhes crimes cOntra .a se-
g,rrenta do Es";A.do, t~aição à p~t~1a , obe<1iência às ordens do ·estran-
gP.:i.1' 0~ Fo:: ncces!Sário re~gir: não Q.U3 fossem novas aS acusações; nós 
prúpr i.1:s, (.on·~irt.:-2o central, as havi~mos jl.i experimentado~ Era, porém, 
Ut!l ta~ltc !10':.-o o ~:.~.: '} 6s Ro, como tentativs;. do justificáção e pela inten-
ç ã o manji"est a ite cvnduzir a opinião pública, impreparada, para o repu-
dio de quqlquer solidariedade para com oss<.::t br'=lva juventude _ngorR a 
vn:t"''.d com a policia. Foi necessário reagir, dizíamos: e por isso se 
e:1r..b·y,:ou ,c;em. demora novo. representação, f\ sétima, ao sr. Presidente ·-· 
Un i\e.f11'lblica, entrcgua em 17 de Junho, n~. qual com· os devidos respei-
tr..Js s0 lh8 f'3.Z se~tir a TJ<:Ocssideda, em npme d~ moral e do direito, 
de que se,ja i:a~;jm:"'.do O &CtJ. C-overno a fnzer J?Or uma VOZ, diante do FaiA 
as :rrvv'3.s ineq_ui'V0-:.c.s dan acusnções que formüi'ã; p~ovas que nunca mais 
S(liem àos escuros ge.binotes policiais e nunca mais assumem -pela sim-
-pJ.es razão:> de q._u.e não existr:m-aquele vulto e aq_uela realidade ine-
g~.vel cue a s afir:nações do Foder, tõ.o repetidas, lhes atribuem com ge~
' re.l 1).-:::Tt:.r:-tpçdo dos espir;-tc;.s e grave prejuizo, pelo menos, do sono r E 
para1·Jr d'Js .m;3.·õs timorat1!c rurgueses t 1 intimação feita corresponde\.. 
a~~c hoje O si:i.~nciv, TudfJ e-stava previsto. Provas· não existem; os m{ 
ÇC.'H v::ío sendo zoltos aos poucos, hoje um., outros amanhã. Receberam 
a?euas na prisão o castigo da sua independência iLtelectua~ e moral. 
E eis tudo o que, presumivelmente irá passar-se para esta face, bem 
negra, da nossa questão. 

Como quer que seja a onda da agressão não· parava ainda e com 
surpre~a o Pais tmaou conhecimento, d:j..~-~~ados, da Nota (lficiosa qu~ 
preceõ.e a 'lilti:r.a aplicaQãó rilacis~a dfl.ei~~ excepção, para defesa ex-
clusiv-a do Qr.J"vl?rno, pala qual são r~h~'...,., demitidos e· excluidos d~ 
toda  a fu-r.çKo rública UUI!l'.:.rosos serviC::Jrcs do Estado,· e dos mais pres-
tant e!=! ~ !:. ~~urpreza somou-~G a indigne.):rln de mui tos e , pc_n·q_ue I_Ião di-
ze-lo, o pavor de grande numero; sem d~v"tda a reacção pslrccil .. 6gl.ca com 
q1J.e cu.,tou o Pccler ao manifr:star tão exu&)~~antemente a pró,ria força. 
lh.u11 mü:to ve.rdA.deiramente confuso de acusaç'&es que se entrechocam, e 
sob o peso duma incrimin~ção gravíssima que percorre toda a escala da 
degradação civica e do prejuizo_ social "(só o ·labelo comunista é desta 
vez, por excepção, menos tr~balhado) , homc~s qu~ ao Pai~ têm dado inúmt 
ras provas do seuvalimcnto, da sua dedic{\~S.o e CiUllla calJ~iicidade por ve-
zes insupcrada de bem s::.rvir, são postos a margem d.a vida do Estado, 
armado este em dissipador pr.>rdulário de certos dos melhotes valore·s 
da Nação. 

