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E. pro...:scnct'. du.:. .• agro.v n .. .;nto d n situugão política o social do País, quo u 
jt:v ..... ntudo sofro diroctru .. vntc nc. SU·-~ pr6priu ca1·no, nos seus gr_E:.Vl.lS_ p robl0i .• a3 
insolucionc:Ldos a que se véL juntar novos probl(;; .us , o },,, U. D. JUV.e.!U.l.. conxinua 
~· s<...r o ;;spurunçoso q;uio. que, se:. qu;..;.isquor coLpril<issos politicas qUtl n ao so-
j;.:. o do lutcr indoJ:<-cV0l.uonto pula inst:.:.urD.Ç ~.o dw.t:. ordou douocrática, apont a 
.: juventude o CdLinho único pare. a construç t,o du. .. futuro !.~olhar : a unidt\du da 
j~lvvntudo , J.tO.toric.lizs.da om lutas, gr·:..ndcs G puql.fúnns, pclu soluçõ.o dos sous 
probltn.o.s_, resistindo c,o dosâniu9 às calunias o ::\s divorgCncias 1dvol6gic a~. 
NL;:;tn hora o •·•, U. DL JTJVE'tTIL <1p0l n para todos os ostuduntos para que roforçuu 
t~da ,-_ ~uu o.ctividadc T)rogru~·siv a , quor no C&!pO ustrictfl.it{mto acadéi..ico o nas 
su..._s pr6prins oscolasJ que r na escala 11ais ar,1pla ele toda a juventude de todo o 
_país. 
Eis, er.t esquer:ta, as principais actividades et.J curso, eu que as COMissões 

do . u: D. JUV}l:l-:IL deve1,1 er1penhar o r.Jelhor do seu esfôrço: 
lSl, -LUTA ACADÊ. ICA -A oreanização das nossas escolas e do ensino, as 

suas instu1aqoe8ê--a-Sê'1ecçiio do profes:;orndo, o acesso e a frequência ao en.-
sino encarecidooz·, a organlzaoão das A.Jsociar!Ôes Acadérllicas cc!.tO centros ele re-
creio e cru .. arad.ar~eu e, solJretudo agor~,, cowc ::;eios de defeza e de luta·para o 
n"elhorru,tento das escolas --continw1 comprm .. et1dos JiOr toda U!.t& burocracia e 
disposioões anti-acadéuicns, e constituelJ portanto solicitações prer.1entes ela 
aten~-âo do ;_,, U. D•· JUVZ"rUL. 

· 2°. - AFOIO AO 1 ... N. ~. - O .o vil tento VacionaJ Dehtocrático, moviiaento de uni 
dade de toãoSõ-s-cre:toCI-ã-tas, é o interprete da l'..l.ta do l1ovo :Português, na con:-
quista da Der.~ocracia , e ~l ê ~.e deve o  . . U. D. ,JUYl~:NIL fornecer o :.miar apoio ;na 
J..:rope.sanda e no seu alarga111ento. 

311• -LUTA CCHTrl.A O L!:é>::i:i;PH.~GO, l-UTA CQl,~'l'HA A CHISE -O deseuprêgo está a-
tlngin<lo Milll"""ãrêSCi6portu-gUeSes-_-_··-es-fa---~--ãl:ia"Iõ""rp-reõcuj;aC'-ão do· l.1
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NIL no ,lLOJ.tento )Jresonte, Paralela.t.-.ente, o nível de ,Vlda do Í?o\ro Portug~~s b ai-
xa nssustadorru.,ente. Os estudantes deve11 solidari$8.!'-:lOJàs reivindicaçoes de 
FÀO ou '1\·i.ABJ\Li-TO dos desem1Jregados, e deveL. tct~,béH prevenlr-se contra o desel!l-
1 rêgo que espreita os recéln-fon.w.dos, e lutar contra o agl'av&.i.!ento de vida que 
já o~ atinge, a êJ.e& COI.!O [;.O resto do LiÍs. 

