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PROTEST<J DA A~SE,IiBLEIA DE Dli:l:;J!!GADOS DO l!.U.D. 

Senhor J,Ilnistro da Justiça 

Excelência: 

Na qualidade de precidente da s~'~ão e~ que a_Assembleia Ge -
r~l dos Delegados do i.1ovimento de Unidade 'Democraticn .... reunida em 27 do 
mes passado, resolveu. fosse apresentado n Vosr.a Excelencia, co~ a assi-
n~ tura de todos·, de"terclnado ·protesto, cu~pre-me fazer ~hegar às ... suas 
maos o documento junto que precisanente da cumprimento a resoluçao da 
referida Assemb~eia. 

Lisboa, 3 de. ).!aio de 1947 .• 

Senhor lJinis tr·o da· Justiça 

Excelência: 

A Bem da Nação .. 

a)· Mario de Azevedo Gomes. 

, A A~sembleia ~eral dos Delegados do . ~ovimento d~ Unidade De-
mocratica, r~,qtUjl~ reside -coní'orrne cor.tunic.Gguo oficia ~ ,as antoridades 
- o pvder Ueliberativo deste J,;ovim.ento lsrnl de Oposiçao, rnu.i~irt:. na . 
·cj l ade de Lisboa· em 2 7 do mês corrente, adOtou, entre outr,:c r . ..,soluQÕes, 
tY:ia :;!iriglr a Vossa E.."<.cel~x:cia um protesto formal contra to·,>ts ~ts re....o: 
pNHJs:> .o~ policiais que estao sendo feitus, qu.-:;,r sob p~etoxto .}olitico~; ..... 
qul".l:.:' so'b protexto da chamag.a actuaçao .. soCifiLl, repre~socs que tri.Stemed.:. 
te :r·eaf ::.~ms.m aquela s 1::> tematica ignorancia ... por parte do Poder q.os di-
l'ei tos b asicos, constitucionais, dos .. cid!l.dacs, o nquele .... sistema~ico 
G.es res pei~o por parte à.a _PolÍcia ~ Politic!} , das prsscriçoes legais que, 
nesta mataria d~ repressoes, ulias, o propl'i'J Governo pro~rul~ou . 

O m9mento é, Exgelência, de puro ~rbitri9; exerce-se nos do-
mÍnios da policia uma acçao d~scri cignarla que esta vexando e mabuando 
até ao insofrir.~.ento , a consciencia publica.. 

Sem esquece~ as brutais violÔnciaq exercidas pelos agentes 
da ordem ( 1) na vi a publica e dentro das proprias escolas contra os j o -
v e n:::J escolares, há que chamar a atenç~o de Vo ~sa--Excelência para os se-
guintes dois aspectos daquela intoleravol acçao repressivo.: 
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1!2 -O das prisÕes dos moços fillad.os no Mo U.J2. Juveni~, amigos nossos 
e dos l!lnis queridos, peJa promess~ qua~,sao pnre. nos~ e ga:-antia, 
de ncb:roza e claridacte ! ~o d!a de ,::.ru.r...;.:te.(l Presos cerca de quaren-
ta, e alguns vaj. feito ur~: mes, ~ em :(V.l~a formada e sem sombra de 
processo, !'ocusando-se-].lle a <.H: ~1.!!t :."~ nc1a dos seus advogados, o'bri-
gados a renpirar a at:;nosfera no.!.sn ':le Utl.a vaen suspciçc.o que nada 
justifica, esses jovens, Senhor Mir.i.istro .. b~adam por Justiça e a 
reacçao natural, por scr-l:hes esta negada, e precisamente a in-
tranquilidade registada nÇ?s centros juvenis, intranquiligade das 
almas, revolta das consciencio..s, qt'.o ~11a sua acanl).ada vi~ao a Au-
toridade julga poder dominar com o misero o~poctacu.lo ,publico dos 
espancamentos e das correrias e com o estendal --qll.e o por si mes-
mo motivo do vexame-du..>na esmagadora força material a.cur.lUla.da nas praças cta cidade. 

