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AINDA E SEj•IPRE O PROBim,;r; DA JUVENTUDE 

Senb.or Prenidente da RàpÚblica 

.f..xcelênc ia: 

30/6/47 

.  A questão da Juventude, que já versámos junto de Vo~sa Excelê!)-
~ia em docuoento com a data de,23 de Abril do corrente ano, nao teve ate 
r.oje·,qualquer sol':..1qao s atisfatoria po1· parte do Governo, antes so agravou 
c.ensivelmentet Esse agravamento, ·e o silêncio que pro:eositadamof).te se tem 
1 Gito mentor a volta deste assunto, criaraJn u..--na. situaçao intoleravel que 
~iCl S propomos tre..tar r..cste tiomcnto do novo junto de Vossa Excelência. 

RccordoL10S ràpidar-cnto os factos. 

No final do môs do Março, v:lo pas:sados mais do dois,mosos, comc-
1~ou uma ofensiva policial sobro o J:iovimonto do Unidade Dcm.ocratica Juvo-
:otl, tendo sido oncarcero.do~ numerosos dos seus olcmontos mais dc~taco.g.os, 

~ a nta das cidades univorsitarias como do outras localidades do pais; so 
ôe Boja, por exemplo, so contavam, em princÍpio do Maio ~passado , oito prc_.. 
.·J'JS do !~o U.D. Juvenil~ Hoj o ·aproxi.nw..-so dn centena o nunero do Jo.vcns cn-
r:.arcor~doso Durante muito tempo o pÚblico ignorou ... os motivos do tal per-
~. ::;guiça.o, o no doçumcnto a ~uc ncil'l9. fazemos referencia, com data do 23 
c; o Abril, porguntavamos - 1 quais são os crimes da juventude portuguesa ?11 

Admi tÍ~mos nÓs qu-e uma visão JEaiS calma do.s acontecimentos le--
.. ,asse 2s responsaveis por tal,perseguiçao a uma atitude de verdadeira corn-
:::-eensao para com moços cujo unico delito em nosso entender era o desasso:tt. 
t ,,o J:;l a nobreza com que afirmavam a·s suas opiniÕes, defendiam uma llnha 
. ~.oral e do pensamento,~., e ousavam dizer ;-nãot- a9 arregimentamento das 
vontades e das consciencias que uma politica sectaria de muitos anos que-
Yta impor -lhes • 

E admitÍamos que essa atitude do compreensão levasse as autori-
~-ades responsáveis, ainda. que porventura. sob. a. influência dum orgulho des-
r:eitado, pelo menos a meterem-se dontr9 d~ estritas nQrmas à.e justiça, 
~, astigando desmandos sot contra  o que o no~ s a. convigç11o, os tivesse 
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<:io, _mas ca.stigu.ndo-os rup!damento, som préjuizos inutois para. ninguoma 
~: ~a os to um minimo de rnzao o j~stiça qu~;~ oxig:Í.anos, pc.ra bem c1~ todos 
;.I) S ~ Porquo ma l vab a uma coloctivida.do qll.O.ndo da sua governaçno s e apar-
:;a um.minimo de razao e justiça. 

Estávamos ri.essa altura longe de Supor que esta nossa expect ·~ti 
-;,a benévola havia de sofrer um rude golpe o quo a questão caminharia aind;-
(.•~ra um estado mais melindroso. Foi no entanto o ... qUe so d9u, COf9. a prOdu-
çao, logo a seguir, de dois factos capitais.quo sao do dominio publico. 

O primeiro refere-se aos acontocimontos da :Fo.culdado do Medicina. 
de Lisboa, na tarde do 29 do Abril, tardo sombria cujos efeitos nefastos -· 
para a vicfa universitária portuguesa. o consoquontcmonto pa.ra. tt vida ngcio-· 
-.-.al ninguem podc

1
a.inda. prover dm toda a sua amplitude . ~ Contra O;.:!.Sa pa.gi-

nn da nossa. Historia., que nos envergonha o onvorgonhar~ como Na.ça.o enquan-
to for rememorada., como contra outra igualmente condcna.vol -:o ospancamcr--
to dum grupo de estudantes da Escola. Comercial de Veiga Boirao que no dia 
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17 dG Abril se dir1..giam Tllfi'C~ tuu.:. ~J:L:d.ta C.o osturlo- protestrunos .. vCcmento-· 
i'!:Or..to .~·..,·:·~'T.~.c V·~·LDC: ~~~:-.:.-:::3..J~lc :i.a: como l'l'im01ro Magistrado ~a Naçaoo Igual-
r.~ontc pr..:: : r.~J s"t::vr~l·c c:o!~t:•a c fn0to do, p'l.sco.do ll'L"'l.is C.o wn mos sobro qualquer 
1.J.osses 1}0ontcc:lülcnr,;.:..s ~ ..,n~n..t-n.L!lD. .medida ter s19-o anuncio.cla do castigo dos 
~· osponsa\·ois o rop3!'b.00.Q ó.as vitimar,~ O silenoio que so pretendeu manter 
-1 volta de tais oucosSos) siJ.êncio com~romotedor, ppis sÓ cscondo_quem 
l:.em algum intoronso cm esc-onder, o silsncio, Senhor Presidente, nD:O rosal .. 
·:ro nada, nom faz osquoc,or nn.d.a<> A Naça.o que, o.posar de tudo, teve co!)ho-
.-:,lmonto daqueles acontecimentos vergonhosos, não os esquece, o espera~~ 

