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ESPÓLIO PINiO OUARTffl! 
anifesto à JUVENTUDE 

Tem sido o M. U. D. juvenil violentamente atacado por certo .!Sector da imprem;a dita "nacionalistan. Determinado jornal 

de Lisboa- a coberto duma Censura mais do que parcial·-tem·se empenhado em descobrir lig .. ções internacionais ao nosso 
movimento. Como prova, cita-se apenas a realização em Portugal da mSemana da Juventude», e tanto basta para que, lançando 

mll.o da mais baixa retórica, nos acusem de •receber ordens da Federação Mundial da juventude Democrát ica~ cuja Comissão 

Central-dizem-t genuinamente comunista~. 
Não fora  o facto de a esta campanha se seguir -como que por coincidencia.. -uma leva de prisões entre os mais desta· 

cados dirigentes do !11. U. D. Juvenil; não fora o facto da imprensa portuguesa não ter feito a mais pequena referencia à sessão 
pdblica realizada em 28 passado-onde uma vez por todas se examinaram tais injUrias-e nem sequer aos votos que ali foram 
aprovados por aclamação; nào fOra isto, e nós nll.o voltarlamos mais a este assunto em que, digamos, nos incomoda mexer. Como 

em caso identico fez a Comissão Central do M. U. D., levávamos aos tribunais esses •profiteurs.. da calúnia politica - e não 

peDsávamos mais nisso. 
Porém, nas circunstAncias presentes, não o devemos fazer. Cumpre esclarecer uma vez mais a nossa posição, e-tendo em 

vista a própria juventude a quem se dirigem-convidar •esses senhorf's .. a abandonar certos processos que a lealdade prolbe, e 
que em nada se coadunam-queremos acreditá-lo-com os prinelpios morais da civilização ocidental e cristã, que dizem defender. 

t preciso que a juventude portuguesa saiba que após certa campanha torpe do QDiário da Manhã•-pelo que está, aliás, 
processado o seu Director-foram demitidos os Profs. Mário de Azevedo Gomes e Bento Caraça, bem como presos todos os mem-
bros da Comissão Central do l\1. U. D. Naturalmente tratava-se de pura coincidência. Como pura coincidência Joi, lambem, o facto 
de logo após a campanha desencadeada contra o l\1, U. D. Juvenil, te rem sido presos às ordens da Policia Politica (P. 1. D. E.) os 
membros da Comil:;são Central Juvenil: Francisco Castro Rodrigues e Nuno Fidelino Figueiredo; e os membros da Direcção 

Universitária de Lisboa: Mário H uivo, Ramon de la Féria, Fernando Pulido Valente e José Carlos Gonçalves; e os membros da 
Cotnissão Distrital de Evora: Armando Antunes da Silva e João Segurad~.>j e da Comissão Concelhia de Vendas Novas: Leonel 

Garrido e Fragoso. 
Dado que todos estes nossos camaradas-de quem somos inteiramente solidários,~ necessário dizê-lo-se encontram p re-

sos sem culpa formada, talvez seja bom rebater todas as calUnias e baixezas que o «Diário da Manhã~ cada dia vai lançando, e que 

ficam no ar, como que em suspenso, a criar ambiente às arbitrariedades e violéncias. 
Foi usando dos mesmos proces~os, precisamente os mesmos, que certos palses tristemente célebres, chegaram a extremos 

de desumani-lade. Por isso protestamos, com risco da nossa própria liberdade, uns atrás outros, desassombradamente. Não que-
remos ser cúmplices-mesmo pelo silencio-duma situaçãJ que cada dia se agrava numa terra onde são desprezados os mais 

elementares direitos da pessoa humana. Vivemos sob u m regime de arbitrariedade e terrorismo politico que cumpre denunciar, 
por todos os que, como nós, perderam o medo (dizemo-lo sem bravatas e  invocando os nossos presos) e que, por desdenharem a 

violência, jamais se vergarão à violência. 
Acusam-nos de agentes às ordens do estrangeiro e, como sempre fazem, metem mêdo aos incautos com o •papão bolche-