2º -O das depo1~taçÕes recentes para o Tat•ro.fal, ~m Cabo Verdq, oficinl 
ou oí'iciesamente anunciadas nos jornais, atingindo ope:t;o.rios a 
que parece atribuir-se especiais ~esponsabilidades nas ultimas per-
turbaçÕes havidas em certos sectores do trabalho. Eis que está, 
Excelencia, novamente em foco esse presid~o colonial que designa 
o nosso povo por 

11
Ca.mpo .... de Concentração do Tarrafal11., Eis que vçl-

tam a uma dolorosa evidencia os processo! --que sempre a conscien-
cia democrática e liberal Ç-o Pa.is to~u reprovl}do--.; que consia_tom.em 
aplicar ganas, dum rigor maximo, a simples titulo preventivo, sem 
iní'ormaçao_sui'1c1ante sobJ;_"e os actos_de culpa, operando-se por me-
ra presunçao, fugindo-se a organ1zaçao serena dos processos, come-
çando-se por ca.stiJZar ainq.a antes q.e qualquer pronuncia_nos tr.t-
bunais; e fazcn~o - se, em ultima analise, da administraçao da Jus-
tiça, -que sora sempre um dos mais fortes esteio~ do~ povos ci-
vilizados--~quele conceito de raza nulidade q~e o proprio dos re-
gimes autocrat!cos e fez, em todo o tempo, o gozo regalado --em 
seu fugaz domÍnio--doa ditadoras 1rnpanitontoal 

~ HÓ. que protestar Dlllis uma voz, Sonhar l.linistro, contra to.is 
praticas e que reclamar em noma da Lei o da Justiça o ern· nome doa prin-
c1~1os morais da soligariedado e do hgmanitarismo, .flrc.nndo·~on nas 
proprias raizes crist2-s deste povo; ha que reclamar e.,.protestar e di-
~er ao Governo ga Naçao, representado por yossa Excelencia

1 

que arre-
l.lie caminho e nao insisto. em dividir a f'a.milia portuguesa mais ainda 
,:c qu~ tem feito, levad9 pela assás louca pretensão de impôr uma subor-
~!naçao total, irrealizave!, e do conseguir pelo abuso da força aquilo 
r.esmo que, provadrunento, nao consegue pelo convenicmonto e -unico 
noio legÍ.tico-pala apelo à razÕ.o 0 n consciência dos cidadãos. 

A centena de portugues~s signatários deste documento, con-
;;rogados de todos os pontos do P~is, e prçsentes nost"a. Assornbloia n.m-
:~ lamente representativa da opiniao dcmocra.tica nacional, sente-se hon-
rada por levantar este grito de protesto. 

Levá-lo-à, disso esteja Vossa Excelência certo, a partir dos 
quadros do .i\"lovlmento de Unidade Democrática, a uma larga divulgação; 
sendo de esperar quo chegue a. todos os cantos e alcance todas as cama-das sociais. 
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De f acto, o cnso é d e montt". o. atingir n grnndoza duna. cnr.mo.-
nho. naci onal. 

A ver gonha que já pÔd~ l o~ -sc em jornal estrangoiro,~de um 
pais aliado, de ser Portugal o ultimo paÍs a conservar os vestigios-do.s 
Campos de voncentraçÜo desta guerra, não quer a conSciência colectiva, 
sentimo-lo ,bem .. que posso. cgnt.tnuar sendo res.lidade. Nas comparaçÕes ... 
que a proposito ile façEUn, nao interessam tanto: os d'1talhes de. actus.çno 
repressiva, o  gr au da barbaridade, os requintes da tecnica desumana 
postos em uso; o que interEjssa, acima g.e ,.tudo, é o espÍrito da opressão 
o  d esrespeit9 pelas leis basicas, o pr-oposito deliberado de rasgaz; e 
calca r aos pes  a  carta dos d{.reitos f~ndamentais de qualquer de nos, 
sempre que  t a l possa convir a pretensao exclusiva de obter ordem a to-
do o custo, ordem aparente, sem o acordo das consciências, ordem ficti-
cia, cujo processo s eneia a desordem que a ferme9ta, ordem que nada va-
le e nada significa , em su.ma, quando se desça ate ao fundo dos proble-
ma s  e  a alma do povo venha a auscultar-se numa atitude elevada e com-
preensiva. 

É esta atitude elevada e compreensiva que reclamamos, Senhor 
lUnistro, como sendo a Única admissivel, rya mntérin, por parte de go-
vernos idoneos e como sendo, ,.outros i m, a unica que podor.1 respeitar ci-
dado.os livres do qualquer. pais I 

Lisboa, 3 do õlaio de 1947. 
A bem da Nação. 