De encontro à onda de pavor era da dignidade da Comissão cen-
tral reagir de pronto. Assim fez. curto documento o s~u, disse aos 
quadro ~ c::-er.os lfl.!~ o bast3n~e. ConsiC.erou cano sem funÇlamento a acu-
say?.o I:'. e md;i-patrictas lançada contra os oficiais, acusados duma acçi 
revclu0iC'"'ldr-j.a, com a qual, aliâs, nada tem.. considerou como atentó-
~ia da f.ja;d.o a extirpação feita no corpo decente universitário dalgun: 
dos seu~ melhores mestres. Considerou, finalmente, . que ·a parte da N, 
ta Oficiosa que· nos volta a falar · de liberdade constitucional se es-
quE:lceu mais uma vez lamentavelmente <1ue niio coisas diversas e opostas_ 
a letra da constituição e as práticas governativas. Como que a querej 
-nos dar maior razão aind-9. o Governo intj:ooduziu -facto bem recente-
no Código Penal e no do processo respectivo algur.1_as m-Jdificações. To-
das conduzem, pelO que às liberdades politicas concer::e, a  maiores 
restriçbes dos d~:-eitos dos cidadãos. Tode.s mA.ni.festam a intenção de 
cobrir ccrn a. co."J?s. J:1 legalide.de os actos b.rb:~;rá:rtc.s C.o Pode-r. As 
con t::eq_11~r.c ias ->;;8r:.-:-~ né3 t:ue prgvr~ -l as ; e ant.,'Jr de tudo impoz-se à Co-
mis::.âo Ce:H:al o de~er cic c<Jme:-,:car ::_:>eru os qu2.ciros as nc~Ja s medidas 
coercivas e  o 'tl~l i g::o esp1r !~o que as animou. Está feito o comunica-
do neste se,nti.1.o~ 

E é com ele, pode dizer-se, que termina, com a demonstração 
de que não afrouxa. a continuidade da nossa v~gilânc ia~ o rolat.o --que 
havia lWC"êst1.!:'ü:'.tn::m+.e que sor lÜngo-deste ano de activiciE",de d.a co-
mis&~o ec::.c-:·s. i. :.;.0 i•í.:--v"i:'l\;\nto de Unidade Dcmocrút..ioa, a aprcseritar aos 
quadros com este do·::t.ur.ento. 
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Tentar-se-à, isto posto, nalguns per1odos finais a prometida 
apreciação sobre o actual panorama politico português, assim interno 
como nas relaç~cs exteriores: 

Parece incontestav~ l que vem atraves~ando o Governo, na sua 
actuação i!!te:-ne., um pe!~ioilo a:i..a.rdcante â.e rc.rça, ca;:az de inti::!lidar as 
mais aguerriC!.as oposi;:ócs. Sentirá ele â.e I'E,ctJ em si ·nes:no es3a for-
ça ou quererá, upeaas, Car ao m~ n~o a a? ar~ncia de t al ? O ex~~e --já 
em outras alturas feito--de váxios sin~omas de decocposição pa~ece le-
gitimar a segunda· interpretação dos factos, Há que notar, sobretudo., 
te:--se visto agora obrigado o Governo, que até aqui tratara· como coisas 
somenos todas as manifestaç5es de desasocego vindas a pdblico, no sec-
tor militar, a declarar abortamente a existência de perspectivas revo-
lucionárias o do actos sediciosos, pelos quais puniu desde logo uns tan 
to's o:ficiais generais com n reforma -sendo curiosamente certo que a 
bon p~rte deles aindn não há muito se atribuimm missões de confiança 
(com significado especial) em porções extra-continentais do nosso ter-
ri tótio. Uma tal confissão fol!'çada não .parece dever tomar-se como 
sinal de saude para· o re.gimem. C'onio 'todas as maiores violências do mo-
nento parecem denotar os gestos descompassados de. quem perdeu, acaso, o 
auto-dominio. · 

Outros que nós. interpretam n~turalmente a.s coisas com pura opo-
siç!!o de pontos de vista.. Só o futuro dirá .quem possui a razao. 

-Não sofre contestação, porém, que foi simuita~eamen1e desenro-
lada com habilidade consumada, ·p'Or parte dos agentes do Poder, !!!ais ume 
vez a tática histórica de provocar adequadas distrações na opinião p~
blica. "O ~pap.!J~ ~rY c}rc~nses" .. ~a,. vel~a. H1i.~t~C~-'; FDP!-o·, !o_~ ,jp. re.cprda-
dovem o~tro jip__cumentot n_2ss~ ... , ,, ! 1 !r.~ r '~T'!'',E~:~ ..., .-. ;n -"'!.: ,.. 

