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Âmbito e conteúdo

Outono de 1945. O Mundo assistira recentemente ao término da Segunda Guerra Mundial. As potências
aliadas, encabeçadas pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, ambas governados por forças
democráticas, haviam triunfado sobre as ditaduras de direita.
Em Portugal, os movimentos oposicionistas ao regime de direita, corporizados na existência clandestina
do Partido Comunista Português e do MUNAF (Movimento de Unidade Nacional Antifascista), viam na
situação internacional, uma oportunidade para reforçarem as suas ações de contestação ao regime de
Salazar.
A 8 de outubro do referido ano, um conjunto de opositores ao governo, presididos por Barbosa de
Magalhães, professor universitário demitido, reúne no Centro Escolar Republicano Almirante Reis, com o
intuito de discutir a nova lei eleitoral recentemente publicada. Reclamavam os opositores de Salazar uma
série de questões, das quais se destacava o adiamento das eleições, um novo recenseamento eleitoral e
a possibilidade de formação de partidos políticos. Reivindicavam também condições para a existência de
liberdade de reunião e de expressão.
Nascia assim o Movimento de Unidade Democrática (MUD). Aprovadas as diretrizes do movimento,
estavam criadas as condições para o mesmo se expandir um pouco por todo o país. Foi o que aconteceu,
com a organização de comissões distritais de apoiantes do MUD, que para além de realizarem reuniões
de carácter político, procederam à recolha de assinaturas de adesão ao Movimento (as listas do MUD).
No entanto, a repressão do regime ditatorial rapidamente se fez sentir e a 25 de outubro é determinado
um inquérito à legalidade das listas do MUD. Em causa estavam questões como a possível duplicação de
nomes, existência de nomes falsos, assinaturas de incapazes, analfabetos, etc., ou assinaturas sob
coação. As listas seriam mesmo recolhidas, analisadas e copiadas pela PIDE e posteriormente devolvidas
à sua origem.
Quanto ao MUD, onde se destacaram grandes figuras como Bento de Jesus Caraça e Alves Redol, entre
muitos outros, teria uma vida intensa de ações de contestação ao regime vigente, mas ao mesmo tempo
curta, pois Salazar decretaria a sua ilegalidade em Abril de 1948.
Também em Moura, o MUD viu dificultada a sua ação contestatária, existindo mesmo referências a uma
reunião não autorizada e a vários pedidos de averiguação de idoneidade moral e civil de indivíduos
supostamente ligados ao Movimento.
As listas de apoiantes do MUD no concelho de Moura, juntamente com vinte inquéritos e um relatório,
foram enviadas para o Governador Civil a 30 de janeiro de 1946. Dessas listas podem ser consultadas no
Arquivo Municipal de Moura duas delas - Moura e Sobral da Adiça. Quanto às restantes desconhecemos
o seu paradeiro, provavelmente não terão sido devolvidas ou, após a sua devolução, ficaram na posse
dos dirigentes do movimento ao nível local.
As listas do MUD em Moura compõem uma unidade documental integrada no fundo da Câmara Municipal
de Moura, e dela fazem parte os seguintes documentos que colocamos agora em destaque:
- Lista de apoiantes às deliberações tomadas na reunião realizada a 8 de outubro de 1945 no Centro
Escolar Republicano Almirante Reis, em Lisboa (lista de assinaturas recolhidas na localidade de Moura).
- Lista dos democratas da freguesia do Sobral da Adiça, concelho de Moura, que concordam com as
resoluções tomadas na histórica reunião do Centro Escolar Republicano Almirante Reis, no dia 8 de
outubro.
- Questionário enviado pela Comissão de Inquérito às listas de adesão ao MUD.
- Auto de declarações (formulário).
- Instruções provenientes da Comissão de Inquérito às listas do MUD.

Cota descritiva

Âmbito e conteúdo elaborado por Octávio Patrício (CMMRA), com recurso às seguintes fontes e
bibliografia:
-Arquivo Municipal de Moura :
-Inquérito às listas de apoio ao Movimento de Unidade Democrática (MUD);
-Correspondência recebida/expedida (1945/46/47).
-Movimento de Unidade Democrática (MUD) in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora,
2003-2019. [consult. 2019-08-28 16:42:23]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/
$movimento-de-unidade-democratica-(mud)
Listas do MUD, in Portal Casa Comum, Fundação Mário Soares, dísponivel na Internet:
http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_8744
CMMRA/X/dc00001/cx001
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