':!g. - i\11:6IS'r:tt:J!CIA A  , ITI'.eARIZACÃO, LUrr'A PJLA PAZ -l'resencia.t.Jos, da part & 
rto GovêrJlO, gruti-dê-e1.re-rVeS6eí1C1-ã" J:iiJTtB.r·~-M~sB.vüTfãde.s verbas destinada~ a 
preparativos bélicos, na· adesâ.o ao i.·acto do J\ tlàntlco(llortU[~al país neutro na 
~uerra contra o nazi-fasc i smo), nn nova lei de recrutauento ui li tar, na e~~pe

d:i.C'iio de tropas T'ara as colónias, efe:evescêncut. dese.coupanhada de quaisquer es 
fornos visíve1s de estreitw"ento de a:..ulzade para cOI.t todos os J:Oovos. Contru a--
rropur;unda du1.a nova guerra, :rretens&..ente d~tada por necess1dades ideol6glca.s, 
defendw .. os a FAZ. ais do aue COi.,. prer.:trativos l•tilitares, astiegure110S a nossa 
defesd., conquistand.0 relaçÕes üJ.ligáv<·HS cmt todos os povos, de todas as ideolo-
gias. A lei de recrutru .. ento 1.1ilitar, tornando a uilÍcla obr_lgat6ria para os es-
tudc.ntes un~versltÉ.rios , afecta c,rave~ .. ente o es),Írito da escola e a í'on.1acãõ 
elo estudante, e J...Üe e1,, 1·.eric;o H exi.stência das AS:jOCiações Acad.éi.ticc:.s. Prevenir 
os f;s::budantes e uni-los na luta pelR revogc:~.ção desta lei, é ,nssâo reayonsávol 
do • • U. D. JU'Utrn.. 

511, -Al i·"ISTIA-A crise econ6r.üca arrastr. o. crise }Ol.Ítica, e  o Govêrno 
agrava as p-e-rseguicOes sôbre L.Odos os àeJtocratas cm~·bativos . A repres~~o .• reves-
te as ma1s varladas í'orHas, desde s.s pr1sÕes e Violenc1as, até à cleyuraç;:.o de 
cargos públicos, deMissão de profe:.sores, sanç0es ulilitares(catiO de :t-enru,Lacôr), 
interdição de diplo~.~a. s profissionais e SH!Iples provocações e intir.lidações. A 
êste ru.1biente agravado de feroz intransigência, responclat10S coM clauor público 
de· A. JIISTIA, ru.mistia pe..ra todos os yrêsos polÍtlcos e todos os banidos da li-
berdade, de direito ao trabalho, dos direitos pol!ticos, por motivo das suas 
actividades e ideologias contrárias ao regi11e -aunistia cora recu} eração da li-
berdade e res.&üssâo nos cargos rerdidos. . ... . " 

bl1, - SOIIDAH.I~i)A.DJE -)leí'orceLtOS todo o trabalho de asslstenc~a aos presos 
e suas fru-:liiiãS-,-ruíparo 1o1aterial e r.10ra:1. qu~ todos os del!tOcratas devew aos que, 
ao serviço da De1.10Cracia, cairru:J sob a repressão policial. 

711, ~ HO :C::l'TAGJS A B~Nrr'O CAH.A~A -O . U. D. JUV1ENIL presta inteiro apoio à i-
niciativa de hoJ.tenn.Bm~~ a Bento ca.r·a(\a , seu ,.,estr e , e Cidadd.o Português, que a 
srd.nde l.lassa do povo aguarda a hora (ara c~nsagrar púl;licamente. . ... 