O negundo facto que apontamos é a. publicação no~ jornais do d.ia 
JO de Abril de uma 'Nota Çficiosa em· que~ fazendo-se referencia no desaso ... 
3ego nqs meios univsrsite.rio~ , se lançou sobre os jovens, ·a qu~m ele foi 
.:~tribuido, a o.cuso.çao de atentarem gon~ra a. segurança do Estado e esta-
rem colaborando num plano de agitaçao as ordens dÇl estrnngeiro. 

Pondo de parte o que ~~ de falta de imaginação e ao mesmo ~empc 
d.e pitoresco na acu.saçao de at!2.!}~QQ__çg_n.t.~~-~8Jd!'.ill10a C.o Estado por par·· 
te do estudantes, este documento sugorc-no.s as observaçoes ~eguintes:, 

Em primeiro lugar, ele prctend~ dar umo. visão deformada do que -
s<J passara nn Faculdade de ~v194icina na vesp.ora, re~ponsabilisando os cst"J.· 
r.:antes por um pre~enso plano de 'desordem iriterna 11a.s org.ons do ostro.ns;ci-
:.:'o11 e ntribuin~ç as nutçridudçs no local apona.s ur.ta acçao de r.mnutonçao 
d.a .ordem; ora., o do dominio publico que e.s Qoisns so no.o passaram ~ssim 
G que a gravido.dq desses acontecimentos foi devido. oxclu:::ivamcnto a..ma-
:-leira co1:10 a policia. actuou contra cstudo.ntcs ordeiros o indefesos c con-
cra o Oiro c to r do. mesmo. Faculde.dc. · 

Em segundo lu3ar, 6 Ó este o POI)tO a quo e~pcçio.lmonto dosojn-
:mos rcí'0rir-nos hoje, essG documonto contam n resposta n pergunta quo ..., 
D.nsiosumontc connosco muitos po::-tuguQsoa haviam form:ulndo -.-quo.l C'. ra.zo.o 
por que se pren::len os jovens ? quain os crines da juventude portuguesa ? 
A. resposta ali estava, finalnente, ainda que parcial, p:>r ser dirigida 
~penas a um sector da juventude,  o sector estud3ntil: o Governo afirnava 
!lUe mandara proceder assim porque os joven~ cm questão 3tentatr.n!:1 contra a 
:egurança do Estado, obedecendo ·pnra isso as ordens do ~strangeiro. 

Evidentement"e que o Governo, í'c.zendo afir;;~ação. de tal grS~-Vidads 
devia estar na,posse de ~rovas nb~olut~s de que assim er~ ; o contrario 
~eria inadr.issivel. Ficu~os por~nnto a espera do que tais provas fossem 
produzidas pllblicnmontc, tão pUblicamente COrtO rGra formulada a acUsaçãoo 

..., V~i porém p~ssado bem mais do un mÇs sobre essa Not~ Ofi~iosa e 
11 Situaça!2 e esta -nao fore.rn. apresentadas publicamente quaisque~ provas 
de. ncu~açno infruna.nte que o Governo lançou sobre os jovens et aler.i d!sso; 
olQS nao foram nom libertados nem cnviad9n para o Tribunal, a cxcopçno d : 
tres, postos c~ liberdade condicionado.,.ho. alguns di~s... Todos os outros 
continu.e.m no co.rcoro .agu_Rrda.ndo -o que? a instrt;,çao do processo ? nas 
_:no dificulda'*o pqde hn.vor em concluir a instrUção dum proc9sso no qual 
t1a rnais dum mos ja havia, segundo o Governo, provo.s irref'utavbis ? E qllc 
:~xmsa.r do valor do tal acusação, lançada n esmo sobro todos,. qua.ndo Ó co1~ 
t o que muitos dos jovens foram proses apenas por docla.ro.rcr:J.J cm docum.ento. 
assinados, a sua. solidnriqdado con outros j c;: vens prosas untcriormonto ? 
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Mas outru cire,unstânr..ia úc 0flpccial e,ra.viS,a.do so insere aq~i e 
para a q11al quorcm2s chn.:in .. '1r innistontononto t1 ntençao de '{essa Exceloncia. 
Os jovens prosós suo, n~ sun Inniorin, ,;stu.da.ntosunivorsita.rios; . o ano lec-
t!vo aJ?roxina.-su go fi:r.I, cor.10 todo. t. gnnta sabe. Mais· a lguns dias de pri-
sao o e  9 irreparavol da perda dum ena para todos elos, O Governo, que no 
Gntanto o form.9.do nn sua mo.ioria por o.ntigos univorsitnrio.s o tem ate .for-
te reprosontaçêlo do profe-ssor9s, i;>aroco tor·-so osquocido disso c do quo, 
?opresontn, na vida univcrsito.rin dum ostudnnto n perda do um uno. Sara 
·::aso quo so qusiro. desao modo infligir um castigo, e duro castigo, scri:J. 
.iulc;amento ? Em faco duLla situnço.o que o.x.igio. ospocial rapidez no apura-
~nento da possfv:ois respOI)S<lbili<fadcs, por que so· espora, amcaçc.ndo vidas 
.; carro~ras ? Ah t que dificil o, Senhor Pi .. osidcntE?, e perigoso, seguir 
0ntrc nos u linha JE.oral que muis podo rl.ignificar os hor.1ons -ter o. coru-
gem das suas opinioes I 

