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ESPOLIO PINTO OUARTIM A  A c A o EM r A  E À J UV ENTUD E 
.i":.m. i)<.. u 

V á!'ias têm sido a·s vezes, nos últimos tempos, 
em que o (\.i[! O Juvenil-através de documentos assi· 
nados por alguns dos seus quadros d1rigentes-tem 
vi-ndo junto da Juventude Portuguesa para denunciar 
campanhas manifestamente tendenciosas ou para pro-
testar contra prisóes arbitrárias e brutais Sempre, 
porém, tais documentos suc('deram a diligl!ncias atu-

radas e inúteis junto das autoridades-e quando apenas 
nos restava êsse recurso. Isto por que a MUD Juvenil 
considera a opinião dos jóvens, como o seu Ú'lico apoio, 
e por isso apela para a consciência da Juvt:ntude-

sempr:e que, a diligências ordeiras e respeitosas, o 
Govêrno responde com violências e arbitrariedades. 
E de tal maneira a JuventuJe tem sabido responder 

aos seus api'!los -com atitu.:ies claras e firmes-que a 
cada nova violência correspondem novas ondas de indi-

gnação e protestos. 
Claro que o Govêrno confia na Censura-inst:. 

tu"ição mais do que parcial, capaz de sancionar panfl~ • 
tos como êsse, t.A Academia de boa fé• -e confia na 
Policia Politica que, mais forte do que o próprio Es-
tado, passa por cima de tOJas as leis, desrespeitando 
ainda os direitos e garantias m&is elementares da pes-
soa hum:ma. E sobretudo confia no poder do medo-

que cada dia se espalha, por processos insidiosos e 
sempre renovados. O m~do, que usa como arma psi-
cológica-quando lança mão do t.pap!l@ comunista• ou 
quando invoca •as ordens recebidas de Moscovo, pela 

calada da noite• -ou que usa directamente, em repres-
sões violentas, como essa a que assistimos na tarde de 
29 de Abril, na Faculdade de Medicina de Lisboa. 

Mas nós confiamos no senso de justiça dos jóvens 
portugueses- e para êles apelamos-na unidade indes-
trutível dos estudantes, forjada em lutas concretas e 
decisivas, e acima de tudo, confiamos nos processos 
tradicionais do Govêrno, que por baixos e mesquinhos, 
esclarecem a opinião pública e  a opinião dos jóvens, 
em particular, e que têm voltado contra si, um a um, 
os mais lúcidos e honestos espiritos da nossa terra. 

Por isso, dissemos logo no primeiro •manifesto à 
Juventude• que penceriamos-fOssem quais fôssem as 
ameaças e violências que o Govêrno contra nós lan-
çasse e que nada nos poderia deter. E por isso tam-
bt:m, hoje ainda -após a prisão de 5o jóvens, dos mais 
destacados dirigentes do nosso Movimento-continua· 
mos a dizer-Nada 110s poderá deter !-e desafiamos 
o Govêrno, mais uma vez, com ris..:.o da nossa própria 

liberdade, a que continue com os seus processos his-
tôricamente condenados, a que multiplique as vitimas 

e os ódios-porque nós saberemos manter·nos. 

Uma vez mais vimos junto da Juventude portu-

guesa para analisar os últimos acontecimentos ocorri· 

dos e para incitar a que prossiga nos seus admiráveis 
protestos que colocam o Govêrno na alternativa de 
recu~:~1·, reconhecendo a razão que nos assiste, ou de 
insistir na política de violência que, cada vez mais, 
o compromete e degrada. 

Como se sabe, as prisões dos 5o jóvens nasce-
ram duma campanha mentirosa e contraditória do 
... Diário da l\tanhh, caluniando uma iniciativa da 

Comissão Central do MUD Juvenil, que pretendia 
realizar no nosso país, entre 21 e 28 de Março, uma 

c Semana da Juvemude•. Uma semana que permitisse 
a todos os jóvens estudar os seus próprios problemas 

e confraternizar alegremente, promovendo expo~içóes, 
passeios, acampamentos, conferências, saraus recrea-
tivos e desportivos. Porém, uma vez mais, e arbitrà-
riamente, o Govêrno fez proibir saraus recreativos, 

assaltar, pela polícia, uma Expos_ição de Trabalhos 
Juvenis, lançar rajadas de metralhadoras sObre jóvens, 

que confraternizavam em Olhão, proibir acampamen-
tos e dispersar excursões pt;la polícia. 

Contra essas prisões protestaram pUblicamente 
camaradas seus, em documentos assinados-e foram 

presos também. Novos protestos surgiram, não já por 
ra,óes politic~:~s m~:~s mor~:~is- por razões de solidarie-
dade e companheirismo. Não se pedia a liberdade dos 
presos, antes de mais, pergunta-se :-cPorquê tantas 

prisóes•?-e pedia se a nota de culpa dessas mesmas 
prisões. A isto respondeu o  .Govêrno com novas vio· 
lências e mais vítimas. O Director da Fa.::.t~ldade de 
.1\"Iedicina de Lisboa demitiu-se. A P. S. P  e  a Polícia 

Política invadtram a Faculdade-contràriamentt à von-
tade expressa do Professor FlOres-e espancaram bàr-
baramente os cstudantes ali reunidos. O Conselho dos 
Professores daquela Faculdade, solidarizaram-se com o 
seu Director, e juntando a sua voz à dos estudantes, 
protestou também. 