Da Junta Consultiva e da Comissão Central: 

aa) Alberto Dias 
Alo?andre Vieira 
Antonio Lobo Vilela 
AntÓnio Sérgio 
Bento de Josus Caraça 
CâlJlara Reys 
Em111o Gos t a 

FerlJando Uayer .... Garção 

~~~a~~ ~~~~ro~~ i.Iourn 
Manuel Alfredo Tito do Morais 
j;~nuel i.Jendes 
i.i':ria Ise.b e l d1Aboim Inglês 
Iâur i o de Azo vedo Gomos 

Da.s Comissão~ Distritais de BejR,Bra.ga,Ca.stelo Bro.nço,Coi~bra,Faro, 
Funchal, Guine, Lo iria , Lisboa, Portn ~ egEo , Pprto,Sat:ltarem, Setubul, V1al:)8. do 
Gn.s tela 1 Vila Real, Vizeu c do.s Com~ssoos Profiss~onai s , Soe ia is e To cni-
ca.s: 

o.a) Albano Cunho. 
Alberto de Oliveira e Silva 
Adelino BC'rg0s 
Adriano Hoto Hobre 
Albe:!'to Fct'reira 
Ar.tonino de Sousa 
Ar· í~9r.:t o Aroosa Feio 
ii..Pton:Lo do ?:!.na Gal ado 

Ant9n1o Fernandes Varão 
.tt.ntonio Lopos 
Ant9nio j,íurtins de Araujo 
Antonio ik:mru 
A1:.tÇn·:..o R:..cco. Gonçal ves 
At•.tnni n V :.:..r.onte do Co.s tro 
A::1tw.tc•s u~.-.. s_;_lva. 
A::'ma.nd.o Cvtt.1 
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Art:Í.lio B~tista 
Aug1.1sr.0 IJ>:<~'lZ' J\n

1
}·o ~ 

Augusto de J,:g_,:;•JC.J..Ç> Sa da IJosta 
Carlos Ernfls:.;o Sa Cardoso 
Carlos P~nh!i:o Correia 
Cesina Berraudes 

g~~~~~~;
1
f~t~.~~~~~6~i l va 

Dorr.ingos Lot:.r·.;::_l·C'o D.ias 
D.)rrô:-:1eos l.Iart:L:-JS Borot.ili9. 
En.a ~·.l.i.nts~~ AJ:res 
FJ.:::;.t:.:) J ;;o 'I'ort'.C.s ... 
F<:t·! :a!'lr~.,., 0;)17.<!~ a. Sim::o-f\s 
F: i~·. tJ;-;i ··c c- J.J:..~ .':'t :r1.s EP.::;!·qdo Jor. 
Fl'o.L.; ·~ ·~ .::;r. P::.ntrj ?..-?~' iguas 
F;.o~.r::i. :::oc~ Sa~1 ,:;~:es 
G•u.:: .. :w.rr:.It~ Di as 
G·.t~3 ta·J·~ êor C'!lldl1ho 
.. He:n;:i.:p.-.e Lir.:>l ilarbeitos ·Pinto 
Jflc..Cj U..lll'l. 2'Jl'[;'38 
J'1~ E: ."!J.te:::oto RC'drigues 
J:):.;~ Alves da Qruz Ferreira 
J1):... & d-7. úegal~1a1s Godinho 
JO:.ç :).; 050 Gu::Jrroiro 
Jo::;. E- ..r~r.·i ,:n··~io De.!r..as 
Jn~ é L"au:;;tino Rodrigues Pinhão 
José SimÕes Lei tão 
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Jns.Ó I.uis Poças Leitão Concei-
<.t;~_,; ~ Sil \Ta. 
Jc.•.' \?.~ Q,~- ~.v~..~. 'Nobre 
ü.;,,~..,.~.,..J O .ll..r-;s La 3ranco 
l1i:..'U;;r.2.::o Yl"'f:i t.::.s (!<'ilho) 
j,l~;: ·1:.:o1 Cq.C'd(,~l O .Pessoa 

Manu,:l de J.1a.ç;Jd,o R. Portilheiro 
M<·.n.üc 1 J"vr n.ar1des 
Ho~ll1. t.: l ::>ir:iz Jacinto 
li-lnrruol João da Palma Carlos 
l1ii".:n~~l ,T,Ílio Carr'-<.Jca 
M!lmlr.-1 J!Íal.l'le:!.ro Fe:>nandos Viana 
.ivfClUúla Ver.as 
Ma1•ia do Carmo Rosendo Dias 
I.ie.rin Keil Amaral 
1Je.ria V..lisa Silva Bastos 
J,íerie Palm.tra Ti to de Morais 
bieiJt Tin(')co Ve.rdial 
Nu~o Rodrigues dos Sailtos 
Olivio França 
Ped:•o Monj ardi no 
Rcd.rfgo Abreu 
Ruy Lu .. is Gomes 
Sebaetião ~9sé Barbosa 
Vi c. ';;c. r de Sa 
Virginia Moura 


