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 M.U.D. Juvenil 

Comissão Organizadora 

 Porto 

      25 de Outubro de 1946 

 

 

   À Direcção da “SEARA NOVA” 

 

 No 25º aniversário da vossa revista - que os democratas 

portugueses cultos há muito consideram também sua - esta 

Comissão, representando um grande número de jóvens 

democratas do Porto, dirige-vos efusivas saudações, que 

exprimem a sua grande simpatia e admiração pela grande e 

corajosa obra de esclarecimento que a “SEARA NOVA” vem 

realizando desde há 25 anos. Durante 20 anos - em todo este 

longo período de coacções físicas, morais e espirituais - ela foi o 

único ou um dos raros, destemidos e últimos redutos da dignidade  

moral e intelectual do povo português, concretizando entre nós 

aquele “espírito de resistência” que caraterizou homens da altura 

moral e envergadura intelectual dum Raul Proença ou dum 

António Sérgio, dum Lopes Graça ou dum Mário Dionísio, que, pela 

pena e por inúmeras atitudes, souberam manter-se à altura das 

suas obrigações de verdadeiros intelectuais aos serviço da  
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colectividade, tornando-se exemplos para algumas gerações de 

jóvens sedentos de cultura e firmes no propósito de manter uma 

linha de irrepreensível conduta moral. 

 Por tôdas estas razões e porque ainda recentemente, 

durante este último ano de luta política legal contra o actual 

Governo anti-democratico, a “SEARA NOVA” uma vez mais pôs as 

suas páginas ao serviço da causa da liberdade e dignidade do Povo 

Português - a Comissão Organizadora do M.U.D. Juvenil do Porto 

quer aproveitar a data do 25º aniversário da vossa revista para lhe 

desejar longa vida e exprimir a sua confiança em que nunca 

deixando de progredir - como sempre o tem feito - mantenha a 

linha geral de conduta que a impôs à admiração das massas 

progressivas da Juventude do nosso país. 

 E quer ainda agradecer a colaboração preciosa que, desde 

Outubro 
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até hoje tem prestado aos jóvens democratas portugueses - jovens 

que estão confiados em ver despontar brevemente melhores dias 

para a vida do seu querido país. 

 

 

   Saudações Democráticas 

 

    Pela Comissão 

 

Organizadora do Movimento de Unidade Democrática Juvenil do 

Porto, 

 

   José Borrêgo (Filho) - Estudante 

   Fernando Coelho (Empregado) 

   Manuel da Silva Moutinho (Operario) 

   Carolina de Jesus Silva (Operaria) 


