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· fv!) .. G. Sop!nho foi osso ssínodc.1! 
J )óvens SÓO erOC85SOdosf 
BASt :~. FJ S' .. 
A miséria d~s <?~on~ses ;é ~ miséria má.is negra: passam ~ame o frio e quando seus fi-
lhos pedem. pao nao o terr..Por l.Sso,os camponeses lutam por Jornas mais altas e pela Paz, 
porque parte dos milhÕes ·de contoS gastos. com a preparação para a guerra sojam gastos 
a· mel borer a sua vida. 
No dia 17 de Fevcreiro,de regresso da. ALDEIA NOVA DE S.BENTO,onde haviam ido incitar 
a lguns rancho.s a não trabalharem por menos do 15Soo,25 camponesas de VALE DO VARGO(re-
PfOse,ntando 2oode 5 ranchoe)foram insUltadas pela GNR(guarda Lfma em especial)e uma é 
espanoadthÀ no i te 5 (apoiadas por 5o )roousam-'se a entrar no posto,gri tS.ndo "temeu fome" 
"Paz,Pão -3 Trabalho11.0B guardas dispa·ram 1 a  8 tiros pelo q_ue o poyo acorre com paus e 
pedras che.maudo-lhes 11bandidos,assassinos11

• De madiugada o povoado foi cercado,as taber-
nas e  a s sociedades encerradas,as ruas ·patrulhadas e detidos quem nelas fossem encontra-
dos. No dia 8 de Uarç9 foram julgados em Serpa 3 campone.sas.· 
Em PIAS,em 3  e  4 dê Março_ foram presos 4 jóvens que passeavam cantando uma car.ção pro-
gressiva. No dia ·seguinte,3oo valentec camponeses exigiam a sua libertação e paz,a GNR 
apontava as espingardas.Lo.oo depois eram l.5oo os manifestantes que gritavam "queremos 
liberdade para os presos politicos11 e davam vivas a Maria Lamas, Virginia de 1~oura,RJJ.y 

Luis Gomes",Alva:·o Cunhal e outros. A força da GNR fez fogo e espancou os camponeses, só 
não havendo cortes ;po.r o cano d?-espingarda do guarda" Delga._do ter sido levantado por um 
camponês. No d i a seguinte foi julgada uma mulher do quem o juiz disse que era melhor "vesti 
rem, calçaram e darem pão11 ••• ;. foi condenada em 18  dias de~prisão e 15oSoo de multa.Õs 
estabelecimentos e as soc.iedades de recreio foram encerrados 8 dias,as ruas patrulha-
das pela GNR com metraolhadoras aperradas (não se pode sair depois das 21 horas) ·e es-
pancados os grupos de mais de 2.Pessoas que sejam encontrados com as mãos nas algibeiras. 
Em 19 de ":Maio, um grupo de camponezes e campon$zas dirige-se de EALEIZÃO à Quinta do 
Olival para i.ncitar seus companheiros a lutar p~;r .melhores jornas,as jorna.s que am Ea-
leizão tinham já siQ.o conquistadas. A ·aNR,escpndida,ataqa é dispara.MARIA DA GRAÇA SA-
PINHO, grávida, com um ·filho nos braços, á esbofeteada,pelo que cai.Gri ta 11ternos fome ,qu-e-
remos Paz11 G o tenente Carrajola dispara a rrletralhadora que lhe fura o vontre.No enter-
r o ,ma:nifestação comovida,a PSP· faz uma demonstração de força recusando-sé a  eutregaro 
corpo ao povo que o pede. E:n Baleizão foram feitas. prisões. 
Em PIAS -não sabemos ainda como nem porquê -prendem várias dezenas de pessoas que 
enviam para CaxiaA, onde já se encontram mais de 9o· camponêses. 
A cri sé estende-se e  o desemp~êgo alastra.Os bperários_ e as operárias,os mais a.tingi-
doQ,lutam contra a c"ampanha da productividade,uma das ·ronnas com q_ue se procura atirar 
com o peso da crise para ci_rna deles,em primeiro lugar dos mais velhos e gastos. 
Em· 5 .de Maio, na FABRICA DOS INGLtSES(Porto ),as operii.rias .rcusaram-sa :1 passar a tra-
balhar com 4 teares porque seriam despedidas 45o das suas conpanheiras.Toda a fábrica 
parou.Ex~gema demissão do técnico de produtividade1americano,e do gerente1que espancam. 
Agora e.stâ.O presos maif3 de 5o operários e O:?('rárias -consta que um operário teria mor-
rido e outro estaria à morta a A vigilancia policial ostcnde-se a outras f ábricas, om es-
pecial à da Senhora,. da Hora. A PIDE vigia as •Saidas e ruas principais da cid~de . 

