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EM 1 DE JüLHO DE 1947 

AO Mli.RIO SOARES 

Amigo l 

No primeiro de Julho completa um ano de exercicio, com a actual 
:~ omposição, a Comissão central do M.-U~D ., da qual v. faz parte como re-
rresentante da Juventudeo Os seus com3)anheiros que estão em Lisboa, 
2ignatários da presente, festej~riam de bpm Brado este aniversário, tão 
l}t~rtos estamos de haver executado tarefas bem difíceis com dignidaQ.e e 
tom motivo cantante para satisfação da consciência; e isto embora os 
·~~esultados práticos da activj.d8.de desenvolVida hajam ficado muito àquem 
-los desejos comuns a todos nós. Não há, entretanto, de momento que 
.~·ensar em qualquer reunião com aspecto congratulatório, quando está pri-
';ado da liberdade um dos componentes· da Comissão, precisamente v., Mário 
3oares, a quem nos dirigimos. 

Tudo o que melhor podemos e sabemos fazer neste dia é recordá-
-lo com redobrada insistência e lamentar mais que nunca a sua falta entre 
nós. Queremos significar-lhe  a elevada estima que nos merece, quanto 
·~.":Jreciámos sempre, ao lado do seu bom senso ·e da oportunidade das suas 
·., . .ntervenções, o que valem em si a dedi-cação civica e  a coragem moral 
nara sustentá-la. através de tudo, A limpidez da sua alma e  a nobreza 
.:.o s~u coração a todos nos impressionaram e dominaram, desde a primeira 
!""".ora dos nossos repetidos encontros t Q;ue, ao menos, V~ possa conhe-
;;ar na clausura - cujo fim próximo apetecemos com os votos mais arden-
es----que foi, sobretudo, pensando no companheiro ausente pela força, 
no seu sacrificio e no seu exemplo, que estes camaradas de ideal e de 
luta assinalaram o dia em que prefaz um ano a nossa direcção politica 
do Movimento libertador. 

Aceite as melhores saudações de 

Maria Isabel de Aboim Inglês 
Mário de Azevedo Gomes 
Bento de Jesus Caraça 
Manuel Mendes 
António Lobo Vilela 
Luciano Serrão de Moura 

Fernando Mayer Garção 
Manuel Alfredo Tito de Morais 
Alberto Dias 
Gustavo Soromenho (pela C.D.Lisboa) 
Manuel João da Palma Carlos (pela 

Comissão dos Juristas). 
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