8"'. - FUl-TDOS -Os aderentes na generulld&de, e ate algtU as com~ssoes de es-
cola, rarru~e-~w têJ,. apercebido das dificuldades das comis::;Ões ~dir~qjentes. 
S6 assüt se cor.1>reonde que a i.J.alor r-urte das 001 .1s~ões de e::..cola, h{. r:tu~to não 
contribuw,: i'1nanceirw.1ente 1-nra o  . ovJ.Ltento, tornando extreMm,ente dlfÍcil o 
r-~-;~ru.ento dçcs des~.ezas indu;;r,ens:~veJ.s ~-ara t ,~w.:. cont1nu1dade. E bl:lls do que a 
continuidade, quer~1 .. os o alargru..ento do , ovL.,ell"tO, Ul:1 uelnor alJt~tf'ec~ull,,ento dos 
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serviços, intensificaçB.o das deslocaç:6es 10\ pr·ovíncia, UJila distribuição regular 
de publicações e boletins. Torna-se icd~spensável \llf(a recolha de fundos ma~s e 
levada  e garantida. E torna-se ainda 1ndis~~ensável, nâo s6 }.·&ra acrésciuo das·-
recei~tas, mas tar.1bér;, -para a consciência do ade!'&~ te do kovi1.1ento, que cada j6-
ve,JJ de1nocrata contribua regularmente para o M. U. D. JUVENIL . ~-

Par·a levar a cabo estas e outras tarefas, orj.entando e mobilizando a s mas_ 
e· s c~a juventude, levanta-se; neste lilOJ•ent'o·, con à iilaior acuidade o proble(tla 
G.:.. I'(;.Q:C•g;lnizal)ãO do r.:. u. D. JUV'.~'.NIL no ~ector élCddéJ.JiCO de LisL:....a< 
· VLtos assistindo, há um largo períoC.o de .tCl!tpo.., 1:1. UL1 lento trabalho de deSa 

p.•;t·eg.o.ção entre os estudantes, aderentes do t .. U. D. JHV"BN·II,, que, apesar do re--.,..,-
Çruimllento de ele11tt:mtos ílOvos, teüt enl'ra.quec1do -.,r:udvelrllente o k .. oviltento nest·.0::. 
eector. Verifica-se essa desagregação no afastm·· '.,,_. real de muitos aderentes, 
ou por deliberaç8.o confe·ssada, ou, o que é tllais frequente, ret1rados nuu es-
quecimento. Cow estes há que·:.,estrei tar relH~~ões e est.1l·l'l1 A .. 1,.,. "'~ • ll"l')l.ndc -os e 
oferecendo-lhes perspect1v:iS~ ·::ae acç&.o, Aqueles que directunwnte ~·ontentru,t tua 
trabalho de .. desagreganâo, espalh<;ndo o· ..... 1.:.:c<lôes R or~ entaçâo u··.seueando_ a_ des-
confiança sobre os dirigenbes, ha que .... .raze-lo:;; d cllscut:l.r dentro do I.'lOVlL•en• ... o 
nos erganiSI1tOS pr6prios, as ·suas crítlcY.s, ?:i.or do que u.r.1 alheú!Uento sôtre o··., 
J . • U. D. JUVENIL, já impr~prio dUiü jóve1 iemoprata, p1or â.o que isso é todo o 
processo de críticas que lhe sejal:!l mcvldaL ;Jelas c .:..t . ..~.s, .  ..  ..  - .. 
Não obstante a noss.a certeza de que sP.J re} arávo:i s. e.st.c::s í'en6J:,enos de desa.-