É om vista dQs-s·o. s ituação que vimos junto de Vosso. ExcolÔncio., 
Senhor Presidente da Republico., fazer-lho um apelo o doclurar-lho que ospe· 
~amos, c connosco unta grande parto do pnÍS, snbodorn do ·que ncabaraos do 
~elatar, que Vossa ExcolÔncio. empenhe toda a suo. influÔncin e poder de · 
~)upromo 1ia.gistrado da Na.çã.o no sentido de que o Govm~no csclnroça imodio.-
tamcnto a situação dos jovens prosas, a tempo ainda de que não tenham de 
sofrer oais a lrropo.rável injustiça do. parda do uc ano. 

_ Estivamos somp~e convencidos de quo nos jovenS nC.o pogia com 
~azno ser atribuidn a pratica do nenhum crimo e por isso reclamamos o re-
; lama~os a sua libortação imediata. Nâb fomos ouvidos, O Governo, pelo 
r:ontruri~, ligou ... a sua rosponsnb!lidade o a. suo. honra, colectiva e indi-
7iduo.l, a ncusaçQ;o do que ales ~no reus de altos crimoa. Q,ue produzo. as 
2rovas· I Se o I]AO fizer, hÇ!;VCra quo submetar.-so ~o~: r·redictum do,..pa.:Ís I 
.!.m qualquer hipote~o, que nqo prolongue por ml~ia tompo uma. sit1!aç~o quo 
~Jor muitos l'Ospeito~ se osto. t2rna.ndo ... 1nto;tor':l.vel, E em· rel1çno a qu:-.:.1 
·.:ontinuamos o. nfi.rma-lo, o silencio nao resolve nada nem fn..z esquecer nElds 

NÜo, tomos palavras do Ódio:. H~o adic.mos ~ineuô:-.t; doi?Ca!'il.os esse 
triste privilegio para aqueles 9.uo na o t.csm ~ia cor!lÇRO lug'.lr po.ru senti-; 
ncnto s mais nobres. E  o 0spcc'";uculo do adio tDa.nsf.orm::.do em politica c 
T>epugm;nto como bom o no8trr-~ o sou nir• ... t ~l rocnnto produto - a mensagem do 
C:omlsso.rio Nacional do. Liocldado Portuguose, publicada cm parto nos jornais 

Sabemos que dqf'cgdor.t.OA o. Razão e a Ju.!-;tiça. c :::Ó :nolo.s nos ins-
-piramos; so mo. is uma voz l1<.'10 usaram dolo.s paro. cOnnosco, nno roo.liza.ndo 
:1quele mÍnimo para qu2 aqui apelamos· junto do Vos~a. E.x:cel~ncio.,_ guardare-· 
!TJOS mais esta dElsilusao mas, Senhor Prosidonto, nao havero. silencio impos~ 
t o que no-lo faço. esquecer. 

, OS dom:Í.ni9s dt. ConsciÔncin são 1nnce·ssfveis n qualquer Censuro. c 
r1 Injustiça., Ela.s .;!O podGm fazer quo nos tornamos IJ.nis fartos, r.w.is dotor-
!r,int?.dos, na. obtonço.o daquelas fins quo nos propuzcr:J.os alcançar o que cons-
,:ituem n rnzÕ.o do sor do Uo~1m'9'nto que r0pl"'osontrun.Js -o. Libordndo pnrn o 
;·9vo Português oo ... oxp:r;imir e tomar nns sua.s mi,!os os saus destinos, atro.-
:.res duma govorno.çao publico. dominado. pelo. RD.zno •.. 

:C.isbon, 12 de Junho da 1947, A COMISSÃO CENTRAL DO 
. MOVIMENTO DE Of!IDADE DEMOCRÁTICA 
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