vista•. Dizem que temos comprometedoras li&ações com a Federação Mundial da Juventude Democrática. Nada disto e verdade, será 
escusado dizé-lo. Snmos nm movimento patriótico, nascido para..agir no plano nacional, e não nos queremo~ afastar da nossa 
posição do origem E certo, que nos convidaram a aderir à Federação Mundial da Juventude Democrática, onde estiio aliás repre-
sentadas juventudes dos 52 paises mais progressivos do Mundo. ~las também e certo que nós recusámo!< tal coisa, pois pensamos 
ser nosso dever conquistar, em primeiro lugar, e  por nossas próprias mãos, aquelas condições-de Liberdade e Democracia-
que pos.sibilit&riam tal adesão, para nós sumamente honrosa. E certo tam'bt:.m que organizâmos em Portugal a "Semana da Juven-
tude~ subordinada ao lema: "pela amizade e cooperação a juventude constrói a Pau. 

Muito nos orgulhamos de ter inscrito essa bela legenda na frente de todas as realizações, parte das quais nos foram arbitrà-
r iamente proibidas, embora todas por igual se destinassem a fazer com que a juventude puesasse uma semana, alegremente, no 

amadurecimento dos problemas próprios, num ambiente de fraternal camaradag(m. Lutar pela Paz significa lu!ar pelo Futuro, por 
uma vida alegre e construtiva. Que mais bela tarefa, pois, para energias moças e corações gener:::sos? Quem dera termos dt fado 

condições para contribuir de algum modo na construção da paz. Quem dera pode-rmos estreitar as mãos aos jovens de boa-vontade 
de todos os cantos do i\lundo, e com eles dizer-não I-aos fomentadores do fascismo e das guerras. Organizando a aSem a na da 
Juventude» não pesa á Comissão Central do 1\1 U. D . Juvenil-bem ao contrário-ter feito obra de menos interesse nacional. 
Aliás, ai estão as nossas circulares, comunicados e apelos a atestar que o 1\l. U. D. Juvenil, em todos os seus passos, nunca perdeu 
de vista os interesses da Juventude, nem deixou de ter em conta os superiore~; interesses nacionais-que para nós valem mais 

do que tudo. 
Deturpando eon~;eientemente as nossas intenções e propó!iitos - por motivos que todos muito bem conhecemos -Mm-nos 

sido atiradas ao caminho as piores ameaças e as mais graves ofensas. Camaradas no~sos estão presos, alguns sofrendo a inco-

municabilidade. Porem a violéncia, por mais ce-ga que seja, não terá forças para vencer a razão. E a prova está nos progressos 
que cada dia se notam no 1\1. U. O. Juvenil. Hoje, a Comissão Central, protestando contra as prisões e as injúrias feitas, seu-
te-se acompanhada por milhares de jovens de todas as condições sociais. Por ocasião de 80.• aniversário do general Norton de 
Matos oito mil jovens lhe afirmaram a sua dedicação aos ideats da Pátria e Democracia-que foram a  grande lota de toda a sua 

vida. Muito mais faremos, estamos certos disso. 
Que continuem os nossos adversários com os seus proceuos histbricamente condenados. Que cheguem às mais degradantes 

violencias, às piores injtírias. Que sejam atê ao fim vitimas de si próprios-das suas própria~; naturezas e instintos. Nós sabe-

remos manter-nos, serenamente, corajosamente. A consciência nacional, por mais adormecida que pareça, nos julgará-a nós e 

a eles. EvtPICtrlmos! 

Lisboa~ 31 dt Março dt !.947. 

Pela Comissão Central 

Antó11io Abrer~ (Professor de Ensino Técnico)
1 
FrmJCisro Zwha (EJOtodante de Direito), José Bor,.,go (Estudante de Arqui-

tectura), }tUio Pomar (Pintorl, Mmmrl Moutittlto (Operário), Maria Fe,-,anda Silva (Estudante de Direito), Mario Soaus (Estudante 
de Letras), Óscar dos Reis (Operário), R11i GnJcio (Licenciado em Letras). 

tM;P!JWNSA BELEZA -R. da Rota, 99 a 107-LISBOA -60000 ex.-S.4-9l7 
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