A Juventudo Portuguesa quer construir laços do amizade e cooperar com os jóvcns de to-
do o mundo. A Juventude Po=tugu'.lsa quer clesfazer "as calúnias e os Ódios que não ·fazem 
mais do q_ue preparar o amb:'.ente para uma nova carhifioina uni ver sal., 
Vencendo dificuldades e obstáculos, lO jóvens do Portugal estiveram presentes no IVOFES-
TnAL I!Ul!DIAL DA JUVENT\IDE E DOS ESTUDANTES PELA PAZ E PELA AHIZADE.o no III'CONC~ESSO 

MUNDIAl, JlA JUVENTUDE.Deles, AUR~LIO DOS SANTOS I!ONTEIRO,MARIA CEC!LIA ALVES e VASCODA 
COSTA MARQUES, são presos após a ehegada. Os dois últimos são libertados pela acção de 
massas juvenis.Al}Rf:LIO DOS SANTOS MONTEIRO é objecto de uma farsa: é acusado de ser mi 
li tanta do Partido Cor,unista Portugues· porque o seu nome· é citado no jornal ilegal 1Ã-
vant!3 1, e de ter contactado com agentes estrangeiros. VASCO CABRAL 1 que tambem estivera no 
CONGRESSO DOS POVOS PELA PAZ·, é ·despronunciado da acusação de 1Vádio 1 mas permanece pre-
so em Caxias. 
A maioria das enfermeiras !l.ãó pode casar, o seu horário é de 12 horas,as instalações 
péssimas e "l alimentação má( veja-se a Última intoxicação de 2oo funcionários om S.José) 
Numerosas autcridaies cientificas e eclesiásticas têm protestado contra a impossibili-
dade das enfermeiras casarem,impos:J:'..bilidade cvnducente à prostituição,àmanccbia for-
çada e aos abusos mais ba.i:r..os por pa.r~e de fiscais,enfenneiros e sobretud~ mádicos. 
ISAURA SILVA sentia ostes problemas o lutava d~stacadamento pela sua soluçao o },!C la Paz 
que,oliminando o dinheiro gasto em can:-tões o aviÕes americanos, pe_rmitisso aumentar o 
numero G.e enfennciras e alimentá-las bem.PTesa e isolada durante 1 meses,corneça. a ser 
julgada em 1 3 de. Julho acusada de pert.ancer ao Partido Comunista Portugues, o jornal 
ilegal 'Avante 1 cita-a e uma companheira do prisão oscrovoOiu-lbe.Durante uma visita do 
seu advog1.do,Dr.~opes. Correia,mostra-lhe a sua defeaa~·que o"fu~~ion{!.rJ.o d"e Caxi.as,San-
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tCJc Cos~·t 1 ,· ··!!:.c'.(il·" ,--:,,1._ 4.J?" --.t.:•_ ~~.,.·)'1~-- ··~,r,. ~ ... ~.., :-;: ,..r~ ,.,,.,.n_r-l ..... . . ,., ... :-'" r,"'rr ... -r· 
preso sendo-lhe apreendida a pl·ouul'i:l.\;;.u.. .':J.l'l• '-'-...1. d ... I~;,.u._• .. :..ii l \-~ ..... 11 l.J.: J:,a t.lvs s·ous di-· 
:·(-i tos -r·ü .;rr·-lho riovcs ameaç-as, insultos a 'leressõos dessa funcionário c do próprio Di-
rector do Forte e )o dias de ' sul e Cisciplinar' ( segrêdo). Sua innã, HORTENCIA SILVA, taro-
bem enfermaira,presa e isolada há 2 roê ses sem se saber o 'pretexto' , é tambec castigada 
com )o dias de segrêdo por protestar cont r a estas violencia.s e ilegalidades • . 
Os estudantes univorsitl;irios portugueses lutam por um ensino muito mais barato e m.e-
lhor orientado, subsidias para grandos Lares onde a habitação e alimentação sejam melho-
res e  mais baratas,pelo forta'léCimento das suas AssociaçÕes,ao moamo tempo qua aspiram-
.a um maior intercâmbio ent.re as 3 Academias portuguesas e com os estudante s do mundo in-
t eiro,sem coacções e e.sfixiamento do Ministério de Educação Nacional. os universitá-
rior formados que r em  a Paz,condiçâo do uma politica de fomento pacifica,quc lhes dê um 
emprêgo. 
Procura-se intimidar  4 estudantes por moi'o de contra-fés pera sa apresentarem na PIDE 
3 jóvens estudantes( seguindo a mui tos outros )prestam serviço militar na Companhia Dis-
ciplinar d e Penamncor como soldados, forma de afastar doa postos dG direcção do exérci-
to os jóvens progressivos e da os condenar sém julgnmento. 
CARLOS ABOIM INGLE:S dirigente dos estudantes c dos jóvens progressivos,exemplo de mo-
r a l  e conduta firme e sãs,foi pre.so e sujeito a 48 dias de isolamento o incomunicabili-
dade,ilegalidade flagrante cm face das leis vigentes.Agora move-se-lhe um processo acu-
sando- o de funcionário do Partido Comunistas é que se recusara a receber w:1a cont:t:a- f é 
da PIDE e mudara da residencia para impedir  a sua captura. 
E tantos outross ALVARO CUNH.AL,FRANCISCO MIGUEL,RODRIGUES DA SILVA, são vidas queridas 
que correui perigo.A CARLOS CAMPOS COSTA roubam-lhe 2  veses a defãse que preparara pa-
ra o seu julgamento o, da primeira vez, espancam-no brutalmente porque ••• escr ev era a sua 
defesa! MARIA ANGELA CAMPOS e MARIA LUIZA DIAS estão isoladas longo e meses sem tratamen 
to apesar da doentes. -
E tantos outros: em· SET1JBAL efectuam-se prdsÕes e as ruas estão vígiadas. N" PORTO a 
PIDE envia uma contra-fé a um jóvem que,como não comparece,vê a sua casa assaltad·a. 