~\ ;NãO se, àsqueCefiun al~ns daqueles agentes. -no que foram menos 
habois val~a a verdade-de. ferir a nota para q~e não restassem d~vidae 
até aos mais distraiaos, Leu-sé na narrati~a do grande cortejo histó-
ri\:o do passado domingo, por exemplo, que ao pa:ssar· ·i10 sé qui to· de D., 
Manuel o grupq representativo dos serviços da "Posta", ·em·rrente da tri 
bun.a lle,honra,1 .. loSf> se <!_estacaram emissários do carreio M9r com, .. b~1.a~ ~ 
mensagens em ,poesi·!il, vernác:p.la1 dand.o. no,vas 'do Reino, .. respect)vamente ac 
do~s Ch~fes, , ~o Esbdp ~ do GOverno •. E,st·a• ~lti)na mensa:g11m p.um, P'!'od,f-
gioso. sal t,o gadQ1 n.Q .... tempo;~ com a BJllPli ty.de, duns;, .q. · ~êculos, of~rpceu ao 
sr. Pres~d~nte .4o Mi~istério a Visão~ papor~ica d~s f1C:tJla1,f?"' per .. igos ,c_ 
assim .... i~ ter i ores como,.' l3xte:r1t;>ré~, qu~ · SP,a,,.Exa. ,:ta,nt,as -v.~zes, ~os ~á aJ)re 
go!l-dç,: ! , 1Razãp n!!:o. existe para·· wos_J;r.!!! àst~:a.np.eza _em_ face, d·e.,te apoio 
po~it~:co,, ~ase ido~ g.o P~Y:t>r~ o co;rt'~jo me~ie;v-at: Na, trj.buna. o.-sue p 9de 
ter s}d<? estranlfad,o, ~a.lvez, é ' q~e . ficass~pl""' ~s ' po~aa.~ por. tt1,9 -ppuco ,; 
Admitj.a-se,, -CO!Il ló.g'icat que ao passar tãmbém, por. exemP,lo, a __ reprosente 
çã9 das· ju~tiç·es dp reip.o, COr!·egetdor,es,, mer~nhos,~ aqu~zis, , OS própr,..iof> 
ca=rascos ~ue não t~lt~am~ avançasse cpm nova ~ensagem o~t~o mensagei-
ro -:P quaJ.. diria apenas "As vossas ordenà, senhor, dai-nos as vossas 
ordens: elas•fazem a lei do Reino ! E o quadro ficaria desta sorte mai 
completo, ... 

Olha;,-do, porém," ao largo 'o' que vemos n6s ? oU melhor: que é que 
nos taz~m . xer ? ~ An?npia-se que~ r~toma o organismo, c?mp~tentr em mão~ 
estudQ dos pejl:i,dos .. d~" én,trada n13. g.w~u., P~ ,r pa, ~e ,' de certas J,laçõ·es re-
geitadas uw-a- vez~ ,Jmtre ·as qua i~ ~orr~ug~l. Que d~ver ·o caso s~r apree~e 
d o em rEJUnJit9 ... "do. a~BliJJJlblei.a ~o :p.J;óXilfl.,O. sepe~,br? .. ,,. se"'" vol.~~ a f~l,a;r:se 
no asS,ll.J.t ç . .., é poucb p.e (ldm'itir qp.e seja renovado- o err·o _duru ~nsuf'i.c ·1en'te 

prb:r&r o C.as co1.s<:'s, Rel'eriftlo-nos a um mero preparo diplomático; prepa-
raçfío "int e;t.•r.::~. <l·...c.e justi:li que._,hoje mais que. on.tem o n gsso ing:.:'e sso ~ na 
o .. :~ t't· . uão;!exJ.-:;,Jre ; h á 1.uf e l'izm~ntê que.:.. as~Jn~lh;I" qüe, pel~ contrário, 
too. o-o ma l { se1 ~e;r~vo\1•,:: 1 1 