gregaç:ão, sabeiitOS no entar_to que o 110viruenco, no· r)eríodo de repressão que aL"t.. 
vessa, sobre, num sentido ~ e· beniíicia., nuutro, du1.1a :i:: r ... li:r ... Hiçâo de quadros ,qt:C 
6 a o mesmo tempo Uiitn selecç.S:o do& •. tais ·c.lpaz(;r. 0 clus !•19.13 fii>: .• es. A esta selr.:c 
ção· natura:l, que nos é in)'osta, acresce Wtl& selcçâo dc::J lberada e orientada,r..uL!. 
esnírito de vig1lii.nGia aOs assaltos e às provccs~·:,ôes cs.P:.tcterí3ttc~s do IllOl;tento 
po.lítí'CO·. · ·Referimo-nQs à necessidr.de ue n3.o ~JrcaDve. r quadres. e de os afastar 
até, quando, por séri·as .. :i,_:;1COm.preensões, da ·.1;>:..se. c::.'::.·~lntaçâo ou por debilid&d·e, 
podem ::.ervir à polícia de instrumentos de provoca.çãc e de denúncia. t: o case 
àos aderentes que, não suportando os interrqgat6rios e violências da políci·a , 
caient em prestar ·d·eclarações; é  o cp.so dos que, desc:.trando to·tahtente a vigi":-
lância ou subestimapdo-lhe a1 ~rüpopt~ci a, p~estarn, lnconsciente;mente, ipforma_ 
~,ôes comprometedoras da sua· sEir-;ural'll/a -6 'da de outros;· é-o caso dos que, de apre 
zando a unidade da ,TUi.en tuàe o  a logal:ij• 'l.d àu i1ovihtento, insisteJ,I em.f'ormas --
de trabalho sectárias ou clandt>stinas, Ci~"Ci.. 0u cont\agraJa dos çrovocado!·esQ 

Em face desta situaç-:fí.o, criou-se UJ.,n uscassez sz quadros, que compromete 
neste momento urua eficaz direccâo daf' activiôadcs do L~ U. D. J"UV~IL no sector 
ac8.dÓmico de Lisboa. Par ~.l manter ur .. "l. Direcção Unlvorsitária em .condições de 
prestar uma a6lida assis1:;ência às ên111issões de osc():.a, teríax.tos de retirar 
quadros a estas comissôes, já tâo er.fr· .. :-.quecidas, Par~l consolidan.os estas, &n-
fraqueceríantos a Dirocçâo Uni ver si tária. ,. _,. 
Para solucionar provi sóríauente 0 probl1%1a de quudl'os 

1 
a· direcçÉio centl:-al ···· 

das actividades das escoJ.ns passa a ~v:..· fun.rf~o .-1<:.: couissô0 s semi-representnti-
vas, isto é, constituída por reJ..:resentur~tes das cor.ü s sô c~ de base, Ul:l por cada 
escola, e por representantes clu.ma JJirucçâ.o Untvers1tá:>1a reduz1da. Ta l esuue •.. Q. 
com a·. dcsvan.tage1,1 de enfraquecer a àJ.recqâo, acarreta, ela contraj...artlêia, i.utl a _ 
créscimo do grau de responsalnlidado dos organiS>ltOS de direcção no. base: al:> cv 
lltissôe:s de oscola. Estas ficarão mais entreg..te:.. a s i T.'lOSI.laS, COJ11 menos assis-·· 
t&'ncia d a Direcção Universitária, e pes ~, J,w:ts sôbru ol3.s a tarofa dc. coorder.t.-
ção ds.s activ1dades, entre as diversas e3colas. Ot: contactos das coud.ssões dL 
escola com a Direcção Universitária,· que tantas vezes osta dc,scurava, ser:lo 
r11ais espas:;ados e serão as comissões do· vscolu tl:n Jrii.H.nras resyonsúve1s opla 
coordena!; ao permanente da actuação do l'.i. H. D. JUVb"'JI IL no sec tor acad6iaico de 
Lisboa. Fundamentl:l.llll.Snte trata-se dE) dtHJanvolve-r o sist0i.·ú. de controle de bo.i-
xo par a cima., que "andava tão descuidado, a ponto I..J.(j 6r·ros frequentas envolvt::l-
N;nl a responsabilidade dos organiSI!lOS. superj.ores de direcção, e da base não 
chegar  um esfôrço de real ajuda pa~a os corrigir~ · 

Saudações Dcr.10 crfi.t~ c as da 

Comissii.o Distrital de J isl:oa do 
.... ,UVl •. J.J.:.·t~'J'ü D.!.:.. U}ll.L-•.A:Uh .iJ.t.t.tUIJrtÁ'l' 1.CA. JUV&~lL. 
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