RAPAZES E RAPARIGAS DE PORTUGAL! 

são moços e moçns como qualquer um de nós , homens e mulheres como nossos Pais e Mães 
que estão sujeitos ã violencia bestial ,ao insulto e à tortura criminosos.Alguns dos me-
lhores filhos de Portugal,alguns dos jóvens mais dignos a abnegados -são esse s que es-
tão encarcerados e ameaçados de longo cativeiro. t 

NÃO SÃO Só ELES!NÃO É Só O IIDD JUVENIL QUE ESTA EM JOGO! 1!: a luta por um emprego,por 
malhares salários,jornas e ordenados; é a 

1
vontade da não ver morrer ot filhos de fome , 

p edindo pão1 é  a aversão à violl::encia,ao crime o ao roubo; é o direi to a constituir um lar 
e  a  t e r filhos, é a amizade e o convivia com os jóvens de tiMo o mundo; é  a liberdade de-
todos agirem pelos s eus ideais e se organizarem;é a vontade de um mundo sem guerras i -
nuteis e horrivaisJsem bombas atómicas e de hidrógénio(que desgraçaram já centenas de 
familias de pescadores japonêses)sem campos de concentração,sem a morte de milhÕes de 
jóvens; é o desejo de um Portugal sem explosões de Braço de Prata, sem aviÕes de jacto 
(ll.ooo con~os cada) sem os americanos fardados a mandar em no nosso Exército e nas nos-
sas riquezas -G tudo isto que está em jogo e é tudo isto que se pretende atingirs as 
nossas aspiraçÕes. mais legítimas e queridas. 
~alquer conscienci a sã,qualquer pessoa em quem não tenham morrido os sentimentos de 
amor ao próximo e  de dignidade, sente a revolta crescer em si. NOS NÃO PODEr-tOS CONSENTIP. 
BASTA. DE v.IOLENCIAS E DE ARBITRARIEDADES! ESTA NAS NOSSAS MÃOS NÃO CO*>ENTIR!Em todo o 
mundo jornais dos ma-is diferentes apelam à solidariedã.do para com os presos portugueses. 
A FEDERAÇÃO MtniDIAL 'DAS JUVENTUDES DEMOCRÁTICAS(8o milhÕes de aderentes da todo o Mun-
do)num muito valioso contributo à nossa luta,enviam um telegrama protestando contra a 
prisão de AUR:i!:LIO MONTEIRO~ Os jóvens de todo o mundo estão conosc o para que acabe o 
t error em Portugal. E ELE PODE ACABAR! Assim como já l.ibertàmos os 2)~cusados de Grando-
la,Maria Lamas(membro do Conselho Mundial da Paz)e as dezenas de presos do aeroporto, 
JOSE GIL ALVES de Alhandra, e dezenas e dezenas do outros presos, assim nós podemos 
agora parar a viol'sncia e  a arbitrariedo.de,nós podamos pôr côbro à agressão! 
APELAMOS PARA TODOS OS RAPAZES E RAPARIGAS ,PARA TODOS OS HO!IENS E I'ULBERES PORTUGUESES, 
APELA!.!OS PARA TODAS AS ORGANISAÇÕES,QUAISQUER QUE SEJAM,PARA AS JUVENTUDES CATOLICAS, 
PARA TODAS AS ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS E RELIGIOSAS, A <;:UE NOS ACOMPAJll!E!l NO NOSSO PRD-
TESTO, A QUE SEJMI SOLIDÁRIOS COM A SORTE AMEAÇADA DO POVO E DA JUVENTUllE PORTUGUESES. 

Compareçamos no julgamento de ISAURA SILVA, no Tribunal Plenário da Boa-Flora, 
Por meio de cartas,postais, tele-fonemas, inscriçÕes, 
abaixo-assinados, concentrações mas si v as, exijamos1 

A libertação imediata dos CAMPONESES e OPERÁRIOS presos, 
de HORTENSIA SILVA e do Dr , LOPES CORREIA 

A absolvição d e ISAURA SILVA e  a dcspronúncia de AURl!:LIO MONTEIRO e CARLOS INOL~ . 

o castigo dos responsáveis pelo espancamento dos camponeses 
o  o julgamento do tenente Carrajola.. 

FúRM.AI GRUPOS E cm.IISSÕES PARA A ASSISTENCIA AOS PRESOS! 
RECOLllEI DINHEIRO,ALIJ.IENTOS E TABACO,Etl ESPECIAL PARA OS CAMPONESES E SUAS FIIMILIAS! 

A Comissão CE!ntral do IWD Juvenil , Lisboa, Julho de 1954 