~ , ··r:•t 1 .... 1 ,.., .. .;, · · 

A nós, democratas, comó Portugueses qUe somos, eÓ'pode interes-
sar a admis'Rão cotÍlo ·pre1to deviclo à NaÇ~ or Portuguesa;-bem o dissemos 
desde a primeira hora , porque desde  a primeira hora ao pais assistia o 
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direito intrt!l.;S'3CO de fazer parte da O.N.U .. Só o Governo e  o  regimem 
que representa, por se ~fastarem dos preceitos básicos da carta das 
Nações, podiam exrlicar a recus~ de lliU pedido, que afinal se deu e re-
presentou vexame parn a N"'.çllo. Esta a nossa tese, escrita  e divulga-
da~ A r'3paraç-ão terdia d'Ut.t, r"Z:lconsidere.ção. a propósito há que saudá-la, 
como portt:guC'se·sc Ná') deJ.:tnr6 porém de ser logiti..>no, como democratas; 
que contir_'J.a-r:::,:,s 1t·_'tl.~.t: "!je.".'~Q.t) o  c i tu.do des!leordo entre o estatuto básico 
do Organismo Int~i!rna -;lo:::-~.al dE\S Naçõe3 Unidas, o o nosso próprio esta-
tuto; entre, sobootudo, 0::: l)!."incipios e 03 processos politicas que a-
quele recomenda e os principies e processes politicas que continuam 
sendo da uso corrente-no ~crr it6rio português e que u ltimamente tem so· 
frido fort e agravamento. l~to sim que é d~ lamentar; importando-nos 
continuar lutando para qUV cesse um tal desacordo e a uordem Democrá-
tica" sirva tambem esta fit~Çã-o. Figuras in~erna.c ion ais que visam a men:. 
tores da politica mundiat ~4tr~ cais~ nã~ tnzem, com seus dizeres, se 
'não ditrcm-nos razãp. Ali 4r.:t-ú por exemplo: um President e Truman, que 
dir-se-ia por vezes pret~nd&r que mingue a saudade pungente deixada no~ 

corações democratas pelo desaparecimento do Roosevelt, s?u grande an-
tecessor, a declarnr ao mundo ninda há pouco: 110 primeiro requisito da 
paz e~tre as Nações 6 a adesão comum ao principio de que os Governos 
teriam os seus poderes juntos do consentimento dos governados n., •• "A 
manutenção de. paz depender á cm gruu importante do progresso feito den-
tro de cada Nação e pelas :nações Unidas para proteger os direitos hu-
manos". 

Q,ue se traduzam oz.1 realidades, "urbi et orbe11, estes d itames es 
pel a parte que nos toca~ n fiossa vitória estará ganha. 

Com ofei to é posS cl e. pc..rtir do 1111 recordar o nosso pequeno 
quadro e  reviver mais .m!(a vez, co1:1o fec.ho do presente docwncnto, para 
os democratas portugues-€ls a lista dos nossos propósitos ,  a resenha sim~ 

ples das nossas -aspirRçõec. 

Nasceu o Movirr1ento dô Unidade Detnocr1tica -quem há a i que  o tE 
nha esquecido ?--pa~n a r econquista dns liberdades perdidas e para o 
assegurnmento da prática honost~ de el0ições livres. Em rigor, par a na· 
· da mais. NenhUJ.-na côr :part!.dâria foi dC.d3 ao Moyi:nento, nenhuma cer 
partidária ao depois tem oldo conscnti~a dentro dele. Nenhuma preocu-
pação de traçar·prograrr.as de Governo, nonhum intento de programação 
idcológicu, fora uma e outru de todo o propósito, v isto como na ausên-
cia das citadas libeTtlades todo o trabalho de agitação das ideias, e 
da elaboração de rumos de nctuaçd9 politica, ficava e fica implicita-
mente vedado aos democrat~s portugueses. 

~ue a vontade do p:) o português se manifeste livremente e esco-
lha ele o  r egime que mai s lhe.-C.onvem, eis o que se pretende. E por iss 
se apela para a prática do e~ei~õos liVrQs. · 

86 elas, provido o p ~i~' de lei adequada e de recenseamento sé-
rio, uma vez que precis~A~te tenha sido conduzido o povo, ntravés dR 
propaganda necessária, à consciência dos seus direitos, só elas podem 
garantir ao mesmo povo --cujos interesses pretendemos defender--a ca-
pacidade par a exercitar escoa direitos plenamente. · 

Democratas do M.U.D., reforçai-portanto em toda a parte a nos-
sa organização e prepar ai-vos com decisão para a  luta legal que é a 
nossa,,lute que fica irmunada com os melhores anceios da grei portu-
guesa • 

Lisboa, 9 de Julho de 1947. 
A CO!IISSÃO CENTRAL DO 

MOVI!!!ENTO DE UNIDADE DEMOCRÁTICA. 

•. 