Enquanto isto, dado o volume de descontenta· 
mente reinante entre os estudantes, o Govêrno ri~.:-se 

obrigado a publtcar uma nota oficiosa declarando os 
jóvens prc:sos implicados num c plano de agitação 
comunista•: Esta Junta de Delegados denuncia a mano-

bra do Governo tendente, no plano interno, a ligar 
maiCvolamente t!ste movimento de consciência com 

uma citada •agitação comunista no meio operário•; e, 
no plano internacional, procurando enquadrar a sua 
acção contra a Juventude na campanha anti comunista 

e obter, para essa acção, a neutralidade do apoio da 
opinião pública mundial. Declara ainda-confundindo 

t.denúncia oficial•, com •calúnia oficial•-os estudan· 
tes presos envolvidos em uctividades atentatórias de 
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segurança do Estado•. Mas quais presos? Os que 
estão presos por protestarem contra a prisão de cama-
radas seus ? Os qui! o estão por se recusarem a passar 
pelo Ve\ame de limpar as paredas das Escolas -como 
queria a P. l. D. E.? Os que estão presos por res-
ponderem dignamente a uma campanha torpe diri-
gida pelo ot Diário da Manhã»? Ou aquêles que decla 
ram-abertamente-ser dos Quadros dirigentes do 
MUD Juvenil? (No entanto, é preciso lembrar aqui 
que se a nota se refere apenas a estudantes, jóvens 
trabalhadores de todo o pais, membros do MUD Juve-
nil, se encon1ram também encarcerados: terão 'êsses 
também atentado contra a segurança do Estado?) Mas 
o J\·tUD Juvenil é um Movimento legal, integrado no 
1\tovimento de Unidade Democrática-MIJO- , movi-
mento legal também, com sede aberta em Lisboa, que 
apenas pretende conquistar para o nosso Povo as 
liberdades fundamentais e levar o G~vêrno a promo-
ver •eleições Ji,'res •. Não interessa porém argumentar 
quando a argumentos se responde, sistemàti.:amcnte, 
com as lfazões da fOrça». Interessa, sim, apelar para 
a consci~ncia nacional -que cada dia se sente desper-
tt.r-apelar em especial para a juventude, para a Ac.a-
d!!lnia que está c,ompreendcndo que, tomar posição 
perante a prisão dos estudantes que sempre lutaram 
pdos interesses dos estudantes, é um problema de 
consci~ncia e de solidariedade académica e náo um 
problema político. Prtcisamente por isso

1 
é que o 

Governo classifica de 'descabida. essa solidariedade, 
sabendo de antemão que só a divisão da Academia 
permite que fiquem impunes os seus atentados contra 
Ela. Só essa solidariedade •descabidu faní recuar os 
atentados que, de há zo anos a esta parte, se mantém 
ininterruptamente. 

Em lugar de conseguir a ordem pela satisfação 
da Justiça, o Govêrno promete a 'ordem• à custa das 
mais enérgicas medidas• ( ... ) •para assegurar a regu-
laridode dos trabalhos escolares,. 

Pretende aniquilar todos os que não concordam 
ou não se submetem aos seus princípios e aos seus 
métodos, cavando cada vez mais fundo o abismo que 
o separa da grande maioria da Nação. Nós somos 
jóvens que amamos a ordem e  a disciplina. Mas não 
a ordem e  a disciplina do cavalo marinho, não a disci-
plina dos que só prometem senir e só desejam se1·vir-se, 
mas uma disciplina consciente que provém da própria 
necessidade da condução da nossa luta, que se aceita 
e que agrada pelo reconhecimento de que só se con-
quistam situações por mérito próprio. Uma disciplina 
que não se condecora, que se nâo louva em ordem do 
dia nem em almanaques mas que se sente na própria 

eficácia do trabalho e que nós mesmos reconhecemos-
pois pensamos que cumprir um dever, é coisa que só 
nós devemos agradecer a nós mesmos. 

E por que a Academia, e só Ela, tem razões 
para afirmar que cconfia no espírito e decisão de que 
já tem dado provas a grande massa dos estudantes• 
-vimos dizer solenemente aos Srs. da FOrça, que 
continuamos serenamente, custe o que custar, cada 
vez com mais energia, protestando contra as arbitra-
riedades manifestas-pugnando pelo retOrno a uma 
efectiva legalidade democrática.  E evocando os nossos 
presos, e os sacrifícios passados e enérgicamente dizer 
-hoje corno ontem-Venceremos I 

A Junta de Delegados de Escola 
de Lisboa do l\1UD Juvenil: 

Victor Ramos, João Prestes Salgoeiro, José Mar-
tins Rocha, José Freitas Sampaio, José Dias 
Coelho, Augusto Abelaira, Orlanda Ramos, José 
da Silva, Arnaldo Aboim, Manuel Faria e 

Alberto Rio. 

A Junta de Delegados de Escola 
do Porto do MUD Juvenil: 

Amilcar Castro, Ermelinda Brandão, José Tiago 
da Fonseca, 1\taria José Patacão, Alves Macedo, 
l.uiz Praça, Luísa Almeida, Fernando Gomes, 

Rui Perdigão. 

A Junta de Delegados de Escola 
de Coimbra do J\lUD Juvenil: 

Alberto Marques de Oliveira e Silva, Eduardo 
de Sousa Santos, Nuno Teixeira Neves, Fran-
cisco Vieira Leitão, José Martins da Fonte, José 
Malheiro da Silva, José Ribeiro Vasco, Joaquim 
de Sousa e Costa, Domingos Jorge da Costa 
Gomes, José Emílio Andrade, António Santos 
Taborda, Amândio Dias Camelo. 


